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„Wiedza jest siłą” 
Francis Bacon 
/angielski mąż stanu, 
filozof, logik/ 

 
Słowo wstępne 
 

 
Przed Czytelnikiem, ale jak pokazują ostatnie wydania, niekoniecznie Uczestnikiem Szkoły, leżą 
materiały z rekordową liczbą referatów. Stąd też rekordowa liczba sesji obejmujących praktycznie 
cały obszar górnictwa. Powyżej przywołałem tradycyjnie motto naszego, dziewiętnastego już spo-
tkania, ale przyznam, iż nieco się wystraszyłem, czy faktycznie jego autorem jest Francis Bacon − 
osoba szczególnie nam bliska, stojąca na gruncie filozofii mechanistycznej (według jednej z jej za-
sad człowiek powinien poznawać tajniki przyrody, aby móc ją sobie podporządkować). Na szczę-
ście potwierdziło to kilka źródeł „papierowych” i internetowych. Przestraszyłem się, bo przeczyta-
łem ostatnio, iż wiele powiedzeń słynnych postaci, które lubimy cytować, jest autorstwa zupełnie 
innych osób. Napisał o tym w felietonie opartym na książce Paula Desalmanda i Yves’a Stallonie-
go − „Krótki wykaz przekręconych cytatów” Francois Reynart (Forum 5/2010: „Fałszywe pereł-
ki”). Na szczęście okazało się, że nie dotyczy to tych wypowiedzi najchętniej cytowanych. Szybko 
sprawdziłem też, czy aby znany tekst – motto Szkoły: „Górnik zawsze był, jest i będzie człowie-
kiem postępu zarówno technicznego jak i społecznego, gdyż tylko postęp, bezustanne doskonalenie 
społecznych i technicznych warunków pracy, pozwala górnikowi coraz głębiej poznawać tajemni-
ce Ziemi, odkrywać jej skarby, zdobywać je ku pożytkowi powszechnemu, odkrywać niebezpie-
czeństwa, którymi grozi przyroda, wyposażać kraj w siłę tejże przyrody” jest autorstwa Profesora 
Bolesława Krupińskiego. Tym bardziej, że już kiedyś jeden ze znanych Uczestników Szkoły moc-
no w to powątpiewał. Śpieszę wyjaśnić, że pochodzi ono z przemówienia Profesora z okazji 1000-
lecia Państwa Polskiego. 
 XIX Szkoła jest zdominowana przez zagadnienia mechanizacji, informatyki i automatyki. Trud-
no się temu dziwić, gdyż w ostatnich latach mamy do czynienia z narastającym procesem instalacji 
coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w różnych obszarach funkcjonowa-
nia kopalń. Generują one olbrzymią ilość informacji. Proces ten opisuje chyba najlepiej cytat z jed-
nego z największych bestsellerów ubiegłego wieku − książki „Megatrendy: dziesięć nowych kie-
runków zmieniających nasze życie” (Zysk i S-ka, Poznań 2002) Johna Naisbitta, amerykańskiego 
pisarza i futurysty: „Toniemy w zalewie informacji, ale umieramy z głodu wiedzy”. Dzięki wiedzy 
jesteśmy skuteczni. Tą wiedzę muszą tworzyć systemy zbierające informacje w sposób uporząd-
kowany, bo przecież w obliczu wspomnianego zalewu informacji i ogromnej liczby faktów zada-
jemy często pytanie: ile informacji potrzebujemy? Wiąże się to z określeniem, jak ładnie nazywają 
to informatycy, tzw. potrzeb poszczególnych użytkowników, którzy muszą podejmować decyzje 
optymalne z punktu widzenia procesów, jakie zachodzą w przedsiębiorstwie - kopalni. Jest to nic 
innego jak tylko działanie, o którym pisał guru światowego zarządzania, nazywany często też pa-
pieżem zarządzania - Peter Drucker (Zarządzanie w XXI wieku − wyzwania, Wydawnictwo MT 
Biznes, Warszawa 2009): „będziemy musieli się nauczyć się sposobów organizowania informacji, 
bo będzie to najbardziej kluczowy zasób pozostający w naszej dyspozycji”. I tak jest dzisiaj, ale 
w górnictwie jeszcze do sukcesu daleka, cierniowa droga. Nawet najbardziej zaawansowani infor-
matycznie mają zasadnicze kłopoty w zarządzaniu procesem produkcyjnym z wykorzystaniem na-
rzędzi informatycznych. 
 Mam nadzieję, że ciekawe dyskusje toczyć się będą nie tylko wokół zagadnień informatyki, ale 
także w trakcie obrad innych sesji. Wierzę, że w dyskusjach będą brali udział nawet Ci, którzy czy-
nią to niezwykle rzadko, tak jak w jednym z aforyzmów napisał Valeriu Butulescu, absolwent Wy-
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działu Górniczego AGH, wielki ambasador Polski, poeta, którego aforyzmy zostały przetłumaczo-
ne na siedemnaście języków: „Demostenes chodził z kamieniami w ustach. Wypluwał je jednak, 
gdy zgłaszał się do dyskusji”. 
 
 
Jerzy Kicki 
 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
Szkoły Eksploatacji Podziemnej 
 
Kraków, 5.02.2010 
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STRESZCZENIE: Podano wyniki badań nad możliwością wzbogacania odpadów poflotacyjnych 
rudy miedzi przez zastosowanie wtórnej flotacji oraz segregacji i zagęszczanie. Przedstawiono rów-
nież wstępne próby wzbogacania tych odpadów przez wyselekcjonowane szczepy bakteryjne. Dą-
żeniem tych badań było określenie optymalnych możliwości odzysku pierwiastków takich jak: mie-
dzi, srebra, ołowiu, niklu, kadmu i kobaltu. Prace te wynikły z poprzedzających badań segregacji 
i zagęszczania odpadów poflotacyjnych oraz deponowana ich na składowisku „Żelazny Most” i uzys-
kania czystej wody. 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Na zlecenie KGHM „Polska Miedź” S.A., Instytut Inżynierii Środowiska AR we Wrocławiu i In-
stytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej PK w Krakowie, opracował studium przedinwestycyjne 
modernizacji układu wodno-szlamowego w KGHM „Polska Miedź” S.A.. W opracowaniu tym po-
dano stan istniejący wraz ze wszystkimi czynnościami i wskaźnikami technologiczno-ekonomicz-
nymi oraz proponowaną modernizację układu wodno-szlamowego. Ponadto zawierało ono zakres prac 
koniecznych do realizacji przedsięwzięcia, ich etapowość i harmonogram prac badawczych, w tym 
również podział zobowiązań pomiędzy w/w Instytutami [1]. 
 Opracowanie tego studium poprzedzone było innymi pracami wykonanymi przez ww. instytuty 
dotyczącymi składowiska i hydrotransport jak m.in. [2]. Podstawową przesłanką przy wyborze kie-
runków modernizacji była bezpieczna eksploatacja i rozbudowa składowiska „Żelazny Most” dla 
jego docelowej objętości około jednego mld m3. Ówczesna eksploatacja systemu gospodarki wod-
no-szlamowej wskazywała na bezproblemową rozbudowę składowiska do rzędnej 165 m npm. Po-
wyżej tej rzędnej rysowały się problemy z zapewnieniem stateczności obwałowania, które docelo-
wo planowano wznosić nawet powyżej 180 m npm. Oprócz zwiększenia stateczności składowiska, 
zaproponowano modernizację całego układu wodno-szlamowego, której podstawowym zamierze-
niem było znaczne obniżenie zużycia energii, wielokrotne zmniejszenie zrzutu wody obciążonej cięż-
kimi metalami do Odry i znaczące obniżenie opłat za gospodarcze wykorzystanie środowiska oraz 
uzyskanie nadmiaru frakcji piaskowej, która mogła być wykorzystana jako podsadzka wyrobisk ko-
palnianych. 
 Aby tym wszystkim zamierzeniom sprostać należało w pierwszej kolejności stworzyć odpowied-
nie warunki, które w sposób praktyczny potwierdziłyby słuszność wyboru metody wzmacniania ob-
wałowania składowiska i modernizacji układu wodno-szlamowego. Możliwe to było jedynie po zre-
alizowaniu budowy pilotowej stacji badawczej zlokalizowanej przy składowisku „Żelazny Most”. 
 Podstawowym zadaniem tej stacji było przygotowanie i segregacja odpadów flotacji na dwa pro-
dukty, tj. drobnoziarnisty i gruboziarnisty, ich zagęszczenie i hydrotransport na składowisku „Że-
lazny Most” oraz uzyskanie klarownej wody zdatnej do produkcji. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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 Na rysunku 1 przedstawiono ideowy schemat technologiczny pilotowej stacji badawczej do se-
gregacji i zagęszczania odpadów flotacji, klarowania wody produkcyjnej i hydrotransportu zagęsz-
czonych drobno- i gruboziarnistych frakcji na odległość około 350 m, jak również do deponowania 
każdej z tych frakcji osobno na składowisku „Żelazny Most”. 
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Rys. 1. Schemat polotowej stacji badawczej segregacji i zagęszczania 
odpadów poflotacyjnych i deponowania ich na składowisku „Żelazny Most” 

 
 Widok pilotowej stacji badawczej przedstawia rysunek 2. Składa się ona ze zbiornika klasyfi-
kacji wstępnej wyposażonego we wkład lamelowy, próg przelewowy i króciec wylewowy oraz Dy-
strybutor, połączony z rurociągiem średnicy 400 mm stanowiącym bocznik rurociągów magistral-
nych średnicy 1000 mm, którym doprowadzano odpady po flotacji z ZWR-Polkowice i ZWR-Rud-
na. Ponadto w skład jej wchodzą takie urządzenia jak: pompa wirowa, bateria hydrocyklonów za-
gęszczających średnicy 200 mm, mieszadła mechaniczne, osadniki lamelowe, zbiorniki buforowe roz-
segregowanych i zagęszczonych odpadów flotacji na drobno- i gruboziarniste frakcje oraz połączo-
ne z nimi pompy wirowe transportujące produkty segregacji na składowisko „Żelazny Most”. Sta-
cję tę wyposażono również w zespół urządzeń do przygotowania i dozowania roztworu flokulanta. 
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 Oprócz wymienionych urządzeń bezpośrednio związanych z pilotową stacją badawczą, na ob-
rzeżu (koronie) składowiska „Żelazny Most” długości około 200 m został zlokalizowany system ru-
rociągów rozprowadzający zagęszczone odpady gruboziarniste, natomiast zagęszczone odpady drob-
noziarniste były doprowadzane bezpośrednio w pobliżu akwenu w odległości od zapory około 225 m. 

 

 
 
Rys. 2. Widok pilotowej stacji badawczej 

 

 
 
Rys. 3. Widok namywania zagęszczonymi odpadami gruboziarnistymi 
na obrzeżu składowiska „Żelazny Most” 

 
 Na rysunku 3 przedstawiono widok rozprowadzenia zagęszczonych odpadów gruboziarnistych 
rurociągami perforowanymi długości około 200 m, które zlokalizowano na skraju składowiska. Na-
myte tym sposobem zagęszczone odpady gruboziarniste, przy średnim nachyleniu pryzm wynoszą-
cym około 30%, po 24 godzinach stanowiły twardą strukturę, po której można było bezpiecznie 
chodzić, a ich wilgotność na głębokości około 1 m wynosiła tylko 3−4%. 
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 Badania przeprowadzone na pilotowej stacji badawczej wykazały możliwość segregacji odpadów 
flotacji na dwa produkty i jednoczesnego ich zagęszczenia oraz uzyskanie czystej wody. W przy-
padku polkowickich odpadów zagęszczenie wylewu hydrocyklonów zawierało się w przedziale ρwhc = 
= 1450÷1650 kg/m3, a rudniańskich odpadów w przedziale ρwhc = 1580÷1750 kg/m3. Natomiast śred-
nie zagęszczenie wylewów z osadników lamelowych, stanowiące frakcję drobnoziarnistą, bez floku-
lacji wynosiło przy odpadach: polkowickich ρwol = 1290÷1360 kg/m3, rodniańskich ρwol = 1330÷ 
÷1380 kg/m3, a z flokulacją kolejno 1370 do 1410 i 1400 do 1450 kg/m3. Przy czym zużycie floku-
lantu wynosiło odpowiednio 7 g/m3 i 5 g/m3 nadawy osadników lamelowych. Przy tych ilościach 
dozowania flokulantów przelewy osadników były całkowicie klarowne. 
 Oprócz pomiarów gęstości w ustalonych punktach stacji i cyklach czasowych, wykonywano rów-
nież analizy granulometryczne i chemiczne, zwłaszcza nadawy i produktów rozdziału w hydrocy-
klonach. Analizy te wykazały, że ze wzrostem zagęszczenia wylewu hydrocyklonów rośnie zawar-
tość miedzi, a w przelewie maleje. Tak np. przy gęstości wylewu ρwhc ≥ 1850 kg/m3, zawartość 
w nim miedzi wzrosła prawie czterokrotnie, tj. z zawartości w nadawie 0,263% Cu do zawartości 
w wylewie 0,96% Cu, natomiast w przelewie obniżyła się do zawartości poniżej 0,17% Cu. 
 Ponieważ stację wyposażono jeszcze w dodatkowe urządzenia (rys. 4a i 4b), tj. hydrocyklon 
HC-200-8°/P, bihydrocyklon BHC-200-8°/200, hydrocyklon HC-100-7° i multicyklon MHC-260-
-30-9, postanowiono oprócz pomiarów gęstości przelewów i wylewów z tych urządzeń, wykonać 
analizy chemiczne. Najkorzystniejsze wyniki wzbogacenia odpadów w miedź uzyskano na bihydro-
cyklonie BHC-200-8°/200, tj. ponad 0,67% Cu, a następnie na hydrocyklonie HC-200-8°/P do 
0,617% Cu. 
 
 

 
 
Rys. 4a. Widok bihydrocyklonu BHC-200-8o/200 
i hydrocyklonu płuczącego HC-200-8o-P 

 
Rys. 4b. Widok hydrocyklonu HC-100-to 
i multihydrocyklonu MHC-260-30-9 
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 Uzyskane dane w trakcie segregacji odpadów, stanowiły zachętę do sprawdzenia ich zachowa-
nia się również w procesie wtórnej flotacji. Nadmienić należy, że obecnie łączna ilość odpadów po-
flotacyjnych rud miedzi wynosi ponad 1 mld Mg. Zawierają one około 2 mln Mg czystej miedzi 
i wiele innych cennych pierwiastków. 
 W tym celu pilotową stację doświadczalną przystosowano do przeprowadzenia badań wzboga-
cania odpadów flotacji, mając jednak na uwadze, że nie wszystkie jej elementy będą mogły 
sprostać konstrukcjom i efektom wzbogacania nowoczesnych maszyn flotacyjnych (flotatory), na 
których spodziewane jest osiągnięcie znacznie wyższych zawartości Cu w koncentracie i dużo niż-
szych w odpadach. 
 Dysponując wstępnymi, bardzo obiecującymi, wynikami badań w zakresie biologicznego odzy-
sku miedzi z odpadów poflotacyjnych, realizatorzy niniejszego opracowania mieli nadzieję konty-
nuowania badań w tym zakresie dla KGHM „Polska Miedź” S.A., lecz z przyczyn niezależnych od 
autorów ten zamiar nie został zrealizowany. 
 Własności mineralogiczno-petrograficzne większości eksploatowanych w świecie rud metali nie-
żelaznych determinują wybór technologii ich wzbogacania, bazującej głównie na flotacji. Stosunko-
wo niska zawartość metalu w surowcu powoduje, że w wyniku procesu flotacji powstają w skali 
rocznej ogromne ilości odpadów. W Polsce odpady poflotacyjne rudy miedzi stanowią 94% masy 
wszystkich odpadów powstałych w procesie wytwarzania czystej miedzi. Około 25 mln Mg/rok od-
padów poflotacyjnych deponowanych jest na składowisku „Żelazny Most” o obecnej powierzchni 
około 15 km2. Zgromadzono już łącznie ze składowiskiem Gilów ponad 1 Gg tych odpadów, które 
zawierają ponad 2 Mg czystej miedzi. Drobnoziarniste frakcje składowane są na dnie zbiornika two-
rząc warstwę uszczelniającą, mającą zabezpieczać przed przenikaniem wysoko zmineralizowanej 
wody w podłoże składowiska. Natomiast gruboziarniste stanowią budulec obwałowania. 
 Stosowany sposób składowania odpadów poflotacyjnych ma szereg wad, do których można za-
liczyć: 
− kosztowny transport rozrzedzonych odpadów, wymagających stosowania dużych średnic ruro-

ciągów magistralnych z miejsca przeróbki do składowiska; 
− obiegi dużych ilości wody w przypadku hydrotransportu niezagęszczonych odpadów; 
− duży zrzut wody wysoko zmineralizowanej do Odry; 
− zajęcie stosunkowo dużego obszaru na składowisko, który mógłby być wykorzystany dla rolnic-

twa lub do celów rekreacyjno-turystycznych; 
− zagrożenie skażeniem środowiska poprzez infiltrację silnie zmineralizowanych wód składowi-

ska oraz zakwaszenie gleby i wód gruntowych jak również przedostawanie się do atmosfery 
drobnych cząstek pyłów z plaż i obwałowania zbiornika, zawierających metale ciężkie, zwłasz-
cza w okresach suszy i wietrznych burz. 

 Polskie rudy miedzi są bogate we frakcję łupkowo-ilastą, która należy do najtrudniej wzboga-
calnych odmian litograficznych rudy i w wyniku stosowanych technologii przechodzi do odpadów 
w składzie prawie nieróżniącym się od pierwotnego. Warstwy rudy łupkowo-ilastej w eksploato-
wanych złożach należą do najbogatszych w pierwiastki towarzyszące miedzi, takie jak: srebro, zło-
to, nikiel, kobalt, ołów i cyrkon. Trudna wzbogacalność rudy łupkowo-ilastej powoduje, że odpady 
poflotacyjne są bogate we wszystkie te składniki. Stanowi to określone zagrożenie dla środowiska 
naturalnego w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca składowania. Próby oceny zawartości i możliwo-
ści odzysku cennych składników z pozostałości poflotacyjnej rudy miedzi opisano między innymi 
w pracach [4], [5]. W wyniku badań prowadzonych w dużej skali technicznej [6] opartych na me-
todach grawitacyjnych i wtórnej flotacji, uzyskiwano koncentrat o zawartości miedzi i srebra rzędu 
15%. Znane są również różne biotechnologie odzysku składników użytecznych, rozproszonych 
w odpadach poflotacyjnych. W przypadku pozyskiwania składników użytecznych z odpadów, naj-
droższe czynności, tj. wydobycie z pod ziemi surowca i operacje przygotowania a zwłaszcza roz-
drabnianie, stają się zbędne i wówczas ciężar tych kosztów można przesunąć na właściwą wtórną 
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operację wzbogacania. Polepsza to opłacalność pozyskiwania składników silnie rozproszonych 
w surowcu. 
 W literaturze opisano jest wiele przypadków, pozyskiwania różnymi metodami odpadów poflo-
tacyjnych z bieżącej produkcji lub ze składowisk rozproszonych minerałów − nośników pierwiast-
ków rzadkich, a także resztkowych minerałów metali nieżelaznych. 
 Głównym celem niniejszej prezentacji jest określenie możliwości odzysku cennych pierwiast-
ków z odpadów poflotacyjnych rudy miedzi przez zastosowanie wtórnej flotacji w zbiorniku po-
przedzającym osadnik lamelowy oraz separacji w specjalnie dobranych hydrocyklonach. Konkluzje 
niniejszej pracy opierają się na wynikach badań dotyczących segregacji odpadów poflotacyjnych 
na frakcje drobno- i gruboziarniste, ich zagęszczania i odzysku klarownej wody, w celu wielokrot-
nego zmniejszenia hydrotransportu i tym samym zużycia energii do przesyłu rozcieńczonych od-
padów przez ich zagęszczenie. 
 Ponadto zostały przeprowadzone próby wykorzystania odpowiednich szczepów bakteryjnych 
w celu znacznego obniżenia składników użytecznych zawartych w odpadach i jednoczesnego pod-
wyższenia ich w otrzymanych koncentratach. 
 
 
2. PRZYSTOSOWANIE PILOTOWEJ STACJI DO BADAŃ 

WZBOGACANIA ODPADÓW POFLOTACYJNYCH MIEDZI 
 
Eksperymenty dotyczące wzbogacania odpadów poflotacyjnych przeprowadzono na stacji doświad-
czalnej, wykorzystywanej ponadto do badań ich zagęszczania i segregacji (rys. 1 i 2). 
 Badania prowadzono dla odpadów poflotacyjnych z dwóch zakładów przeróbki mechanicznej 
rud miedzi: ZWR Rudna i ZWR Polkowice. 
 Odpady poflotacyjne z rurociągu głównego o średnicy Φ1000 mm dopływały do stacji rurocią-
giem Φ400 mm, a następnie dwiema rurami Φ300 mm dostawały się do dwóch, równolegle poło-
żonych zbiorników pośrednich. Perforowane blachy z otworami o średnicy 20 mm, zabudowane 
w tych zbiornikach, służyły do oddzielania grubszych elementów stałych. Jeden ze zbiorników, przy-
stosowano do prowadzenia wtórnej flotacji, poprzez zamontowanie dystrybutora odczynnika flota-
cyjnego zaopatrzonego w zawór regulacyjny i 16 otworów o średnicy 10 mm każdy. Na dnie zbior-
nika zainstalowano również dystrybutor sprężonego powietrza połączony ze sprężarką. Ilość roz-
tworu odczynnika flotacyjnego mogła być regulowana przez odpowiednie ustawienie skoku mem-
brany pompy dozującej (rys. 5). 
 Ze zbiornika wstępnego pobierano do badań część piany flotacyjnej. Następnie zawiesina oraz 
niezebrana pozostałość piany przedostawały się do osadnika lamelowego, gdzie następował proces 
sedymentacji i zagęszczania. Po całkowitym usunięciu pozostałej piany poflotacyjnej, klarowna wo-
da odpływała przelewem a zagęszczone odpady z wylewu spływały grawitacyjnie do górnej części 
zbiornika buforowego, skąd były transportowane pompą alternatywnie do: 
− baterii hydrocyklonów, gdzie następował ich rozdział na frakcję drobno- i gruboziarnistą 

(w trakcie badań z zakresu rozdziału i zagęszczania); 
− zestawu bihydrocyklon−hydrocyklon płuczący (wykorzystywanego w niniejszych badaniach nad 

wzbogacaniem pozostałości poflotacyjnej). 
 Zarówno bihydrocyklon jak i hydrocyklon HC200/8o-P były zaopatrzone dodatkowo w styczne 
doprowadzenie wody płuczącej. Zmiana jej wydatku pozwalała na regulację stopnia rozdziału frak-
cji drobno- i gruboziarnistej. Wylewy z obu urządzeń przedostawały się do kolejnego zbiornika bu-
forowego, a stamtąd pompą były transportowane na skraj plaży składowiska. 
 W skład instalacji wchodziły ponadto: zagęszczacz stożkowy o pojemności około 9 m3, a także 
pompa śrubowa z możliwością regulacji natężenia przepływu i ciśnienia oraz wibrator służący do 
pozgęszczania wylewu zagęszczacza stożkowego do postaci pasty. 
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Rys. 5. Schemat stacji badawczej przystosowanej do wzbogacania odpadów flotacji 
 
 
3. METODYKA BADAŃ 
 
Zawiesinę o wydatku 350 m3/h zawierającą około 82 Mg/h części stałych doprowadzano do zbior-
nika pośredniego gdzie poddawano ją wtórnej flotacji. W tym celu do zbiornika doprowadzano, na 
całej jego szerokości, roztwór flotacyjny w ilości: 15 g zbieracza/Mg i 15 g spieniacza/Mg o na-
zwie handlowej Corflot. Jako zbieracz wykorzystano mieszaninę ksantogenianu etylowego i amy-
lowego z odczynnikiem Hastaflot. Wymieniona ilość odczynników była przeliczona na suchą masę 
odpadów. Roztwór odczynników, o stężeniu około 2% zbieracza i 2% spieniacza, przygotowywa-
no w mieszalniku, który w instalacji służył także do przygotowywania flokulantów. Dla poprawie-
nia efektu wtórnej flotacji prowadzono intensywną aerację, doprowadzając sprężone powietrze do 
dolnej części zbiornika pośredniego (rys. 5). 
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 Po stwierdzeniu równomiernego rozkładu piany w wylotowej strefie zbiornika, zbierano ją z wy-
dzielonej, 1/3 jego szerokości. Tym sposobem ilość zbieranego do pojemników koncentratu wyno-
siła około 30% całości materiału wynoszonego do piany w trakcie doświadczeń. 
 Badania prowadzono dla odpadów poflotacyjnych z dwóch zakładów przeróbki rudy ZWR Rud-
na i ZWR Polkowice. Odzyskaną z piany zawiesinę dekantowano i w stanie zagęszczonym trans-
portowano do laboratorium, gdzie przeprowadzano jej suszenie i ważenie. 
 Po uśrednieniu suchych próbek poddawano je analizie chemicznej w celu oznaczenia zawarto-
ści Cu, Ag, Pb, Co, Ni. Niezależnie, przed wysuszeniem koncentratu po intensywnym zmieszaniu po-
bierano próbki zawiesin o objętości 1 dm3 w celu późniejszego przeprowadzenia dodatkowej, dwu-
stopniowej flotacji w laboratoryjnym flotowniku. Przemysłową wersję flotacji trójstopniowej reali-
zowano w układzie: flotacja wtórna, flotacja czyszcząca 1 i flotacja czyszcząca 2. Dodatkowe wy-
płukiwanie drobnych cząstek z frakcji gruboziarnistej odbieranej z wylewu osadnika lamelowego 
oraz wzbogacanie w Cu i Ag realizowano w bihydrocyklonie BIHC-200/200 i w hydrocyklonie płu-
czącym HC-200/8o-P. Stwierdzono wyższe wzbogacenie w bihydrocyklonie w porównaniu do hydro-
cyklonu płuczącego. Frakcje przelewowe z tych urządzeń dostawały się do zagęszczacza stożkowe-
go skąd pompą śrubową transportowane były do multihydrocyklonu MHC-W-30-9 i hydrocyklonu 
HC-100/7°. 
 W trakcie prowadzenia badań nad wzbogacaniem odpadów drogą wtórnej flotacji, dokonywano 
również okresowo pomiaru gęstości zawiesiny dostarczanej do stacji badawczej oraz produktów roz-
działu wszystkich zabudowanych na stacji urządzeń oraz składu granulometrycznego cząstek za-
wartych w poszczególnych zawiesinach, co pozwalało na stałą kontrolę stopnia zagęszczania po-
szczególnych strumieni i wielkości cząstek ciała stałego. 
 
 
4. WYNIKI BADAŃ 
 
Na podstawie przeprowadzonych pomiarów w trakcie prowadzenia procesu wtórnej flotacji stwier-
dzono, że w przypadku odpadów z ZWR Rudna w ciągu 1 godziny do piany przechodziło około 
220,3 kg koncentratu, co stanowiło 0,27% masy nadawy wchodzącej w tym czasie do instalacji. 
Natomiast w przypadku odpadów z ZWR Polkowice, w pianie, w tym samym czasie, znalazło się 
88,7 kg koncentratu, czyli 0,11% pierwotnej masy nadawy. 
 W tabeli 1 zestawiono wyniki jednogodzinnego procesu wtórnej flotacji odpadów z Zakładów 
Wzbogacania Rudy: ZWR Rudna i ZWR Polkowice. 
 
Tabela 1. Wyniki jednogodzinnego procesu wtórnej flotacji odpadów z Zakładów w Rudnej i Polkowicach 

Zawartość 
Produkt 

wydzielony 

Masa ciała 
stałego 

w nadawie 
[kg] 

Masa ciała
stałego 

w pianie
[kg] 

Uzysk części
stałych z piany

[%] 
Cu 
[%] 

Ag 
[ppm] 

Pb 
[%] 

Co 
[ppm] 

Ni 
[ppm] 

Z odpadów 
z ZWR Rudna 82 000 220,3 0,27 3,52 102 0,539 91 112 

Z odpadów 
z ZWR Polkowice 82 000 88,7 0,11 3,08 69 0,224 73 136 

 
 Zakładając, że przerób rudy z Rudnej wynosi 12 mln Mg/rok a z Polkowic 7,4 mln Mg/rok oraz 
że produkcja koncentratu w obu przypadkach stanowi 5%, to do składowiska kierowanych jest 
w sumie (11,4 + 7,0) mln Mg/rok odpadów flotacyjnych, z których można wydzielić około 31 000 
Mg/rok koncentratu rudniańskiego i 7700 Mg/rok koncentratu polkowickiego. Zawartość wybra-
nych pierwiastków w tych koncentratach zestawiono w tabeli 2. 
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Tabela 2. Szacunkowy, roczny uzysk wybranych pierwiastków z koncentratów z Rudnej i z Polkowic 
Zawartość 

ZWR 
Ilość możliwego do 

wydzielenia koncentratu 
[Mg/rok] 

Cu 
[Mg] 

Ag 
[Mg] 

Pb 
[Mg] 

Co 
[Mg] 

Ni 
[Mg] 

Rudna 31 000 1100 3,16 167,1 2,82 3,47 

Polkowice 7700 237 0,531 17 0,562 1,05 

 
 Przeprowadzona analiza sitowa próbek koncentratów uzyskanych w wyniku wtórnej flotacji 
wykazała, że koncentrat z ZWR Rudna zawiera 75% ziaren < 0,1 mm, a z ZWR Polkowice 96% 
ziaren < 0,1 mm. Na tej podstawie można wyciągnąć wniosek, że gdyby poddano flotacji rozfrak-
cjonowane odpady z obu zakładów, to wychód koncentratu dla odpadów o uziarnieniu < 0,1 mm 
z Rudnej i Polkowic wyniósłby odpowiednio 0,2% i 0,1%. 
 Uśrednione próbki produktów pianowych o objętości 1 dm3 pobierane przed wysuszeniem pod-
dawano dodatkowo dwustopniowej flotacji w laboratoryjnym flotatorze typu mechanicznego. Do-
świadczenia przeprowadzano kolejno w komorach flotatora o pojemności 1,00 dm3 i 0,75 dm3. Do 
flotacji głównej dozowano 30 g/Mg zbieracza stosowanego w Zakładach Wzbogacania Rud KGHM. 
Z uwagi na silne pienienie zawiesiny zrezygnowano z dodawania dodatkowego spieniacza. 
 Zestawienie wyników bilansu tych doświadczeń wykonanych kolejno dla koncentratów wydzie-
lonych w instalacji zagęszczania odpadów pochodzących z Rudnej i z Polkowic przedstawiono 
w kolejnych tabelach 3 i 4. Oznaczenia pp1 i pp2 występujące w tych tabelach oznaczają produkty 
pośrednie 1 i 2 uzyskane w obu stopniach flotatora. 
 
Tabela 3. Bilans uzysków wybranych pierwiastków z nadawy 
z ZWR Rudna osiągniętych w poszczególnych etapach flotacji 

Produkt 
(Rudna) 

Wychód
[%] 

Cu 
[%] 

Uzysk 
Cu 
[%] 

Ag 
[ppm] 

Uzysk 
Ag 
[%] 

Pb 
[%] 

Uzysk 
Pb 
[%] 

Co 
[ppm] 

Uzysk 
Co 
[%] 

Ni 
[ppm] 

Uzysk 
Ni 
[%] 

Koncentrat 
pp2 
pp1 

odpady 
nadawa 

z bilansu 

9,20 
18,75 
18,65 
53,40 

 
100,0 

7,86 
3,50 
2,44 
3,46 

 
3,68 

19,65 
17,82 
12,35 
50,18 

 
100,0 

244 
104 
63 
99 
 

107 

21,07 
18,30 
11,02 
49,61 

 
100,0 

1,736 
0,703 
0,463 
0,430 

 
0,613 

26,08 
22,35 
14,09 
37,48 

 
100,0 

307 
156 
77 
55 
 

101 

27,91 
28,90 
14,18 
29,01 

 
100,0 

344 
222 
122 
78 
 

138 

23,00 
30,24 
16,51 
30,25 

 
100,0 

Nadawa wg 
oznaczeń  3,52  102  0,539  91  112  

 
Tabela 4. Bilans uzysków wybranych pierwiastków z nadawy 
z ZWR Polkowice osiągniętych w poszczególnych etapach flotacji 

Produkt 
(Polkowice) 

Wychód
[%] 

Cu 
[%] 

Uzysk 
Cu 
[%] 

Ag 
[ppm] 

Uzysk 
Ag 
[%] 

Pb 
[%] 

Uzysk 
Pb 
[%] 

Co 
[ppm] 

Uzysk 
Co 
[%] 

Ni 
[ppm] 

Uzysk 
Ni 
[%] 

Koncentrat 
pp2 
pp1 

odpady 
nadawa 

z bilansu 

8,19 
10,65 
29,24 
51,93 

 
100,0 

10,92 
2,30 
2,02 
2,30 

 
2,92 

30,58 
8,38 
20,20 
40,85 

 
100,0 

357 
65 
50 
41 

 
72 

40,57 
9,60 
20,28 
29,54 

 
100,0 
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 Badania prowadzone nad rozdziałem odpadów flotacji wtórnej odbieranych z wylewów 
osadników lamelowych i kierowanych do bihydrocyklonu i hydrocyklonu przemywającego wy-
kazały możliwość uzyskania z odpadów produktu wzbogaconego o zawartościach nawet powyżej 
0,7% Cu. Produkt ten poddany z kolei procesowi flotacji dawał koncentrat zawierający 13,41% 
Cu i odpad o zawartości 0,16% Cu. Dokonując prostych przeliczeń można wykazać że z każdego 
miliona Mg odpadów można byłoby odzyskać tym sposobem 7360 Mg koncentratu o zawartości 
13,41% Cu, co w przeliczeniu na czystą miedź daje 1000 Mg Cu. Natomiast z 25 mln Mg odpa-
dów odzyskano by odpowiednio: 155 000 Mg koncentratu i 20 785 Mg Cu. 
 Zastosowanie bihydrocyklonów i hydrocyklonów przemywających pozwala w płynny sposób 
regulować stopień rozdziału między drobno- i gruboziarnistymi frakcjami. Wyniki analiz produk-
tów rozdziału hydrocyklonu przemywającego i bihydrocyklonu zestawiono w tabeli 5. 

 
Tabela 5. Wyniki analiz produktów rozdziału hydrocyklonu przemywającego i bihydrocyklonu 

Hydrocyklon 
HC-200/8o-P 

Bihydrocyklon 
BiHC-200/200 

Przelew Wylew Przelew Wylew 
Pochodzenie 

odpadów 
Cu 
[%] 

Ag 
[ppm] 

Cu 
[%] 

Ag 
[ppm] 

Cu 
[%] 

Ag 
[ppm] 

Cu 
[%] 

Ag 
[ppm] 

ZWR Rudna 0,17 7 0,54 17 0,16 5 0,67 23 

ZWR Polkowice 0,18 6 0,46 11 0,17 4 0,60 15 

 

 
 
Rys. 6. Widok fragmentu stanowiska badawczego flotacji odpadów 
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 W wielostopniowym układzie BHC i HC-P można obniżyć zawartość miedzi w odpadach na-
wet do wartości poniżej 0,11 do 0,13% Cu i uzyskać produkt wzbogacony, zawierający Cu w prze-
dziale 0,8 do 1%. Produkt ten poddany procesom flotacji, pozwala otrzymać koncentrat zawierają-
cy 15 do 16% Cu i być może jeszcze wyższe jej wartości. Prowadzone przez S. Bednarskiego ba-
dania w Zakładach Przeróbczych Konrad i Lena w drugiej połowie lat pięćdziesiątych ubiegłego 
wieku doprowadziły do obniżenia zawartości Cu w odpadach do 0,11%. Natomiast w aktualnych 
badaniach na opisywanej stacji badawczej, próby pobrane z przelewu i wylewu bihydrocyklonu BHC, 
o gęstościach odpowiednio 1115 i 1885 kg/m3, poddane odpowiednim czynnościom dały następują-
ce wyniki: 
− Przelew –  Cu → 0,116%,  Ag → 3 ppn, 
− Wylew –  Cu → 1,67%,   Ag → 58 ppm. 
 Przedstawione wyniki wskazują na wyraźne wzbogacenie frakcji wylewowej w miedź i srebro 
w stosunku do ich zawartości w przelewie. Podobnie do miedzi i srebra zachowywały się inne me-
tale zawarte w odpadach. 
 Wyniki te stanowiły zachętę do kontynuowania badań nad wzbogacaniem odpadów w Cu. 
 W tym celu nawiązano współpracę z Akademią Rolniczą w celu dopracowania metody biologi-
cznego odzysku miedzi z odpadów poflotacyjnych. Po przeprowadzeniu prób z kilkoma wyselekcjo-
nowanymi szczepami bakterii otrzymano jeszcze korzystniejsze rezultaty odnośnie odzysku miedzi. 
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BioP MR
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MR+Cu
α 
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R
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Rys. 7. Proponowany schemat maszynowy odzysku miedzi z odpadów metodą bioperkolacji 

 
 Na rysunku 7 przedstawiono schemat aparaturowy odzysku Cu i innych metali metodą bioper-
kolacji, lecz bez podania szczegółów, które mogą być udostępnione bezpośrednio zainteresowanym 
użytkownikom. 
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WNIOSKI 
 
1. Przeprowadzone badania wskazują na możliwość uzyskania z przebadanych odpadów flotacyj-

nych, drogą wtórnej flotacji, koncentratów zawierających resztkowe minerały miedzi i metali to-
warzyszących. 

2. Można to osiągnąć w prostych pneumatycznych urządzeniach flotacyjnych lub korzystniej w od-
powiednio przystosowanych maszynach flotacyjnych. W warunkach eksperymentu był to zbior-
nik z aeratorem, w którym do zawiesiny dodawano niewielkie ilości odczynników wspomagają-
cych proces flotacji. 

3. Obserwacja wydzielonej piany i wyniki analiz na zawartość poszczególnych pierwiastków po-
zwalają sądzić, że wydzielone w pianie produkty są najprawdopodobniej koncentratami łupko-
wymi, bogatymi w wiele pierwiastków, lecz trudno wzbogacalnymi. Uzyski produktu pianowe-
go wyniosły 0,11% i 0,27% odpowiednio dla nadaw z ZWR Polkowice i z ZWR Rudna. 

4. Próby doczyszczenia produktów pianowych w flotatorze laboratoryjnym potwierdziły ich trud-
ną wzbogacalność, co obok wyglądu makroskopowego i zawartości węgla organicznego, po-
twierdza przypuszczenie, że mamy do czynienia z frakcją łupkową pochodzącą z rudy. 

5. Stwierdzono możliwość wzbogacenia odpadów flotacji w bihydrocyklonach i hydrocyklonach 
przemywających. Przeprowadzone doświadczenia wykazały możliwość uzyskania produktu roz-
działu na wylewie z bihydrocyklonu o maksymalnej zawartości 0,67% Cu. 

6. Produkt o zawartości 0,67% poddany procesowi flotacji pozwala uzyskać koncentrat o zawar-
tości 13,5% Cu. 

7. Celowym wydaje się kontynuowanie badań w kierunku: 
− grawitacyjnej i odśrodkowej segregacji i wzbogacania odpadów w układach wielostopnio-

wych w hydrocyklonach specjalnej konstrukcji; 
− połączonych układów odśrodkowo-flotacyjnych procesów wzbogacania odpadów; 
− optymalizacji warunków procesu wtórnej flotacji odpadów; 
− doboru konstrukcji urządzeń do flotacji; 
− optymalizacji wydatku doprowadzanego powietrza; 
− doboru odczynników flotacyjnych z uwzględnieniem charakteru mineralogicznego wydziela-

nych koncentratów pianowych; 
− doboru zespołu szczepów bakteryjnych w celu obniżenia w odpadach i podwyższenia w kon-

centratach zawartości pierwiastków użytecznych; 
− oceny opłacalności wdrożenia proponowanych rozwiązań oraz opracowanie metod komplek-

sowego odzysku miedzi i pierwiastków towarzyszących z koncentratów wtórnej flotacji. 
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STRESZCZENIE: Podziemne zgazowanie węgla (PZW), którego koncepcja powstała na początku 
ub. wieku w Anglii, jest metodą pozyskiwania energii z węgla bezpośrednio w miejscu jego zale-
gania (in-situ) poprzez doprowadzenie czynnika zgazowującego do zapalonego złoża i odbiór wy-
tworzonego gazu na powierzchni. W porównaniu do metod powierzchniowych PZW jest procesem 
dużo bardziej złożonym i trudnym w realizacji. W artykule przedstawiono obecny stan rozwoju 
technologii podziemnego zgazowania węgla oraz plany firm zaangażowanych w rozwój tych tech-
nologii. Przedstawiono również wstępne wyniki badań uzyskanych w koordynowanym przez Głów-
ny Instytut Górnictwa projekcie badawczym Hydrogen Oriented Underground Coal Gasification for 
Europe (HUGE). 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Zgazowanie podziemne, eksperymenty, technologie 
 
 
1. IDEA PODZIEMNEGO ZGAZOWANIA WĘGLA 
 
Podziemne zgazowanie węgla (ang. Underground Coal Gasification – UCG) jest metodą konwersji 
węgla do gazu syntezowego in-situ, będącą odpowiednikiem procesów zgazowania prowadzonych 
w reaktorach powierzchniowych według dobrze opisanych technologii. Podczas procesu UCG, po-
dobnie jak w przypadku tradycyjnych metod zgazowania, węgiel reaguje w podwyższonej tempe-
raturze z czynnikiem zgazowującym, którym najczęściej jest powietrze, tlen, para wodna lub ich 
mieszanina [1]. Produktem końcowym jest mieszanina gazów składająca się głównie z H2, CO, 
CO2 oraz CH4. Udziały poszczególnych składników w gazie zależą od warunków termodynamicz-
nych prowadzenia procesu oraz od zastosowanego czynnika zgazowującego. 
 

H2 
27% 

CO 
18% 

CO2 
31% 

CH4 
24% 

 
 
Rys. 1. Przykładowy skład gazu otrzymanego metodą UCG (wartość kaloryczna 13,6 MJ/Nm3) [2] 
Figure 1. An example of the gas content obtained by UCG (calorific value 13,6 MJ/Nm3) [2] 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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 Przykładowy skład gazu po wstępnym oczyszczeniu, pochodzącego ze zgazowania węgla meto-
dą UCG z zastosowaniem tlenu, jako czynnika zgazowującego, przedstawiono na rysunku 1 [2]. 
 Pierwszym etapem prowadzenia podziemnego zgazowania węgla jest tworzenie tzw. reaktora 
podziemnego. Reaktor podziemny stanowi poddawany zgazowaniu odcinek pokładu węgla, którego 
środek przecina kanał łączący otwór zasilający czynnikiem zgazowującym z otworem produkcyj-
nym, transportującym produkty zgazowania po zainicjowaniu procesu. Ideę procesu podziemnego 
zgazowania węgla z zastosowaniem odwiertów z powierzchni, przedstawiono na rysunku 2 [3]. 
 

 
 
Rys. 2. Idea procesu podziemnego zgazowania węgla z zastosowaniem odwiertów z powierzchni [3] 
Figure 2. An idea of underground coal gasification process by use of wells drilling [3] 

 
 W zależności od sposobu udostępnienia pokładu węgla, wyróżnia się dwie metody przygotowa-
nia reaktora: metodę szybową i metodę bezszybową. Metoda szybowa polega na udostępnieniu po-
kładu węgla szybem, a czynnik zgazowujący jak i produkt zgazowania transportowane są wyrobi-
skami górniczymi. Metoda ta, choć historycznie pierwsza, obecnie uważana jest za nieekonomicz-
ną i mało perspektywiczną, choć interesującą do zastosowania w zamykanych kopalniach. Więk-
szość aktualnie prowadzonych w świecie badań w zakresie UCG skupia się na metodzie bezszy-
bowej, której rozwój w ostatnich latach był możliwy dzięki postępowi w dziedzinie wierceń kie-
runkowych [4]. W metodzie bezszybowej, przygotowanie reaktorów polega na wykonaniu wierceń 
kanałów zasilających i produkcyjnych z powierzchni, a następnie połączeniu ich kanałami łączą-
cymi. 
 
 
2. ŚWIATOWE DOŚWIADCZENIA W PODZIEMNYM ZGAZOWANIU WĘGLA 
 
Badania nad podziemnym zgazowaniem węgla prowadzone są w świecie od początku XX wieku. 
Do dnia dzisiejszego przeprowadzono ponad 50 eksperymentów UCG, w tym ponad 30 w USA [1]. 
W Stanach Zjednoczonych pierwsze eksperymenty UCG miały miejsce we wczesnych latach sześć-
dziesiątych i trwały do połowy lat osiemdziesiątych. Do najlepiej udokumentowanych należą pró-
by UCG przeprowadzone w Centralii (3 próby w latach 1981–1983), Hannie (15 prób w latach 
1973–1979 i 2 próby 1987–1988) i Hoe Creek (6 prób w latach 1976–1979). W Europie ekspery-
menty z podziemnym zgazowaniem węgla prowadzono w latach 1982–1999. Do najważniejszych 
eksperymentów zaliczyć należy próbę przeprowadzoną w Hiszpanii w latach 1992–1999 przez 
konsorcjum belgijsko-hiszpańsko-brytyjskie, a finansowane przez Komisję Europejską. Zakończo-
ny sukcesem eksperyment prowadzony na głębokości 550 m, wykorzystujący metodą wierceń kie-
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runkowych oraz metodę CRIP dowiódł wykonalności procesu UCG na dużych głębokościach. 
W Europie, eksperymenty UCG prowadzono również we Francji, Belgii oraz Polsce (w Głównym 
Instytucie Górnictwa od lat pięćdziesiątych do siedemdziesiątych ubiegłego wieku). W Związku 
Radzieckim pierwsze próby UCG przeprowadzono w roku 1933. W latach 1960–1980 prowadzono 
eksploatację w skali przemysłowej, produkując rocznie około 1,5 mld m3 gazu [3]. W próbie zaini-
cjowanej w Uzbekistanie (Angren) w roku 1955 i biegnącej do dnia dzisiejszego, zgazowano łącz-
nie już ponad milion ton węgla [5]. 
 

 
 
Rys. 3. Światowe próby UCG realizowane do roku 2005 i głębokość prowadzenia procesu [2] 
Figure 3. World trials of UCG till 2005 and the depths of the trails [2] 

 
 Próby UCG prowadzone w krajach byłego ZSRR dotyczyły pokładów płytko zalegających (ry-
sunek 3). Duże znaczenie w rozwoju technologii mają również doświadczenia prowadzone w Chiń-
skiej Republice Ludowej, gdzie od roku 1984 wykonano wiele prób w skali pilotowej. Obecnie 
w Chinach prowadzone są prace na czterech instalacjach pilotowych, gdzie w sposób komplekso-
wy próbuje się rozwiązać zagadnienie zgazowania węgla, oczyszczania i wykorzystania gazu, a na-
wet sekwestracji powstałego w procesie dwutlenku węgla. W ramach projektu Chinchilla biegną-
cego w Australii od roku 1998 przeprowadzono pomyślną próbę zgazowania podziemnego prowa-
dzonego technologią εUCG. 
 Najnowsze wyniki badań oraz stan zaawansowania technologii podziemnego zgazowania wę-
gla w świecie przedstawiono na konferencji Global UCG Summit, która odbyła się w Londynie 
w październiku 2009 roku. 
 Najciekawsze wystąpienia, jakie tam zaprezentowano to: 
1. An Overview of the Progress and Development of Underground Coal Gasification (UCG) Glo-

bally, Gordon Couch, IEA Clean Coal Centre. 
2. Examine the Key Requirements for the Successful Deployment of UCG on a Commercial 

Scale, Justyn Peters, General Manager, Linc Energy. 
3. The Strategic Importance of Underground Coal Gasification with Carbon Capture and Storage 

in Alberta, Canada, Dzung Nguyen, Alberta Energy Technologies. 
4. Modeling and Simulation of Deep UCG Projects, Zhangxing Chen, University of Calgary, 

Canada. 
5. Experiences in UCG, Rakesh Sharma, General Manager, UCG ONGC. 
6. Project Planning and Modelling of UCG Projects, Johan Brand, and African Carbon Energy. 
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 Poniżej pokrótce omówiono te wystąpienia. 
 Pierwsze z wymienionych wystąpień dotyczyło powstałej w bieżącym roku publikacji [6] oma-
wiającej światowe doświadczenia w podziemnym zgazowaniu węgla oraz trendy zarówno w bada-
niach, jaki rozwoju technologii. Jest to ciekawe i przydatne kompendium wiedzy omawiające szcze-
gółowo wszystkie istotne aspekty procesu. 
 Firma Linc Energy przedstawiła australijski projekt podziemnego zgazowania węgla ukierunko-
wanego na produkcję gazu syntezowego i wytwarzanie paliw ciekłych. Takie rozwiązanie bazuje 
na wcześniejszych eksperymentach prowadzonych w Australii od 1998 roku. Realizacja projektu jest 
obecnie na etapie wyboru miejsca i projektowania instalacji przemysłowej o wydajności 20 000 ba-
ryłek na dobę. Jest to zatem projekt o skali przemysłowej [7]. 
 Firma Alberta Energy Technologies [8] przedstawiła plany kanadyjskie dotyczące rozwoju te-
chnologii podziemnego zgazowania węgla. Biorąc pod uwagę fakt, że węgiel w Kanadzie zalega 
prawie wyłącznie w Albercie, tam prowadzi się głównie badania nad nowymi technologiami wę-
glowymi. Obecnie realizowany jest pilotowy projekt zgazowania podziemnego węgla w złożu na 
głębokości 1400 metrów. Stwierdzono, że wydobywanie węgla z tak dużych głębokości ma sens 
jedynie przy zastosowaniu technologii zgazowania. Alberta Energy Technologies współpracuje 
z uniwersytetem w Calgary gdzie prowadzone są prace związane z modelowaniem procesu. Obie 
instytucje uważają, że modelowanie procesu ma ogromne znaczenie w rozwoju technologii i po-
zwoli na szybkie jej zaawansowanie [9]. 
 

 
 
Rys. 4. Schemat pilotowego projektu w Albercie, Kanada [8] 
Figure 4. A scheme of pilot project in Alberta, Canada [8] 

 
 Indyjski projekt podziemnego zgazowania węgla rozpoczął się w 2004 roku [10]. Początkowo 
wybrano 15 miejsc do ewentualnej realizacji projektu, z czego 5 miejsc uznano za nadające się do 
tego procesu. Z tych pięciu miejsc, spełniających kryteria do realizacji projektu, wybrano miejsco-
wość Vastan w południowym Gujaratcie. W pobliżu wybranej lokalizacji znajduje się ciepłownia 
opalana torfem. W następnym etapie scharakteryzowano lokalizację pod względem stratygraficz-
nym, litograficznym, hydrologicznym jak również określono głębokość zalegania złoża i jego gru-
bość oraz jego mechaniczne własności, porowatość i przepuszczalność. Obecnie projekt jest na 
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etapie zaawansowanego projektowania inżynierskiego z równoległym uzyskiwaniem pozwoleń śro-
dowiskowych i rozwiązywaniem zagadnień własności gruntów i obowiązujących przepisów górni-
czych. W grudniu 2009 roku spodziewane jest wykonanie pierwszych odwiertów instalacji piloto-
wej. 
 

 
 
Rys. 5. Schemat propozycji wiercenia otworów w instalacji przemysłowej PZW (metoda LVW) [11] 
Figure 5. A scheme of well drilling in industrial installations (LVW method) [11] 
 
 W Republice Południowej Afryki [11] realizowany jest projekt podziemnego zgazowania węgla 
przez firmę African Carbon Energy. Projekt ten podobnie jak projekt indyjski opiera się na zasto-
sowaniu metody wierceń LVW Linked Vertical Well, to jest połączonych pionowych odwiertów. 
Jednym odwiertem odbiera się wytworzone gazy natomiast czynnik zgazowujący podaje się otwo-
rami stopniowo oddalając się od miejsca odbioru gazu. Firma ma gotowy projekt techniczny i za-
biega o fundusze na realizację inwestycji. Harmonogram realizacji projektu firmy African Carbon 
Energy przewiduje wykonanie infrastruktury projektu w ciągu następnych 9–12 miesięcy, demon-
strację działania instalacji w roku 2010 oraz pracę instalacji przemysłowej w latach 2011–2013. 
 
 
3. OPIS PROJEKTU PODZIEMNEGO ZAGAZOWANIA WĘGLA – HUGE 
 
Główny Instytut Górnictwa realizuje współfinansowany ze środków Funduszu Badawczego Węgla 
i Stali (RFCS) projekt o akronimie HUGE (ang. Hydrogen Oriented Underground Coal Gasifica-
tion for Europe), który dotyczy podziemnego zgazowania węgla ukierunkowanego na otrzymywa-
nie gazu o wysokiej zawartości wodoru. Oprócz Głównego Instytutu Górnictwa, pełniącego w pro-
jekcie rolę koordynatora, konsorcjum projektu tworzą partnerzy z Holandii, Wielkiej Brytanii, Nie-
miec, Czech, Belgii i Ukrainy i są to następujące instytucje: Delft University of Technology, UCG 
Partnership Ltd, Universität Stuttgart, Institute of Chemical Process Fundamentals, Institut Scienti-
fique de Service Public, National Mining University. W projekcie biorą również udział dwa krajo-
we instytuty naukowe: Instytut Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor” i Politechnika Śląska oraz fir-
my sektora paliwowo-energetycznego, tj. Kompania Węglowa S.A. oraz BOT Górnictwo i Energe-
tyka S.A. 
 W projekcie prowadzone są badania procesu podziemnego zgazowania węgla w dynamicznym 
georeaktorze w celu wytwarzania wodoru. Proces jest kontrolowany poprzez dynamiczne zmiany 
temperatury i ciśnienia podawanych do reakcji gazów. Nowością tego projektu jest prowadzenie go 
w zmiennych ciśnieniach i temperaturach, co powoduje adsorpcję i desorpcję powstałych produk-
tów bezpośrednio w złożu węgla, a zatem pozwala na ich częściowy rozdział in-situ. 
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 W ramach projektu przeprowadzone zostaną dwie próby podziemnego zgazowania w skali pół-
technicznej, w pokładzie zalęgającym na głębokości ok. 30 m. Próby te poprzedzone są szeregiem 
eksperymentów laboratoryjnych oraz doświadczeń w reaktorze powierzchniowym. Wyniki projek-
tu HUGE, który zakończy się w połowie roku 2010, pozwolą wyjaśnić szereg nowych, dotąd nie-
badanych aspektów procesu PZW, dotyczących przede wszystkim możliwości wpływu na skład 
gazu, wykorzystując określone zjawiska fizykochemiczne w obrębie przestrzeni i w otoczeniu re-
aktora podziemnego. Poniżej przedstawiono podstawowe cele projektu. 
 
 
4. PODSTAWOWE CELE PROJEKTU HUGE 
 
W projekcie HUGE do szczegółowego rozpoznania technologicznego wyznaczone zostały trzy za-
sadniczo nowe kierunki procesowe: 
1. prowadzenie procesu zgazowania w sposób dynamiczny; 
2. wykorzystanie odwracalnych i nieodwracalnych procesów sorpcji i reakcji chemicznych do 

ukierunkowanego sterowania składem wytwarzanego produktu; 
3. modelowanie i ocena możliwości technicznych kontroli migracji gazowych i ciekłych produk-

tów zgazowania w celu minimalizacji emisji gazów do atmosfery, szczególnie metanu i dwu-
tlenku węgla, oraz ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami. 

 Przy przygotowaniu programu eksperymentów użyteczne okazało się poszukiwanie i szczegó-
łowa analiza analogii UCG do innych, bardziej dojrzałych, a często mniej skomplikowanych tech-
nologii i procesów z obszaru energetyki, metalurgii i górnictwa. Szczególnie wartościowe okazało 
się nawiązanie do: 
− analiz i modelowania pożarów podziemnych i wybuchów pyłu w kopalniach węgla kamiennego, 

pożarów na hałdach odpadów z produkcji węgla oraz rud metali, pożarów i wybuchów w tune-
lach; 

− procesów wymiany masy i ciepła w produkcji koksu w bateriach koksowniczych jako źródła 
informacji o mechanizmach procesów wysokotemperaturowych, zwłaszcza w technologii mo-
krego gaszenia koksu; 

− wysokotemperaturowych, wspomaganych przez adsorpcję procesów zgazowania węgla ukie-
runkowanych na produkcję wodoru; 

− teorii i praktyki działania barier reaktywnych w procesach oczyszczania i kontroli migracji za-
nieczyszczonych wód podziemnych; 

− zjawisk towarzyszących podziemnemu składowaniu dwutlenku węgla, w warstwach wodonoś-
nych zwłaszcza pod dużymi ciśnieniami i z towarzyszącymi tym procesom zmianom chemizmu 
wód. 

 
 
5. WYNIKI DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ W PROJEKCIE HUGE 
 
Realizując projekt HUGE, jak dotąd przeprowadzono 5 wielogodzinnych eksperymentów w reak-
torze powierzchniowym, ex-situ, w którym symulowane są warunki procesu podziemnego. Zasad-
nicze cele doświadczeń w reaktorze ex-situ to: 
1. Opanowanie inicjacji procesu zgazowania węgla w bloku węglowym. 
2. Zbadanie przebiegu zgazowania węgla w bloku węglowym w zależności od zastosowanego czyn-

nika zgazowującego (powietrze, tlen, para wodna i ich mieszanina w dowolnym stosunku) oraz 
natężenia przepływu środków utleniających. 

3. Zbadanie możliwości wpływu na skład powstającego gazu za pomocą zmiany parametrów ter-
modynamicznych (p, T). 

4. Określenie wpływu skał otaczających na skład gazu oraz zbadanie ich zachowania pod wpły-
wem warunków panujących w reaktorze. 
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 Na rysunkach 6 i 7 przedstawiono zdjęcie zabudowanego reaktora wraz z ze zdjęciem przykła-
dowego bloku węgla stosowanego w symulacyjnych eksperymentach powierzchniowych. 

 

 
  

Rys. 6. Zdjęcie reaktora powierzchniowego 
Figure 6. A photo of the ex-situ reactor 

Rys. 7. Blok węgla stosowany w eks-
perymentach powierzchniowych 
Figure 7. Coal block used 
in experiments 

 
 Eksperymenty prowadzono stosując jako czynnik zgazowujący tlen lub powietrze naprzemien-
nie z parą wodną. Zgazowywany węgiel pochodził z KWK Bielszowice, KWK Piast oraz z KWB 
Bełchatów. Temperatura procesu zgazowania dochodziła do 1100°C. Proces prowadzono w cy-
klach testując rożne sposoby podawania czynnika zgazowującego. Średni skład uzyskanego w pro-
cesie gazu przedstawiono w tabeli 1. 
 
Tabela 1. Średni skład gazu uzyskanego w procesie zgazowania węgla, % 
Table 1. Average gas content from coal gasification, % 

Etap H2 CO CO2 CH4 C2H6 

I 23.09 25.46 42.51 3.23 0.02 
II 28.17 25.02 36.09 5.53 0.01 
III 50.61 12.35 14.25 15.11 0.39 

 
 W trakcie procesu zgazowania jak też po jego przeprowadzeniu wykonano badanie przy pomo-
cy georadaru w celu określenia przydatności tej metody do obserwacji powstającej w złożu węgla 
kawerny. 
 Z dotychczasowych badań prowadzonych w reaktorze powierzchniowym można wyciągnąć na-
stępujące wnioski: 
− W warunkach prowadzonych eksperymentów część węgla kamiennego (około połowa) ulega 

koksowaniu a nie zgazowaniu. 
− Z objętości powstałej kawerny wynika, że około 40% próbki węgla zostało przeprowadzone 

w produkt gazowy. 
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− Wyniki badań techniką georadaru są zbieżne z wynikami obserwacji wyglądu kawerny po eks-
perymencie i potwierdzają przydatność tej techniki do obserwacji przebiegu eksperymentu. 

− Średnie stężenie wodoru w cyklu zgazowania tlenowego dla węgla kamiennego wyniosło 14,62%, 
przy maksymalnym 54,4%. 

− Średnie stężenie wodoru w cyklu zgazowania parą wodną dla węgla kamiennego wyniosło 54,25%, 
przy maksymalnym 63,9%. 

− Optymalny stosunek realizacji obu cyklów jest silnie uzależnione od geometrii reaktora i zmie-
nia się w trakcie procesu. 

− Średnie stężenie wodoru w cyklu zgazowania tlenowego dla lignitu wyniosło 25,4 %, przy mak-
symalnym 37,0%. 

 
 
WNIOSKI 
 
Pomimo wielu lat doświadczeń w różnych częściach świata, technologia podziemnego zgazowania 
węgla nie dojrzała jeszcze do zastosowania w pełni przemysłowego. 
 Należy podejmować projekty z tematyki podziemne zgazowanie węgla, gdyż w wielu państwach 
świata zaangażowanie w projekty PZW znacznie wyprzedza Europę. Technologia ta może w przy-
szłości stać się kluczową technologią wydobywania węgla, zwłaszcza z głęboko zalegających po-
kładów. 
 Bardzo istotnym zagadnieniem w tej technologii są problemy bezpieczeństwa prowadzonego pro-
cesu oraz zagadnienia ochrony środowiska. 
 Rozwój technik informatycznych pozwala na coraz trafniejsze modelowanie procesu podziem-
nego zgazowania węgla. W badaniach należy położyć silny nacisk na modelowanie procesu, tak by 
stworzyć model zgazowania dostosowany do zadanych warunków zewnętrznych. 
 Wstępne wyniki badań wykonanych w powierzchniowym reaktorze ex-situ w KD Barbara po-
zwalają na zaprojektowanie reaktora podziemnego i zaplanowanie eksperymentów w warunkach rze-
czywistych. 
 Należy dążyć do stopniowego angażowania partnerów przemysłowych w badania nad technolo-
gią podziemnego zgazowania węgla, gdyż jak pokazują doświadczenia australijskie i doświadczenia 
Republiki Południowej Afryki, tylko silna współpraca z przemysłem może doprowadzić do rozwo-
ju tej technologii do skali przemysłowej. 
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Underground Coal Gasification – World Experience and 
Experiments Performed in “Barbara” Experimental Mine 
 
The idea and objectives of underground coal gasification process is presented. World experience in 
the past and particularly in the present state as well as plans of companies dealing with UCG for the 
future is shown. The plans of work in the UCG in different countries are shortly described and dis-
cussed. The aims and a short description of project cofounded by RFCS, titled Hydrogen Oriented 
Underground Coal Gasification for Europe (HUGE) is presented. Preliminary results of the project, 
from ex-situ reactor constructed for simulation underground conditions are presented and discussed. 
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Decyzje inwestycyjne dotyczące zagospodarowania 
metanu w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. 
w sytuacji kryzysu gospodarczego 
 
 
Mirosław Kugiel 
Kompania Węglowa S.A., Katowice 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W kopalniach Kompanii Węglowej S.A. zwalczanie zagrożenia metanowego po-
przez odmetanowanie z ujęciem na powierzchnię łączy się z jego zagospodarowaniem w instala-
cjach przemysłowych własnych i obcych. Zagospodarowanie metanu ujmowanego na powierzch-
nię nowymi instalacjami może stać się opłacalne dzięki możliwościom zastosowania procedur do-
tyczących ochrony środowiska i wynikających z Protokołu z Kyoto jak i z zasad wynikających z za-
stosowania Ustawy Prawo energetyczne. Powiązanie tych reguł ma decydujące znaczenie w sytu-
acji prowadzenia przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu gospodarczego. W artykule przedstawio-
no ogólne dane dotyczące prowadzonych w Kompanii Węglowej S.A. procedur zagospodarowania 
metanu i zwiększenia efektywności inwestycji związanych z zagospodarowaniem metanu. Infor-
macje te odniesione zostały do danych dotyczących odmetanowania i zagospodarowania metanu 
w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Podziemne kopalnie węgla, zagrożenie metanowe, zagospodarowanie me-
tanu, ochrona środowiska, Protokół z Kyoto, Ustawa Prawo energetyczne 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Prowadzenie przedsiębiorstwa w okresie, w którym ujawniają się skutki kryzysu gospodarczego 
wymaga stosowania rozwiązań ograniczających jego niekorzystne zjawiska. W przypadku przed-
siębiorstwa górniczego są to: zmniejszone zapotrzebowanie na węgiel, droższa produkcja, ograni-
czenia w inwestycjach. Te ostatnie są szczególnie groźne dla przyszłości funkcjonowania przedsię-
biorstwa górniczego, zwłaszcza z powodu, na ogół, długiego okresu inwestycyjnego. Ogromna ka-
pitałochłonność inwestycji: inwestycji koniecznych dla utrzymania ruchu zakładu górniczego oraz 
inwestycji dotyczących nowych technologii w działalności górniczej tylko potęgują to niekorzyst-
ne zjawisko. 
 Każda inwestycja jest inna i każda inwestycja analizowana jest indywidualnie. W artykule 
przedstawiłem szczególny przypadek inwestycji związanych z zagospodarowaniem metanu uwal-
nianego z górotworu w procesie eksploatacji węgla. Specyfika problemu wynika już choćby z fak-
tu konieczności podporządkowania działalności związanej z zagospodarowaniem metanu regulacjom 
prawnym kilku ustaw: Prawo geologiczne i górnicze, Prawo ochrony środowiska, Prawo energety-
czne. Projekty inwestycyjne podlegają zasadom ekonomii a realizacja inwestycji i usług z nią 
związanych podlega ustawie Prawo zamówień publicznych. 
 W artykule przedstawiłem najważniejsze elementy wpływające na prowadzenie odmetanowa-
nia z ujęciem gazu na powierzchnię i ekonomiczne aspekty zagadnień zagospodarowania metanu. 
Opisano stosowane procedury w tym zakresie. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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2. ZAGROŻENIE METANOWE 
 
Eksploatacji węgla kamiennego towarzyszy uwalnianie metanu zawartego w złożu węgla i jego oto-
czeniu do wyrobisk eksploatacyjnych kopalń. Obecność metanu w wyrobiskach górniczych stwa-
rza zagrożenie dla ludzi i kopalni. Zagrożenie wynikające głównie z tego, że metan jest gazem pal-
nym i tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Tak więc prowadzenie eksploatacji metano-
nośnych złóż węgla zawsze związane było ze zwalczaniem zagrożenia metanowego. 
 O warunkach prowadzonej w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. eksploatacji w rygorach 
wynikających z klasyfikacji pokładów lub części złóż do poszczególnych kategorii zagrożenia me-
tanowego mówi wielkość wydobycia z tych części złóż. Obecnie (2009 rok) dane te przedstawiają 
się następująco: 
− ze złóż zaliczonych do I kategorii zagrożenia metanowego – 16,8%; 
− ze złóż zaliczonych do II kategorii zagrożenia metanowego – 14,5%; 
− ze złóż zaliczonych do III kategorii zagrożenia metanowego – 19,6%; 
− ze złóż zaliczonych do IV kategorii zagrożenia metanowego – 18,4%; 
 Razem ze złóż metanowych: 69,3%. 
 Ze złóż niezaliczonych do metanowych: 30,7%. 
 Rygory przepisów dotyczących prowadzenia eksploatacji węgla ze złóż zaliczonych do (odpo-
wiednich) kategorii zagrożenia metanowego powodują stosowanie urządzeń lub rozwiązań techni-
cznych i technologicznych bardziej kosztownych niż te stosowane do eksploatacji węgla ze złóż 
niezaliczonych do metanowych. Trzeba także pamiętać, że wszystkie obostrzenia przepisów, oczy-
wiście zwiększają możliwość prowadzenia bezpiecznej eksploatacji, przede wszystkim jednak po-
wodują wzrost kosztów wydobycia węgla, często także z powodu ograniczenia wydobycia. 
 Zagrożenie metanowe, mierzone metanowością kopalń Kompanii Węglowej S.A. stale rośnie. 
Dzieje się tak, mimo corocznego zmniejszenia wydobycia węgla z kopalń KW S.A. 
 W tablicy 1 zestawiono dane dotyczące średniej w roku metanowości bezwzględnej w kopal-
niach obecnie wchodzących w struktury Kompanii Węglowej S.A. W celu lepszego pokazania ten-
dencji wzrostu metanowości bezwzględnej tablica obejmuje okres od 1998 roku do 2009 roku, a więc 
okres dłuższy niż okres funkcjonowania Kompanii Węglowej S.A. 
 W kilku zdaniach scharakteryzujmy źródło metanu jakim są kopalnie (Kompanii Węglowej S.A.). 
Tę charakterystykę poparto danymi dotyczącymi roku 2008. 
 Metanowość kopalń Kompanii Węglowej S.A., czyli ilość metanu uwolnionego z węgla w pro-
cesie eksploatacji, średnio w 2007 roku wynosiła 767,94 m3 CH4/ min, czyli w procesie eksploata-
cji uwolnionych zostało w 2008 roku dokładnie 376 907 760 m3 czystego metanu. Jest to liczba, 
która może sugerować obecność ogromnego źródła metanu. W rzeczywistości jest to wielkość trud-
na do wykorzystania nawet w niewielkiej części. 
 Źródłem metanu jest górotwór zajmujący powierzchnię około 750 km2 (suma powierzchni ob.-
szarów górniczych). Metan z górotworu wydziela się do wyrobisk górniczych, zwłaszcza do wy-
robisk ścianowych. Łączna długość wyrobisk górniczych w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. 
wynosiła w roku w roku 2008 dokładnie 2089,4 kilometrów. Liczby te dobitnie pokazują na brak 
możliwości ujęcia metanu z górotworu w sposób całkowicie ograniczający wydzielanie tego gazu 
do wyrobisk górniczych. 
 Wydzielanie metanu oczywiście nie jest jednakowe na każdym odcinku wyrobisk. Nawet nie jest 
jednakowe na każdym odcinku wyrobisk ścianowych, a przecież większa część metanu wydziela 
się do przestrzeni wyrobisk ścianowych i przyścianowych. Także zwalczanie zagrożenia metano-
wego nie jest jednakowe na każdym z tych odcinków. Zwalczamy zagrożenie metanowe stosując 
środki adekwatne do wielkości zagrożenia. 
 Dobór metod i środków zwalczania zagrożenia metanowego następuje zazwyczaj już w fazie pro-
jektowania eksploatacji (rozcięcie pola eksploatacyjnego i projekt wentylacji). Najczęściej już wte-
dy, dla rejonów ścian wysokometanowych, same metody wentylacyjne (w tym stosowanie prze-
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gród, strumienic, wentylacji pomocniczej) okazują się niewystarczające i projektujemy zastosowa-
nie odmetanowania. Jest to profilaktyka droższa od wentylacyjnych metod zwalczania zagrożenia 
metanowego, ale jest skuteczniejsza. 
 
 
Tablica 1. Średnia w roku metanowość bezwzględna kopalń 
wchodzących w skład struktury Kompanii Węglowej S.A. 

METANOWOŚĆ BEZWZGLĘDNA 
[m3 CH4/min] 

2009 r.Lp. KOPALNIA/ 
/ZAKŁAD 

1998 r. 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 
I−X 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Brzeszcze-Silesia 
Ruch Brzeszcze 204,9 186,8 192,5 215,3 211,9 199,7 192,1 192,2 204,5 200,4 208,3 228,3 

 Brzeszcze-Silesia 
Ruch Silesia 74,0 68,1 65,6 65,8 63,3 62,1 29,5 52,7 51,3 55,4 51,8 46,5 

2. Sośnica-Makoszowy 63,3 84,8 94,4 69,7 74,1 91,5 74,5 101,2 100,6 113,7 100,2 102,5 
3. Szczygłowice 4,5 8,1 18,9 35,4 20,7 25,5 56,4 33,5 81,5 128,1 67,0 71,7 
4. Rydułtowy-Anna 8,4 6,9 13,8 19,3 60,5 86,6 73,3 64,3 54,3 43,0 50,9 62,7 
5. Jankowice 16,2 17,5 24,8 35,4 30,7 37,9 65,0 41,2 36,3 39,5 70,8 62,2 
6. Halemba-Wirek 73,2 59,6 54,0 56,0 65,8 55,1 65,9 131,8 70,7 58,6 41,0 46,6 
7. Bielszowice 31,7 46,0 56,6 52,9 64,1 59,7 54,9 47,5 47,5 40,7 46,1 44,9 
8. Knurów 4,5 8,9 10,6 14,0 11,2 15,3 20,7 27,9 24,3 41,1 30,5 38,2 
9. Marcel 77,5 94,1 68,4 48,3 43,8 46,0 27,9 28,5 30,5 30,7 30,0 32,6 

10. Chwałowice 12,9 26,2 26,2 20,8 9,1 7,4 14,2 15,1 12,4 12,4 17,6 19,0 
11. Bolesław Śmiały 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4 2,7 
12. Pokój 0,1 1,2 0,9 1,8 0,9 1,1 1,1 0,5 0,4 1,8 0,5 2,6 
13. Bobrek-Centrum 0,5 0,3 0,0 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
14. ZG Piekary 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
15. Piast 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
16. Ziemowit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SUMA − KW S.A. 571,7 608,5 626,7 635,0 656,6 689,0 675,4 736,4 714,3 767,9 717,1 760,5 

 
 
 Gdy skala zagrożenia nie jest wielka, albo gdy metanowość kopalni dotyczy tylko jednego Re-
jonu dla zwalczania zagrożenia metanowego wystarczy stosowanie odmetanowania lokalnego, za 
pomocą dołowej stacji odmetanowania. Ten rodzaj odmetanowania jest oczywiście tańszy niż od-
metanowanie za pomocą powierzchniowych stacji odmetanowania. 
 W sytuacjach najtrudniejszych, stosuje się rozwiązania najdroższe, czyli odmetanowanie z uję-
ciem metanu na powierzchnię. Decyzje inwestycyjne w zakresie budowy systemów odmetanowania 
stają się łatwiejsze, gdy widoczne są możliwości zagospodarowania gazu metanowego, a jeszcze 
łatwiejsze, gdy nakłady na inwestycje związane z zagospodarowaniem tego gazu będą mogły być 
pokrywane nie tylko ze środków własnych przedsiębiorcy (Kompanii Węglowej S.A.). 
 Do niedawna jeszcze podjęcie decyzji o budowie systemów odmetanowania wynikało raczej tyl-
ko z decyzji o dalszej eksploatacji złoża metanowego. 
 Obecnie zbliżamy się do sytuacji, w której decyzja o dalszej eksploatacji złoża metanowego mo-
że nie być podjęta jeśli dalsza eksploatacja tego złoża wymagać będzie budowy systemu odmeta-
nowania. 
 Przekonują nas do tego skutki tragicznych zdarzeń związanych z obecnością metanu w wyro-
biskach górniczych i proponowane zmiany w przepisach. 
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3. ODMETANOWANIE 
 
W dziesięciu kopalniach (Bielszowice, Brzeszcze-Silesia, Halemba-Wirek, Jankowice, Marcel, 
Szczygłowice, Sośnica-Makoszowy, Knurów, Rydułtowy-Anna oraz Chwałowice) prowadzone jest 
odmetanowanie wyrobisk i zrobów eksploatacyjnych za pomocą powierzchniowych i dołowych 
stacji odmetanowania. W kopalniach Knurów, Rydułtowy-Anna oraz Chwałowice odmetanowanie 
prowadzi się przy zastosowaniu dołowych stacji odmetanowania bez możliwości ujęcia metanu na 
powierzchnię. 
 Dane dotyczące prowadzenia odmetanowania przedstawia tablica 2. 
 Skoro w procesie zwalczania zagrożenia metanowego ujęto metan na powierzchnię, to oczy-
wistą jest potrzeba jego gospodarczego wykorzystania. 
 Dane dotyczące zagospodarowania przedstawione zostały także w tablicy 2. 
 Skuteczność odmetanowania z ujęciem metanu na powierzchnię staje się czynnikiem decydują-
cym o potrzebie rozbudowy takich systemów odmetanowania. Kompania Węglowa S.A. przewidu-
je inwestycje w tym kierunku. Zakończenie inwestycji powinno skutkować tym, że we wszystkich 
kopalniach stosujących odmetanowanie, metan ujmowany będzie na powierzchnię. 
 
 
Tablica 2. Ujęcie metanu systemami odmetanowania w kopalniach 
Kompanii Węglowej S.A. i zagospodarowanie metanu w latach 2003−2009 

ujęcie 
metanu,
m3 / min

wykorzyst. 
metanu,
m3 / min

ujęcie 
metanu,
m3 / min

wykorzyst. 
metanu,
m3 / min

ujęcie 
metanu,
m3 / min

wykorzyst. 
metanu,
m3 / min

ujęcie 
metanu,
m3 / min

wykorzyst. 
metanu,
m3 / min

ujęcie 
metanu,
m3 / min

wykorzyst. 
metanu,
m3 / min

ujęcie 
metanu,
m3 / min

wykorzyst. 
metanu,
m3 / min

ujęcie 
metanu,
m3 / min

wykorzyst. 
metanu,
m3 / min

1 Bielszowice
dołowa, odprowadz. 
metanu na powierz. 12,58  4,54  9,78  2,79  11,78  4,80  11,47  5,61  9,70  4,80  13,03  3,57  11,28  4,02  

Brzeszcze powierzchniowa 52,17  52,12  51,25  51,21  56,26  56,16  67,30  67,30  61,60  61,50  66,29  66,24  67,82  67,74  
Silesia powierzchniowa 8,81  4,99  3,53  3,17  7,39  7,39  6,83  6,35  6,50  6,50  5,83  5,51  3,81  3,80  

3 Halemba powierzchniowe
(2 stacje) 2,90  2,31  7,66  4,11  49,54  7,36  24,18  5,56  12,17  3,55  12,37  6,81  14,40  7,55  

4 Jankowice powierzchniowa 18,84  1,54  35,07  4,70  22,84  4,32  18,21  4,93  17,12  11,27  20,79  15,64  15,30  13,87  
5 Marcel powierzchniowa 11,35  6,84  3,70  2,47  4,30  2,32  5,87  2,41  6,62  3,19  6,32  3,08  7,05  2,87  

6
Sośnica-

Makoszowy

od marca 2007 
powierzchniowa stacja 

odmetanowania w Ruchu 
Sośnica

33,70  0,00  32,55  0,00  30,97  6,75  

7 Szczyglowice
od kwietnia 2007 

powierzchniowa stacja 
odmetanowania

52,70  0,00  33,06  0,00  27,56  6,65  

106,65  72,34  110,99  68,45  152,11  82,35  133,86  92,16  200,11  90,81  190,24  100,85  178,19  113,25  

6 Sośnica-
Makoszowy 9,54  7,99  30,55  0,00  50,00  0,00  

7 Szczyglowice 8,28  19,66  2,39  0,00  24,20  0,00  

8 Chwałowice dołowa, inżektorowa, 
projekt stacji powierz. 5,63  4,20  4,57  0,00  2,50  0,00  3,70  0,00  5,71  0,00  6,39  0,00  

9 Rydultowy-Anna dołowe, inżektorowe 24,93  24,10  16,15  0,00  12,02  0,00  14,65  0,00  15,29  15,44  15,44  0,00  
10 Knurów dołowa, inżektorowa 0,00  0,19  3,55  0,00  2,30  0,00  3,77  0,00  3,80  8,13  8,13  0,00  

48,38  56,14  57,21  91,02  22,12  24,80  29,96  

155,03  72,34  167,13  68,45  209,32  82,35  224,88  92,16  222,23  90,81  215,04  100,85  208,15  113,25  

45,4%

40,9%

Lp. kopalnia rodzaj stacji

Procent wykorzystania metanu

Procent wykorzystania metanu

2

RAZEM - odmetanowanie z ujęciem metanu na 
powierzchnię

RAZEM - odmetanowanie lokalne

ODMETANOWANIE  I  WYKORZYSTANIE 
METANU     -  RAZEM

2005 rok

67,8% 61,7%

2003 rok 2004 rok

46,7% 41,0%

54,1%

39,3%

2009 rok (do X)

63,6%

54,4%

2006 rok

68,8%

41,0%

2008 rok

53,0%

46,9%

2007 rok

Uwaga:               zmniejszone zagospodarowanie metanu głównie z powodu zmniejszonej 
sprzedaży z systemów odmetanowania kopalni Brzeszcze i kopalni Silesia 
 
 
4. METAN CENNYM PALIWEM − ZAGOSPODAROWANIE METANU 

UJĘTEGO NA POWIERZCHNIĘ 
 
Metan ujęty na powierzchnię można zagospodarować. Obecnie wszystkie kopalnie, które ujmują me-
tan na powierzchnię, prowadzą jego zagospodarowanie (Brzeszcze-Silesia, Halemba-Wirek, Biel-
szowice, Jankowice, Marcel, Szczygłowice i Sośnica-Makoszowy w Ruchu Sośnica). 

68,45 
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 Zagospodarowanie metanu w poszczególnych kopalniach KW S.A. zależy od: 
− istniejącej infrastruktury, a zwłaszcza od istnienia instalacji do produkcji energii, na terenie ko-

palni; 
− infrastruktury na terenie jednostek funkcjonujących w bezpośrednim otoczeniu zakładu i produ-

kujących energię. 
 Dla producentów, z terenu kopalni jak i z otoczenia kopalni, energii najważniejsza jest: 
− stabilność źródła metanu, czyli stabilność parametrów gazu ujmowanego odmetanowaniem. 
 Najlepsze efekty pod tym względem osiąga KWK Brzeszcze-Silesia posiadająca: 
− stabilne ujęcie metanu skutkiem odpowiednio dobranego do występującego zagrożenia systemu 

odmetanowania złoża; 
− w otoczeniu Kopalni − solidnego odbiorcę zagospodarowującego niemal 100% ujmowanego 

w kopalni metanu. 
 Z zamieszczonych w tablicy 2 danych wynika znaczny wzrost ujęcia metanu na powierzchnię 
w latach 2007, 2008 i 2009, czyli po uruchomieniu powierzchniowych stacji odmetanowania w ko-
palniach Sośnica-Makoszowy i Szczygłowice. Z kopalń tych ujmowanych było 60 m3 CH4/min 
(średnio w ww. latach). Natomiast wzrost ujęcia metanu na powierzchnię w skali Kompanii Węg-
lowej S.A. wyniósł około 75 m3 CH4/min, w porównaniu z danymi dotyczącymi roku 2006, czyli 
ujęcie metanu na powierzchnię w roku 2009 było większe o 50% od ujęcia w roku 2006. 
 Jak wspomniano wyżej prowadzenie odmetanowania jest najdroższą ze stosowanych profilak-
tyk zagrożenia metanowego. Koszt odmetanowania jest sumą kilku elementów: koszty robót wiert-
niczych związanych z wykonywaniem otworów odmetanowania, koszty wykonania głowic w otwo-
rach odmetanowania, koszty zakupu i wykonania rurociągów odmetanowania, koszty demontażu 
rurociągów, koszty inwestycji związanej z budową powierzchniowej stacji odmetanowania, koszty 
utrzymania powierzchniowej stacji odmetanowania, koszty remontów stacji odmetanowania. Coraz 
częściej, w celu zwiększenia skuteczności odmetanowania rejonu ściany, w pokładzie sąsiednim, 
nad polem tej ściany, wykonywane są chodniki drenażowe. Koszty wykonania tych chodników tak-
że zalicza się do kosztów odmetanowania. 
 
Tablica 3. Udział zagospodarowania metanu ujętego systemami odmetanowania na powierzchnię 
w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. w okresie od stycznia do października 2009 roku 

Lp. kopalnia sty-09 lut-09 mar-09 kwi-09 maj-09 cze-09 lip-09 sie-09 wrz-09 paź-09 SUMA

1 Bielszowice 18,6% 33,1% 28,6% 36,3% 47,3% 39,0% 25,4% 35,1% 54,4% 39,3% 35,6%

Brzeszcze 100,0% 98,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9%

Silesia 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 99,9% 98,3% 100,0% 100,0% 99,9%

3 Halemba 69,8% 75,0% 81,0% 58,6% 36,7% 41,5% 35,4% 29,7% 30,4% 61,7% 52,4%

4 Jankowice 99,7% 99,6% 99,3% 88,5% 77,1% 96,6% 83,5% 84,9% 87,1% 95,4% 90,7%

5 Marcel 88,9% 78,8% 66,2% 35,6% 27,0% 17,8% 12,5% 12,0% 14,6% 43,8% 40,8%

6
Sośnica-
Makoszowy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 19,5% 21,8% 27,9% 37,1% 39,4% 13,2%

7 Szczyglowice 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 23,5% 30,0% 29,8% 38,3% 29,0% 12,9%

RAZEM 57,2% 56,7% 56,5% 53,9% 55,0% 61,5% 59,8% 63,7% 69,0% 73,2% 60,3%

2

 
 
 Roczne koszty odmetanowania w Kompanii Węglowej S.A. kształtują się na poziomie około 50 
mln zł (przewidywany koszt w roku 2009) i stanowią w kosztach produkcji węgla około 0,5%. Po-
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noszenie tych kosztów jest niezbędne dla prowadzenia eksploatacji. Jednak możliwe jest uzyskanie 
środków na pokrycie części kosztów odmetanowania poprzez zagospodarowanie metanu ujętego 
systemami odmetanowania na powierzchnię. 
 Z początkiem maja i czerwca 2009 roku uruchomione zostały dwa agregaty prądotwórcze o mo-
cy 2 MW mocy elektrycznej każdy, napędzane silnikami gazowymi, spalającymi gaz z odmetano-
wania kopalń, kolejno w kopalni Sośnica-Makoszowy, następnie w KWK Szczygłowice. Każdy 
z tych silników spalać może po około 10 m3 CH4/min. 
 Całkowite zagospodarowanie metanu pochodzącego z odmetanowania w kopalniach Kompanii 
Węglowej S.A. wzrosło do około 110 m3 CH4/min (tab. 3). Jest to około 60% ilości metanu ujętej 
na powierzchnię systemami odmetanowania w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. Tablica 3 przed-
stawia udział zagospodarowania metanu w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. w okresie od stycz-
nia do października 2009 roku, a rysunek 1 przedstawia taki bilans w kopalniach Kompanii Węg-
lowej S.A. w lipcu 2009 roku. 
 Wydajność instalacji zagospodarowania metanu jest, poza okresami awarii, stała. Stąd zmiany 
udziału zagospodarowania metanu wynikają ze zmian wydajności źródła metanu, czyli systemu od-
metanowania. 
 

Rysunek nr 1. ŚREDNIE UJĘCIE METANU SYSTEMAMI  ODMETANOWANIA W KOPALNIACH KOMPANII 
WĘGLOWEJ S.A. W LIPCU 2009 ROKU
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17,7 %
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Zagospodarowanie własne 
(produkcja energii elektrycznej i cieplnej)

SPRZEDAŻ

70,99 m3/min.
40,2 %

EMISJA

 
 
 Przedstawiony powyżej schemat wskazuje, że około 40% metanu ujętego na powierzchnię ciągle 
jest jeszcze do wykorzystania. 
 Mimo opisanych wyżej uwarunkowań, które mogą zniechęcić potencjalnych inwestorów prze-
widujemy wzrost zagospodarowania metanu pochodzącego z odmetanowania kopalń. Wymagać to 
będzie kosztownych inwestycji. Pojawiają się jednak mechanizmy, które zagwarantują lepszą − 
większą opłacalność inwestycji w zagospodarowanie metanu. 
 Należy do nich istniejący obecnie system wsparcia dla energii elektrycznej wyprodukowanej 
w skojarzeniu z produkcją ciepła. 
 Polega on na uzyskiwaniu certyfikatów („czerwonych”) za każdą wyprodukowaną jednostkę 
energii elektrycznej w skojarzeniu z produkcją ciepła. Wyżej wymienione certyfikaty podlegają ob-
rotowi za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii S.A. W ten sposób uzyskuje się dodatkowy 
przychód wynoszący obecnie, w 2009 roku, 19,32 zł/MWh, a w 2010 roku ich cena będzie wyno-
siła 23,32 zł/MWh za każdą wyprodukowaną w kogeneracji jednostkę energii elektrycznej. 

29



 

 

 Zgodnie z projektem nowelizacji Prawa energetycznego z dnia 12 marca 2009 r. (projekt złożo-
ny w Sejmie), sprzedawca energii elektrycznej będzie zobligowany do dostarczenia odbiorcy ener-
gii elektrycznej wyprodukowanej w źródłach „opalanych metanem uwalnianym i ujmowanym przy 
dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla 
kamiennego …”. Wprowadzenie powyższego przepisu oznacza, że producent energii elektrycznej 
z metanu pochodzącego z kopalni będzie miał prawo do korzystania z systemu wsparcia podob-
nego jak w przypadku producentów tzw. „energii zielonej” pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wia-
traki, elektrownie wodne) lub „energii żółtej” wyprodukowanej z gazu sieciowego. Na razie wiado-
mo, że producent energii z metanu będzie miał prawo do uzyskania dopłaty do każdej jednostki 
energii wyprodukowanej z metanu, w wysokości od 30−120% średniej ceny sprzedaży energii na 
rynku konkurencyjnym. Szczegóły dotyczące wielkości wsparcia zostaną określone w stosownym 
rozporządzeniu. Wielkość wsparcia corocznie będzie określał Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
biorąc pod uwagę stopień zagospodarowania metanu. Obecnie działające instalacje wytwórcze ener-
gii, które podlegałyby wyżej wymienionemu wsparciu zainstalowane są w kopalniach: Bielszowi-
ce, Halemba-Wirek, Sośnica-Makoszowy oraz Szczygłowice. 
 W kopalniach tych w lipcu 2009 roku wyprodukowano łącznie 2387,8 MWh z 755 301 m3 me-
tanu, a w ciągu jedenastu miesięcy 2009 roku te cztery kopalnie wyprodukowały w agregatach prą-
dotwórczych napędzanych silnikami gazowymi 17 323 MWh energii elektrycznej, przez co unik-
nięto zakupów tej energii za kwotę około 5,1 mln złotych. Łącznie w jedenastu miesiącach 2009 
roku, dzięki produkcji energii elektrycznej i cieplnej we własnych instalacjach wykorzystujących 
metan z kopalń Halemba-Wirek, Bielszowice, Szczygłowice, Sośnica-Makoszowy, Jankowice oraz 
Marcel, uniknięto zakupów energii elektrycznej i cieplnej za kwotę 10,8 miliona złotych. 
 
 
5. METAN WENTYLACYJNY 
 
Kopalnie znacznie więcej metanu uwalnianego w procesie eksploatacji, emitują poprzez szyby wen-
tylacyjne wprost do atmosfery niż mogą ująć systemami odmetanowania na powierzchnię. Coraz 
częściej więc rozważa się możliwość zagospodarowania metanu wypływającego z kopalń szybami 
wentylacyjnymi. W przypadku Kompanii Węglowej S.A. obecnie czynnych jest 49 szybów wenty-
lacyjnych. Szybami tymi, a więc poza systemem odmetanowania, wypływało łącznie 526,86 m3 
CH4/min w 2008 roku. Najwięcej metanu występowało na Szybie V w KWK Sośnica-Makoszowy 
(81,41 m3 CH4/min), jednak koncentracja metanu w powietrzu na tym Szybie wynosiła od 0,26% 
do 0,36%. W najwyższych koncentracjach metan występował w powietrzu wentylacyjnym na szy-
bach KWK Brzeszcze-Silesia: 
− Andrzej VI – od 0,27% do 0,54%, średnio w roku 51,1 m3 CH4/min, 
− Andrzej IV – od 0,36% do 0,52%, średnio w roku 34,23 m3 CH4/min, 
− Andrzej IX – od 0,28% do 0,48%, średnio w roku 26,54 m3 CH4/min, 
− Andrzej II – od 0,17% do 0,38%, średnio w roku 30,17 m3 CH4/min. 
 Rozwiązanie problemów technicznych zagospodarowania metanu w tak niskich koncentracjach 
powoduje, że instalacje zagospodarowania metanu są bardzo kosztowne. Z tego powodu zagospo-
darowanie metanu w tego typu instalacjach może być kwestią przyszłości. 
 
 
6. PROTOKÓŁ Z KYOTO, 15 KONFERENCJA ONZ 

W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU W KOPENHADZE 
 
Kompania Węglowa S.A. rozpoczęła procedury, które wykorzystują mechanizmy wynikające z mię-
dzynarodowego porozumienia zawartego w Kyoto, z tzw. Protokołu z Kyoto. Protokół z Kyoto umoż-
liwia zawieranie międzynarodowych umów, tzw. umów „wspólnych wdrożeń” zezwalających na 

30



 

 

obniżenie globalnej emisji gazów cieplarnianych przez kraje wysoko-uprzemysłowione poprzez in-
westycje proekologiczne w krajach słabiej rozwiniętych. 
 Celem projektu realizowanego w Kompanii Węglowej S.A. jest całkowite zagospodarowanie 
metanu ujmowanego na powierzchnię systemami odmetanowania w kopalniach Szczygłowice i Soś-
nica-Makoszowy w Ruchu Sośnica. W kopalniach tych poza instalacjami do produkcji energii (elek-
trycznej i cieplnej) przewiduje się budowę pochodni gazowych. Całe przedsięwzięcie zwłaszcza 
w części dotyczącej pochodni gazowych jest nieopłacalne. 
 Jednak z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego pochodnie gazowe jako element in-
westycji zagospodarowania metanu (w kopalniach Szczygłowice i Sośnica-Makoszowy) są gwa-
rantem całkowitej redukcji emisji metanu, czyli gazu cieplarnianego do atmosfery. Z tego tytułu in-
westycje te mogą zostać objęte mechanizmami wynikającymi z zapisów Protokołu z Kyoto i w kon-
sekwencji spowodują dopływ środków finansowych, które pokryją część kosztów odmetanowania. 
 Tak więc celem innych procedur prowadzonych obecnie przez Kompanię Węglową S.A. jest, 
po zawarciu umów wynikających z Protokołu z Kyoto, uruchomienie inwestycji zagospodarowania 
metanu. Tym samym Kompania Węglowa S.A. uzyska środki na pokrycie części kosztów odmeta-
nowania. 
 Uznając wagę problemu powiązania decyzji inwestycyjnych i mechanizmów wynikających z Pro-
tokołu z Kyoto Kompania Węglowa S.A. wybrała Doradcę – Główny Instytut Górnictwa. Doradca, 
w naszym imieniu, przygotowuje i zatwierdza dokumenty, na mocy których nasze inwestycje doty-
czące zagospodarowania metanu uznane zostaną, w Polsce i na świecie, za inwestycje ogranicza-
jące emisję gazu cieplarnianego (metanu) do atmosfery. Przygotowując powyższe dokumenty Dorad-
ca reprezentuje nas przed organami polskiej administracji rządowej. Wybrany przez Doradcę mię-
dzynarodowy walidator zweryfikuje wyniki ograniczania emisji metanu przez wybudowane insta-
lacje zagospodarowania metanu. 
 Jednak najważniejsze jest to, iż Doradca pomagał Kompanii Węglowej S.A. w wyborze firmy, 
która w ramach „wspólnych wdrożeń” uzyska, w skali światowej (globalnej), redukcję emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wspólnej inwestycji w instalacje zagospodarowania metanu w kopalniach 
Szczygłowice i Sośnica-Makoszowy w Ruchu Sośnica. Wybranym przez nas partnerem w tych in-
westycjach został japoński koncern energetyczny The Chugoku Electric Power Co. Inc. 
 Warunki udziału firmy japońskiej w tej inwestycji określone są w umowie ERPA (Emission Re-
duction Purchase Agreement). Z zapisów tej umowy wynika, nie wnikając w jej szczegóły, że firma 
japońska płacić będzie Kompanii Węglowej S.A. za redukcję emisji metanu do atmosfery. 
 Umowa ERPA została podpisana 15 września 2009 roku i obowiązywać będzie do 31 grudnia 
2012 roku. 
 Od 7 do 18 grudnia 2009 roku reprezentanci 192 krajów podczas 15 Konferencji Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu poszukiwali porozumienia w sprawie ograni-
czenia emisji gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla, metanu) do atmosfery. Celem Konferencji 
było wypracowanie nowych regulacji prawnych w tym zakresie. Dotychczasowe regulacje wyni-
kające z protokołu zatwierdzonego podczas Konferencji w Kyoto wygasają 31 grudnia 2012 roku. 
 Podczas Konferencji klimatycznej kraje Unii Europejskiej zaproponowały, by do 2020 roku ogra-
niczyć emisję CO2 o 20% lub nawet 30% (w stosunku do poziomów z roku 1990). Dokument to po-
twierdzający – Protokół Konferencji, powoduje, że wdrożenie inwestycji w zagospodarowanie me-
tanu uwalnianego w procesie eksploatacji węgla, ujmowanego systemami odmetanowania na po-
wierzchnię dalej będzie rodzić środki, które będą mogły pokrywać część kosztów inwestycji z tym 
związanych. Rozwiązania te dalej będą więc korzystne dla przedsiębiorstw górniczych. 
 
 

PODSUMOWANIE 
 
Skuteczność odmetanowania z ujęciem metanu na powierzchnię staje się czynnikiem decydującym 
o potrzebie rozbudowy takich systemów odmetanowania. 
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− Kompania Węglowa S.A. przewiduje kolejne inwestycje w tym kierunku. Dotyczy to systemów 
odmetanowania dla kopalń Rydułtowy-Anna, Knurów i Chwałowice. 

− Kompania Węglowa S.A. przewiduje także dalszy wzrost zagospodarowania metanu ujmowane-
go systemami odmetanowania na powierzchnię. W pierwszej kolejności dotyczyć to będzie ko-
palń Sośnica-Makoszowy i Szczygłowice. 

− Inwestycje dotyczące zagospodarowania metanu są kosztowne. Jednak zagospodarowanie me-
tanu generuje środki finansowe, które w części pokryć mogą koszty inwestycji, a dodatkowo re-
alizacja inwestycji może następować poprzez zastosowanie dostępnych mechanizmów finanso-
wych wynikających z zastosowania rozwiązań dotyczących ochrony środowiska i/lub produkcji 
energii. Ogólnie inwestycje te skutkują poprawą kondycji finansowej przedsiębiorstwa. 
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Reaktory jądrowe typu HTR jako skondensowane źródło ciepła. 
W stronę synergii węglowo-jądrowej 
 
 
Ludwik Pieńkowski 
Uniwersytet Warszawski, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Warszawa 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Kogeneracja jądrowa to jednoczesna produkcja energii elektrycznej i użytkowej 
(sprzedawalnej) energii cieplnej z wykorzystaniem reaktorów jądrowych. Typowe współczesne re-
aktory chłodzone wodą wytwarzają ciepło o stosunkowo niskiej temperaturze, niewiele przekracza-
jącej 300°C. Ogranicza to możliwości wykorzystania ciepła do generacja elektryczności i nielicz-
nych zastosowań niskotemperaturowych takich jak zasilanie miejskich systemów grzewczych. Do-
piero wykorzystanie reaktorów typu HTR otworzy możliwości zasilania wielu procesów technolo-
gicznych wysokotemperaturowym ciepłem procesowym. Nowe, bezemisyjne źródło ciepła nie tyl-
ko zmniejszy emisję CO2, ograniczy zużycie gazu ziemnego i ropy naftowej w rafineriach, fabry-
kach nawozów sztucznych, ale równocześnie zwiększy możliwości przetwarzania węgla w proce-
sach chemicznych. 
 
 
 
CEL I KORZYŚCI PROGRAMU 
 
− Tworzenie i wdrożenie technologii ograniczających zużycia gazu ziemnego, ropy naftowej 

i zwiększających możliwości wykorzystania węgla przy ograniczonej emisji CO2. 
− Budowa i akumulacja w Polsce potencjału wiedzy w obszarze energetyki jądrowej. 
 Obecnie w Chinach, USA i RPA realizowane są programy budowy pierwszych reaktorów HTR 
w skali industrialnej. Ich uruchomienie planowane jest przed, lub około roku 2020. Najbardziej za-
awansowany jest projekt chiński, a najszersze podstawy ma program Next Generation Nuclear Plant 
(NGNP)1 w USA. W Europie prace nad technologiami HTR są koordynowane przez sieć technolo-
giczną High Temperature Reaktor Technology Network (HTR-TN). Polska jest postrzegana przez 
HTR-TN jako kraj szczególnie zainteresowany wykorzystaniem reaktorów HTR ze względu na swo-
ją strukturę gospodarczą. Wizja europejskiego programu HTR była niedawno przedstawiona przez 
przedstawicieli HTR-TN w czasie posiedzenia Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej, która po 
debacie przyjęła stanowisko wspierające dotychczasowe starania koordynowanych przez Akademię 
Górniczo-Hutniczą zmierzające do wykorzystania w Polsce reaktorów HTR2. 

                                                 
1http://www.nextgenerationnuclearplant.com/ 
2Stenogram z posiedzenia Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej: „Europejski program wykorzystania 
ciepła z reaktorów jądrowych w procesach technologicznych. Droga do synergii węglowo-jądrowej”, 
http://www.senat.gov.pl/k7/kom/kgn/2009/115gn.pdf 
Stanowisko Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie projektu europejskiego programu wykorzy-
stania ciepła z reaktorów jądrowych w procesach technologicznych, 
http://www.senat.gov.pl/k7/kom/kgn/2009/150409.pdf 
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 Realizowane na świecie industrialne programy budowy i wykorzystania reaktorów HTR zakła-
dają produkcję ciepła w postaci gorącego gazu o temperaturze dochodzącej do 750°C i wytworze-
niu dla użytkowników pary wodnej o temperaturze przekraczającej 500°C. Z inicjatywy HTR-TN 
we wrześniu 2009 uruchomiony został europejski program EUROPAIRS3, którego celem jest poka-
zanie ram wykorzystania reaktorów HTR szczególnie w Europie, w perspektywie początku deka-
dy 2020. Uczestnikami EUROPAIRS są wiodące europejskie instytucje z obszaru technologii nu-
klearnych, operatorzy elektrowni jądrowych, jak i użytkownicy ciepła procesowego. Program do-
datkowo jest wzmocniony przez udział partnerów z USA i RPA. W projekcie EUROPAIRS uczest-
niczą dwa polskie przedsiębiorstwa: PROCHEM S.A. i fabryka nawozów sztucznych ZAK. 
 
 
TEMATYKA BADAWCZA 
 
− Transport i wymienniki wysokotemperaturowego ciepła (powyżej 300°C). 
− Wysokotemperaturowe procesy chemiczne. 
− Badania elementów technologii reaktorów HTR. 
 Możliwość stworzenia dużego rynku nabywców reaktorów HTR zależy nie tylko od sukcesu 
pierwszych instalacji komercyjnych, ale również od rozwiązania szeregu otwartych zagadnień ba-
dawczych związanych z transportem gorących gazów, konstrukcją wymienników ciepła. 
 Perspektywa wdrożenia bezemisyjnego źródła ciepła otwiera zasadność prowadzenia badań nad 
zasilaniem przez gorące gazy takich procesów jak produkcja wodoru z paliw węglowodorowych, 
co ograniczy zużycie gazu i/lub ropy, jak i zmniejszy emisję CO2. Ważne, szczególnie dla polskiej 
gospodarki są badania nad procesami chemii węgla. Wyzwaniem badawczym, ale w znacznie dłuż-
szej perspektywie czasu są procesy rozkładu wody na wodór i tlen, w których produkowany jest 
tlen w ilościach istotnych dla energetyki węglowej. Posiadanie bezemisyjnego źródła ciepła otwie-
ra też szerokie możliwości badawcze nad procesami recyclingu CO2 w paliwa węglowodorowe. 
Ten obszar został już wstępnie określony w przygotowanym w AGH programie badawczym „Poly-
generation with Carbon Dioxide Recycling – Demonstration of Synergy Approach”. 
 Prowadzenie zarysowanych powyżej prac wymaga budowy infrastruktur badawczych wyposa-
żonych w klasyczne źródła ciepła zarówno małej, jak i odpowiednio dużej mocy, aby uzyskane wy-
niki mogły zostać wykorzystane do konstrukcji instalacji przemysłowych. Właściwie zaprojektowa-
ne infrastruktury umożliwią wykorzystanie ich przez przemysł do testów i licencjonowania techno-
logii dla energetyki klasycznej i dzisiejszego przemysłu. Ważne jest również, aby budowane infra-
struktury mogły wyzwolić europejskie środki badawcze, co przyciągnie do Polski najlepsze grupy 
badawcze z Europy i świata. Wymaga to wsparcia prac przygotowawczych przez Europejską siecią 
technologiczną HTR-TN, ścisłych relacji w programem EUROPAIRS, nawiązania dobrej partner-
skiej współpracy z amerykańskim programem NGNP, jak i dobrych kontaktów z programami HTR 
w RPA i Chinach. 
 Prowadzenie badań w obszarze elementów technologii reaktorów HTR jest ważne dla tworze-
nia kompetencji w szeroko rozumianym obszarze energetyki jądrowej. Jest to jednocześnie zadanie 
znacznie trudniejsze niż prowadzenie prac nad wykorzystaniem ciepła procesowego gdzie Polska 
dysponuje szeroką bazą zarówno badawczą, jak i przemysłową. Wydaje się, że ważne jest rozpo-
częcie w Polsce badań nad paliwem reaktorowym, nad procesami związanymi z cyklem paliwo-
wym, fizyką reaktorów jądrowych. Jest to obszar bliski zagadnieniom badawczym fizyki jądrowej, 

                                                 
3Internetowa strona projektu EUROPAIRS (7PR, EURATOM) w trakcie budowy, 
http://europairs.eu/ 
http://guest.europairs.eu/ 
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w którym Polskie uczelnie i instytuty naukowe dysponują strukturami i infrastrukturami badawczy-
mi skromnych rozmiarów, ale z potencjałem ich rozwoju w kierunku energetyki jądrowej. 
 
 
KOSZTY I HARMONOGRAM 
 
Zarysowany zakres prac badawczych, jak i zadanie przyciągnięcia do Polski i akumulowania wie-
dzy daje jedynie zarys ogólnych kosztów, które należy szacować na poziomie kilkuset milionów zło-
tych. Trwające od kilku lat prace przygotowawcze koordynowane przez Akademię Górniczo-Hut-
niczą umożliwiły już wstępne rozpoznanie potrzeb i możliwości, jak i przyniosły pewną integrację 
środowisk: 
− Utworzono nieformalne konsorcjum jednostek badawczych i uniwersyteckich zainteresowanych 

programem wdrożenia technologii HTR. 
− Nawiązano współpracę z europejską siecią technologiczną HTR-TN i z polskim przemysłem, 

który jest reprezentowany w europejskim projekcie EUROPAIRS. 
 Obecnie konieczne jest opracowanie strategii działań zlokalizowania europejskiego programu 
w Polsce, w tym programu badawczego i budowy odpowiednich infrastruktur badawczych. Zada-
nie to wymaga wsparcia w wysokości dwóch milionów złotych, na okres do dwóch lat. Program 
przygotowawczy będzie obejmował w szczególności: 
− Utworzenie formalnej grupy jednostek badawczych wraz z partnerami przemysłowymi (odbior-

cami ciepła procesowego) celem wykorzystania w polskim przemyśle reaktorów HTR. 
− Nawiązanie przy współdziałaniu z EURATOM współpracy z amerykańskim programem NGNP 

(przygotowanie do nawiązania współpracy na poziomie rządowym, europejskim, rozważenie przy-
stąpienia do GIF). Nawiązanie kontaktów z programami HTR w Chinach i RPA. 

− Opracowanie przy współpracy z europejską siecią HTR-TN jak i z programem NGNP progra-
mu naukowego, w tym planu budowy odpowiednich infrastruktur badawczych, które w najefek-
tywniejszy sposób będą zmierzać do wdrożeń przemysłowych reaktorów HTR. 

− Przygotowanie programu szkoleń ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb programu budowy 
elektrowni jądrowych. 

− Stworzenie systemu wsparcia dla polskich firm uczestniczących w europejskich programach ba-
dawczych EURATOM, w tym w szczególności dla uczestników programu EUROPAIRS. 

 
 
 
HTR-type Nuclear Reactors as a Condensed Source of Heat. 
Towards Nuclear Coal Synergy 
 
Nuclear Cogeneration is a simultaneous production of electricity and useful thermal energy using 
nuclear reactors. Typical modern water-cooled reactors produce heat at relatively low temperature, 
slightly in excess of 300°C. This limits the possibility of using heat to electricity generation and 
a few low-temperature applications such as supply of urban heating systems. Only the new type of 
reactor, HTR, will open the possibility to provide high temperature heat for many industrial proces-
ses. New, emission-free heat source not only will reduce CO2 emissions, consumption of natural gas 
and crude oil in refineries, fertilizer factories, but also will increase the potential of the chemical 
coal processing. 
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Zeroemisyjny kompleks energo-chemiczny − unikalny przykład 
działania proekologicznego wykorzystującego węgiel kamienny 
 
 
Marek Ściążko 
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. e-mail: msc@ichpw.zabrze.pl 
 
Tomasz Chmielniak 
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. e-mail: chmiel@ichpw.zabrze.pl 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Rozwój czystych technologii węglowych związany jest z koniecznością osiągnię-
cia większej sprawności energetycznej wykorzystania węgla, jak również uzyskania lepszej efek-
tywności ekonomicznej i ekologicznej. Coraz częściej podstawą procesową zawansowanych tech-
nologii wykorzystania węgla staje się zgazowanie, które jest atrakcyjne zarówno dla energetyki 
i chemii. Wiąże się to głównie z mniejszymi kosztami usuwania ditlenku węgla w porównaniu do 
klasycznych układów energetycznych, opartych o bezpośrednie spalanie węgla. W przypadku zga-
zowania systemy wytwarzające „czystą” energię mogą być integrowane z wytwarzaniem produk-
tów chemicznych, co wiąże się z jednoczesnym wytwarzaniem energii elektrycznej oraz produk-
tów chemicznych z węgla, głównie ciekłych paliw silnikowych, metanolu lub wodoru. Przemysło-
we kompleksy energo-chemiczne mogą stać się efektywną drogą wykorzystania węgla, czego przy-
kładem jest opisany w pracy projekt „Kędzierzyn”. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Zgazowanie, układy parowo-gazowe, poligeneracja 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Pakiet uregulowań prawnych wprowadzony przez Unię Europejską w zakresie kontroli emisji di-
tlenku węgla oraz coraz bardziej odczuwany brak własnych surowców dla produkcji paliw płynnych 
(gazowych i ciekłych) spowodowały, że po raz pierwszy staje się ekonomicznie uzasadnione zinte-
growanie działań energetyki i chemii w celu podjęcia budowy zeroemisyjnego kompleksu energo-
chemicznego opartego o zgazowanie węgla. Układy zgazowania węgla zintegrowane z układem tur-
bin gazowo-parowych (IGCC) budzą, z drugiej strony, coraz większe zainteresowanie sektora ener-
getycznego z powodu znacznie niższych kosztów separacji CO2 w porównaniu z instalacjami wy-
korzystującymi procesy konwencjonalnego spalania węgla. Zgazowanie daje ponadto możliwości 
zintegrowania w jednym obiekcie przemysłowym zarówno produkcji chemicznej ukierunkowanej np. 
na metanol jak i elektryczności zasadniczo poprzez wykorzystanie tego samego gazu syntezowego 
otrzymanego z węgla. W konsekwencji powiązania obu zastosowań cały kompleks energo-chemicz-
ny pozwala osiągnąć dodatkowe korzyści ekonomiczne z powodu większej sprawności konwersji 
paliwa oraz wysokiej elastyczności produkcji. 
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2. ROZWÓJ KOMPLEKSÓW ENERGO-CHEMICZNYCH 
 
Historycznie, największe znaczenie w rozwoju kompleksów energo-chemicznych posiadają dwie 
technologie: pierwsza, synteza Fischera-Tropscha, która została zastosowana w RPA do produkcji 
ciekłych paliw silnikowych [1] oraz druga do produkcji metanolu i jest wykorzystywana w USA na 
potrzeby chemiczne [2]. 
 Zastosowanie syntezy Fischera-Tropscha (F-T) do produkcji paliw ciekłych zaczęło się w latach 
30. zeszłego stulecia. Największy przyrost produkcji paliw płynnych na drodze syntezy Fischera-
Tropscha przypadał na okres II wojny światowej i zaraz po niej. Wraz z rozwojem procesów petro-
chemicznych i niższą ceną paliw pozyskiwanych z ropy naftowej, zaprzestano stosowania proce-
sów produkcji paliw płynnych z gazu syntezowego. Rząd Republiki Afryki Południowej, przymu-
szony nałożonym przez międzynarodowe organizacje embargiem na import produktów naftowych, 
na początku lat pięćdziesiątych powołał do życia przedsiębiorstwo South African Synthetic Oil Li-
mited (Sasol), które w 1955 roku korzystając z technologii eksploatowanych wcześniej w Niem-
czech uruchomiło fabrykę benzyny syntetycznej metodą F-T. Uzyskane w tym zakładzie doświad-
czenie oraz wprowadzane nowe rozwiązania doprowadziły do rozwoju zakładów. W roku 1983 
i 1985 Sasol uruchomił dwa nowe zakłady syntezy F-T (SasoI II i Sasol III). Zakłady te łącznie 
produkują obecnie około 6 mln ton produktów ciekłych, z czego około 60% stanowią paliwa, a po-
została część chemikalia. Aktualny stan zaawansowania technologii produkcji paliw ciekłych z ga-
zu syntezowego doprowadził także do rozwoju technologii konwersji gazu ziemnego do paliw cie-
kłych, tzw. Gas to Liquids (GTL) [3]. 
 W zależności od rodzaju produktów, jakie chce się uzyskać w syntezie F-T, może być ona pro-
wadzona w niższej (180÷240°C) albo wyższej (300÷350°C) temperaturze odpowiednio z kataliza-
torem kobaltowym lub żelazowym. Temperatury syntezy utrzymywane są poniżej 400°C dla unik-
nięcia produkcji nadmiernych ilości syntezowanego metanu. Jedną z kluczowych wad technologii 
stosowanej przez Sasol jest duża produkcja ditlenku węgla, która wynosi około 1 tonę na 1 tonę 
produktów syntezy F-T uwzględniając zarówno emisję z ciągu technologicznego syntezy jak i pro-
dukcji energii elektrycznej. 
 Zabezpieczanie potrzeb przemysłu chemicznego w metanol, który także może być stosowany 
dla wytwarzania paliw doprowadziło do rozwoju innego kompleksu. W latach siedemdziesiątych 
XX wieku w Eastman Kodak Co. (USA) rozpoczęto prace nad zrównoważeniem podnoszących się 
cen energii poprzez zastosowanie zgazowania węgla. Koszty operacyjne spółki rosły z powodu co-
raz wyższych cen ropy naftowej i gazu ziemnego. W owym czasie ropa naftowa skoczyła z ceny 
$3/bbl w roku 1972 do $12/bbl pod koniec 1974 roku. Po przeprowadzeniu wielu studiów i analiz 
w 1980 roku ogłoszono, że Eastman zamierza podjąć decyzję zbudowania nowego zakładu chemi-
cznego w oparciu o zgazowanie węgla. Koszt inwestycji wynosił prawie $500 milionów i po trzech 
latach budowy oddano w 1983 roku pełnoskalową instalację produkcyjną do eksploatacji. W zakła-
dzie zużywano około 900 ton węgla dziennie, dostarczając połowę zapotrzebowania na gaz synte-
zowy do produkcji metanolu i bezwodnika kwasu octowego. W wyniku zwiększenia sprawności 
i wydajności procesu zgazowania obecnie zdolność produkcyjna gazu syntezowego jest większa, 
a zużycie paliwa wynosi około 1300 t węgla dziennie na potrzeby zgazowania i 5000 t do produk-
cji elektryczności. Obecnie cena ropy naftowej wynosi nieco powyżej 70$/bbl, ale była już bliska 
130 $/bbl i oczekuje się, że zarówno ropa jak i gaz ziemny będą ciągle drożeć. Z tego powodu uwa-ża 
się, że technologie zgazowania węgla dla chemii będą coraz bardziej atrakcyjne. W 2008 roku East-
man podjął decyzję budowy pięciokrotnie większej wytwórni niż obecna kosztem około $1.6 mi-
liarda z terminem uruchomienia w roku 2013. Główną motywacją jest prognozowany ograniczony 
dostęp do źródeł energii pierwotnej, który będzie kluczowy dla utrzymania stabilności ekonomicz-
nej wielu gospodarek. Mimo, że instalacja Sasolu jest znacznie większa, to wydaje się, że dla wa-
runków Polski bardziej interesującym rozwiązaniem będzie podjęcie wytwarzania metanolu poprzez 
zgazowanie węgla, a następnie ewentualne jego wykorzystanie do produkcji paliw benzynowych z za-
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stosowaniem technologii Exxon-Mobile [4]. Schematyczne porównanie różnych wariantów 
technologicznych przedstawiono na rys. 1, z którego wynika, że wytwarzanie paliw ciekłych może 
odbywać się wg trzech różnych rozwiązań: 
− Metoda pośrednia poprzez gaz syntezowy: zgazowanie węgla – synteza Fischera-Tropscha – ra-

finacja produktów. 
− Metoda bezpośrednia: uwadarniające upłynnianie węgla – rafinacja produktów za pomocą wo-

doru uzyskanego poprzez zgazowanie pozostałości stałej. 
− Metoda pośrednia dwustopniowa: zgazowanie węgla – synteza metanolu – konwersja metanolu 

do paliw ciekłych. 
 

Węgiel

Zgazowanie

MeOH MTGZgazowanie

RafinacjaUpłynnianieZgazowanie

RafinacjaF-T

Produkty

METODA „A”

METODA „B”

METODA „C”

 
 
Rys. 1. Schemat rozwiązań technologicznych dla produkcji paliw ciekłych 
Figure 1. Different routs for liquid fuels production from coal 

 
 W tabeli 1 przedstawiono oczekiwane wydajności poszczególnych frakcji produktowych w wy-
mienionych wyżej układach technologicznych. Porównując te dane, można dojść do wniosku, że 
ostatnie z przedstawionych rozwiązań technologicznych może być atrakcyjne przede wszystkim 
z powodu dużej selektywności i wydajności produkcji benzyny. 
 
Tabela 1. Porównanie wydajności poszczególnych frakcji paliwowych w różnych układach technologicznych 
Table 1. Comparison of fuels fraction yield depending on technology 

Metoda A Metoda B Metoda C 
Frakcja paliwa Fischer-Tropsch 

kat. Co/220°C 
Fischer-Tropsch 
kat. Fe/340°C 

H-Coal 
upłynianie 

MTG 
Exxon-Mobile 

Metan 6 15 0 1,1 
LPG 6 23 0 10 

Nafta (benzyna) 19 36 36,7 88,8 
Diesel 22 16 43,3 0 
Woski 46 5 20 0 

Oxy-związki 1 5 0,34 0,1 

38



 

 

 Technologia dwustopniowa (c) posiada jeszcze dodatkowe zalety, a mianowicie pozwala na wy-
korzystanie gazu do innych celów np. do produkcji wodoru dla syntezy amoniaku. Te dwa kierun-
ki, tzn. otrzymywanie wodoru i w końcowej fazie amoniaku oraz synteza metanolu są podstawo-
wymi układami, atrakcyjnymi dla rozwoju kompleksów energo-chemicznych w Polsce. 
 
 
3. SUBSTYTUCJA GAZU ZIEMNEGO STOSOWANEGO DLA PRODUKCJI WODORU 
 
Największe zużycie gazu ziemnego w sektorze przemysłu chemicznego przypada na zakłady azo-
towe, które wykorzystują rocznie około 2,5 mld m3 tego surowca służącego zasadniczo do produk-
cji wodoru, a następnie amoniaku [5]. W poszczególnych zakładach zużycie to mieści się w zakre-
sie 200−900 mln m3 rocznie. Biorąc pod uwagę, że gaz ziemny stanowi główny składnik kosztów 
wytwarzania nawozów sztucznych (40−70% w zależności od zakładu) jego aktualna cena oraz pers-
pektywy jej wzrostu wpływają na znaczne zmniejszanie się opłacalności produkcji i powodują ko-
nieczność poszukiwania nowych źródeł surowcowych pozwalających na utrzymanie jej rentownoś-
ci i dalszy rozwój. Rolę taką może spełnić węgiel, z którego na drodze zgazowania można otrzy-
mać gaz procesowy o składzie i czystości pozwalającym na zastosowanie w syntezie chemicznej. 
Zastosowanie zgazowania węgla dla potrzeb przemysłu chemicznego pozwoli na efektywny rozwój 
tej branży w kierunku produkcji nawozów i metanolu. Niezwykle istotnym aspektem substytucji ga-
zu ziemnego węglem jest również możliwość dywersyfikacji bazy surowcowej dla przemysłu che-
micznego, a tym samym zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Przy obecnym pozio-
mie produkcji ilość węgla dla zaspokojenia potrzeb całego krajowego przemysłu nawozowego wy-
nosi 4−5 mln t. Prowadzone przez ICHPW analizy techniczno-ekonomiczne dotyczące możliwoś-
ci zastosowania procesu zgazowania węgla dla potrzeb przemysłu chemicznego wykazują dużą efek-
tywność ekonomiczną takich przedsięwzięć. W tabeli 2 zestawiono podstawowe parametry technicz-
no-ekonomiczne ciągu technologicznego wytwarzania wodoru z węgla przy zastosowaniu techno-
logii zgazowania. Z przedstawionych danych wynika, że produkcja wodoru poprzez zgazowanie 
węgla przy założeniu obecnych uwarunkowań cenowych (stan na rok 2008) oraz zastosowaniu ofe-
rowanych na rynku dojrzałych rynkowo technologii zgazowania i konwersji gazów procesowych 
pozwala na redukcję kosztów wytwarzania na poziomie 40% w stosunku do metod tradycyjnych 
wykorzystujących gaz ziemny. 
 
Tabela 2. Parametry techniczno-ekonomiczne podstawowego 
ciągu technologicznego wytwarzania wodoru z węgla 
Table 2. Main parameters of hydrogen production 

Zużycie węgla, mln t/rok 1,1 
Produkcja wodoru, tys. t/rok 110* 

CO2 wyseparowane, mln t/rok 1,9 
Koszty inwestycyjne, mln zł 1300** 

Koszty produkcji wodoru, zł/kg 
(zgazowanie węgla) 3,1 

Koszty produkcji wodoru, zł/kg 
(gaz ziemny) 4,8 

*Odpowiada zużyciu około 500 mln m3 gazu ziemnego/rok. 
**Stan na 2007. 

 
 Opłacalność produkcji wodoru z węgla występuje już przy cenach gazu ziemnego na poziomie 
19 i 23 zł/GJ odpowiednio dla ceny węgla 9 i 12 zł/GJ. Przy obecnych cenach gazu i węgla założo-
nych odpowiednio na poziomie 30 zł/GJ i 9 zł/GJ, koszt produkcji wodoru przy wykorzystaniu pro-
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cesu zgazowania stanowi jedynie 65% kosztu wytwarzania tego surowca przy zastosowaniu trady-
cyjnych technologii opartych o gaz ziemny (rys. 2). Również przyjęcie wyższej ceny węgla na po-
ziomie 12 zł/GJ pozwala na zachowanie wysokiej efektywności ekonomicznej, nawet w przypadku 
konieczności wprowadzenia opłaty za emisję CO2 w wysokości do 40 €/t. Biorąc pod uwagę do-
tychczas znacznie wolniejszy wzrost cen węgla niż gazu ziemnego (rys. 3) oraz przewidywane za-
chowanie takiej tendencji w przyszłości należy oczekiwać, że atrakcyjność ekonomiczna zastoso-
wania technologii zgazowania węgla do produkcji wodoru zostania utrzymana. 
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Rys. 2. Zmiana względnych kosztów wytwarzania wodoru w funkcji ceny gazu dla ceny węgla 9 i 12 zł/GJ 
Figure 2. Hydrogen production costs depending on coal price 
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Rys. 3. Historyczne zmiany cen węgla i gazu ziemnego [6] 
Figure 3. Historic prices of coal and natural gas 
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4. UKŁADY GAZOWO-PAROWE SKOJARZONE ZE ZGAZOWANIEM WĘGLA 
 
Kluczowym elementem współczesnych kompleksów energo-chemicznych jest układ gazowo-paro-
wy (IGCC), który polega na zgazowaniu węgla do średniokalorycznego paliwa gazowego, które po 
oczyszczeniu spalane jest w turbinie gazowej. Ciepło odpadowych spalin wykorzystywane jest do 
generacji pary napędzającej turbinę parową. Najważniejsze elementy tego układu to układ separacji 
powietrza (ASU – Air Separation Unit), generator gazu, instalacja schładzania i oczyszczania gazu, 
turbina gazowa i turbina parowa z kotłem odzyskowym (HRSG − Heat Recovery Steam Generator). 
Produktami ubocznymi systemu IGCC są żużel oraz siarka lub kwas siarkowy. Przykładowy sche-
mat blokowy układu IGCC przedstawiono na rysunku 4. 
 Do podstawowych zalet układu należą [7]: 
− wysoka sprawność generacji energii elektrycznej przy usuwaniu CO2; 
− wysoka elastyczność ze względu na paliwo (m.in. różnorodne sortymenty węgla; 
− pozostałości po rafinacji ropy oraz biomasa) z możliwością automatycznego; 
− przełączenia się na olej lub gaz ziemny; 
− niska emisja niebezpiecznych składników gazowych i pyłu. 
 

 
 
Rys. 4. Schemat układu IGCC wraz z opcjami integracji podstawowych elementów systemu [7] 
Figure 4. IGCC block diagram and integration possibilities 

 
 Istnieje wiele wariantów konfiguracji układu IGCC związanych z integracją jej podstawowych 
komponentów. Do trzech podstawowych poziomów integracji należą [7]: 
− integracja układu zgazowania i układu gazowo-parowego (woda doprowadzana do generatora 

pary jest przegrzewana w kotle odzyskowym − HRSG i kierowana jest do układu zgazowania 
gdzie produkowana jest para nasycona jako rezultat wymiany ciepła z surowym gazem proce-
sowym. Para nasycona jest następnie przegrzewana w HRSG i rozprężana w układzie turbiny 
parowej) – jest to typowe rozwiązanie w układach obecnie eksploatowanych; 

− integracja ASU (linia azotu) i układu gazowo-parowego (produkowany jako produkt uboczny 
w ASU azot jest sprężany i wykorzystywany do rozrzedzania gazu procesowego przed turbiną 
gazową dla obniżenia emisji NOx i zwiększenia wydajności turbiny); 

− integracja ASU (linia powietrza) i układu gazowo-parowego (powietrze doprowadzane do ASU 
jest częściowo lub całkowicie sprężane przy wykorzystaniu kompresora turbiny gazowej). 
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 Istotną zaletą układów IGCC są niskie poziomy emisji substancji szkodliwych do środowiska 
wynikające z: 
− wysokich sprawności konwersji paliwa na energię elektryczną, co w sposób pośredni wpływa 

na niskie emisje CO2 i innych zanieczyszczeń w stosunku do ilości produkowanej energii; 
− możliwości usuwania substancji szkodliwych z gazu przed procesem spalania. Mniejsze 

strumienie gazu (wyższe koncentracje zanieczyszczeń) oraz wyższe ciśnienia niż w przypadku 
ukła-dów konwencjonalnych pozwalają na uzyskanie wysokich efektywności procesowych usu-
wania zanieczyszczeń przy relatywnie niskich kosztach operacyjnych. 

 Zestawienie średnich wskaźników emisji dla technologii IGCC dla paliw o porównywalnej za-
wartości siarki i popiołu przedstawiono w tabeli 3. 
 
 
Tabela 3. Emisja zanieczyszczeń i produkcja odpadów dla technologii IGCC [7] 
Table 3. Emission and wastes from IGCC 

EMISJA, 
g/kWh* 

TECHNOLOGIA 

SO2 NOx Pył CO2 

PRODUKTY 
UBOCZNE, 

g/kWh* 

Układy (IGCC) 
− ELCOGAS/SIEMENS V94.3 
− SHELL/SIEMENS V94.2 
− TEXACO/GE 7F 
− E-GAS/GE 7FA 
− MITSUBISHI 

 
0,07 
0,1 

0,13 
0,14 
0,02 

 
0,4 
0,05 
0,35 
0,37 

0,013 (SCR) 

 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,01 

 
727 
712 
745 
783 
730 

 
Żużel: 21,0 
Popiół: 2,0 
Siarka: 4,0 

*Dla paliw o porównywalnej zawartości popiołu i siarki. 
 
 
5. STAN ROZWOJU UKŁADÓW IGCC 
 
Na świecie działa obecnie 15 instalacji IGCC o łącznej mocy na poziomie 4 GWe [8]. W przypad-
ku zgazowania węgla do największych i najbardziej reprezentatywnych układów należą urucho-
mione w latach 90. instalacje w następujących elektrowniach: Demkolec (Buggenum, Holandia) − 
252 MW, Tempa Electric (Floryda, USA) − 250 MW, Wabash River (Indiana, USA) − 252 MW, 
Puertollano (Hiszpania) − 300 MW Zastosowane w nich nowoczesne reaktory należą do najwięk-
szych stosowanych jednostek węglowych i oparte są o technologie generacji gazu firm: 
− Shell (Buggenum), reaktor dyspersyjny, 
− Prenflo (Puertollano), reaktor dyspersyjny, 
− E-Gas/Destec (Wabash River), reaktor dyspersyjny, 
− Texaco (Tampa Electric), reaktor dyspersyjny. 
 Po okresie demonstracyjnym mającym na celu osiągnięcie i optymalizację projektowych para-
metrów eksploatacyjnych instalacje te przeszły w tryb pracy komercyjnej. 
 Zestawienie porównawcze układów przedstawia tabela 4. 
 Najbardziej intensywny rozwój technologiczny układów kombinowanych zintegrowanych ze 
zgazowaniem węgla ma miejsce w USA gdzie po roku 2010 przewiduje budowę i uruchomienie 
szeregu instalacji IGCC nowej generacji w tym układów wyposażonych w instalacje wychwytu 
CO2 [13]. 
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Tabela 4. Zestawienie porównawcze układów IGCC na gaz z węgla [7], [9]−[12] 
Table 4. Comparison of working IGCC systems 

Obiekt, kraj Tampa Electric 
USA 

Demkolec-Buggenum
Holandia 

Puertollano 
Hiszpania 

Wabash River 
USA 

A. ZGAZOWANIE 

Generator gazu 
Texaco 

l-stopniowy 
dyspersyjny 

Shell 
1-stopniowy 
dyspersyjny 

Prenflo 
l-stopniowy 
dyspersyjny 

E-Gas (Destec) 
2-stopniowy 
dyspersyjny 

Węgiel 
 

Wartość opałowa Qi (Qs), kJ/kg 
 

Popiół, % 
Wilgoć, % 
Siarka, % 

Pittsburgh nr 8 
 

(31 000) 
 

7,9 
4,75 
2,45 

Drayton, Australia 
 

(26 000) 
 

12,2 
9,5 
1,2 

Węgiel + koks 
naftowy (50/50) 

(22 550) 
 

20,7 
3,2 

 

Hawthorn 
 

(24 960) 
 

13,3 
14,6 
2,61 

Max. zużycie węgla, t/d 2200 2000 2600 2544 

Sposób doprowadzania węgla zawiesina 
wodno-węglowa pył węglowy pył węglowy zawiesina 

wodno-węglowa 
Czynnik nośny woda 40% azot azot woda 40% 

Czynnik zgazowujący 
Doprowadzanie powietrza 

do tlenowni 

tlen 95% wydzielony 
kompresor 

tlen 95% + para 
wodna kompresor 
wspólny z turbiną 

gazową 

tlen 85% kompresor
wspólny z turbiną 

gazową 

tlen 95% wydzielony
kompresor 

Temperatura i ciśnienie 
zgazowania 

maks. 1480°C, 
3−4 MPa 

maks. 1400−1700°C,
2−3 Mpa 

maks. 1600°C, 
2,5 MPa 

maks. 1430 
2−3 MPa 

Sposób schładzania oraz 
temperatura za reaktorem 

schładzacz 
opromieniowany 760°C

wtrysk zimniejszego
gazu oraz schładzacz

900°C 

wtrysk zimniejszego
gazu oraz schładzacz 

800°C 

wtrysk paliwa (25%)
do gazu surowego 

1040°C 
B. OCZYSZCZANIE GAZU 

Odpylanie gazu skruber mokry filtr ceramiczny 
230°C 

filtr ceramiczny 
240°C filtr ceramiczny 

Usuwanie chlorków skruber skruber skruber skruber 
Hydroliza COS tak tak tak tak 

Usuwanie gazów kwaśnych absorbent 
MDEA 

absorbent 
Sulfinol-M 

absorbent 
MDEA 

absorbent 
MDEA 

Odzysk siarki wytwarzanie 
kwasu siarkowego 

instalacja 
Claus + SCOT 

instalacja 
Claus 

instalacja 
Claus 

Wartość opałowa gazu 
Qi(Qs), MJ/Nm3 9,1 11,6 10,4 (10,4) 

C. TURBINA GAZOWA 
Dostawca i typ turbiny GE 7F Siemens V.94.2 Siemens V.94.3 GE 7F 
Moc osiągalna, MW 192 155 182 192 

D. TURBINA PAROWA 
Moc osiągalna, MW 121 128 135 104 

E. PARAMETRY BLOKU 
Moc osiągalna (netto), MW 250 252 300 262 

Potrzeby własne, MW 63 31 35 34 
Sprawność netto (Qs), % 37,5 41,4 41,5 39,7 

F. EMISJA 
Emisja SO2, mg/kWh 610 200 66 490 
Emisja NOx, mg/kWh 317 318 400 490 
Emisja pyłu, mg/kWh 18 4,5 20 20 
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6. EFEKTYWNOŚĆ UKŁADÓW ENERGETYCZNYCH Z USUWANIEM CO2 
 
Analizie poddano układy spalania węgla w kotłach pyłowych przy parametrach podkrytycznych 
i nadkrytycznych pary oraz instalacje zgazowania (technologia GE/Texaco, Shell) zintegrowane 
z układem turbin parowo-gazowych. Przedstawione wyniki zostały zaczerpnięte z raportu opraco-
wanego przez NETL (USA) [14]. W przypadku technologii spalania w kotłach pyłowych usuwanie 
CO2 realizowane jest na strumieniu spalin z wykorzystaniem technologii aminowej (absorpcja che-
miczna). Ponadto układ oczyszczania spalin obejmuje katalityczną redukcję tlenków azotu odpyla-
nie w filtrach workowych i mokre odsiarczanie. W technologii IGCC usuwanie ditlenku węgla na-
stępuje z gazu procesowego przed spaleniem go w turbinie gazowej. Jako układ usuwania CO2 wy-
korzystywana jest dwustopniowa technologia SELEXOL (odsiarczanie i usuwanie CO2). W celu in-
tensyfikacji separacji CO2 gaz wytworzony w reaktorze zgazowania poddawany jest procesowi kon-
wersji CO do CO2 z jednoczesnym wytwarzaniem wodoru. We wszystkich rozpatrywanych przy-
padkach wyseparowany CO2 poddawany był sprężaniu do 150 bar a następnie transportowany 80 km 

 
Tabela 5. Zestawienie parametrów techniczno-ekonomicznych 
układów energetycznych z wydzielaniem CO2

(1) [14] 
Table 5. Process performance of IGCC and PF systems 

IGCC Kotły pyłowe 

Technologia 
GE Texaco Shell 

Parametry 
podkrytyczne 
16,5/566/566 
MPa/°C/°C 

Parametry 
nadkrytyczne 
24,1/593/593 
MPa/°C/°C 

Paliwo Węgiel/Illinois No. 6 
Qi (Qs), kJ/kg 26 150 (27 113) 

Popiół, % 9,7 
Wilgoć, % 11,12 
Siarka, % 2,51 

Zużycie węgla, t/d 5447 5151 7039 6386 
Zużycie wody, m3/h 1040 1036 2768 2372 

Moc brutto, Mwe 745,0 693,6 679,9 663,4 
Moc netto, Mwe 555,7 517,1 549,6 546,0 

Sprawność netto (Qi) 33,7% 33,2% 25,8% 28,2% 
Nakłady inwestycyjne, 

$/kWe netto 2390 2668 2895 2870 

Koszt wytworzenia 
energii, $/MWe(2) 102,90 110,40 118,80 114,80 

Układ usuwania CO2 
SELEXOL II 

st./gaz 
SELEXOL II 

st./gaz MEA/spaliny MEA/spaliny 

Sprawność usunięcia CO2 90,2 90,8 90 90 
CO2 usunięty, t/h 469 453 626 568 

Emisja SO2, mg/kWh 34,1 38,0 − − 
Emisja N0x,, mg/kWh 166,0 176,0 352,4 327,5 
Emisja CO2, g/kWh 93,4 90,3 126,1 115,2 

Emisja pyłu, mg/kWh 25,4 25,9 65,3 60,8 
(1)Nakłady inwestycyjne oraz koszty wytworzenia energii podano w cenach z 12.2006 r. 
(2)Przy uwzględnieniu kosztów transportu (80 km) i składowania na poziomie 4$/KWh. 
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do miejsca składowania (koszty transportu i składowania oszacowano na poziomie 4$/kWh). Jako 
paliwo stosowany był węgiel o wartości opałowej 26,15 MJ/kg. Wyniki obliczeń zestawiono w ta-
beli 5, które wskazują, że przypadku wydzielania CO2 technologie IGCC charakteryzują się znacz-
nie wyższymi sprawnościami (5,5−7,9 pkt. procentowego w zależności od opcji technologicznej) 
oraz niższymi kosztami inwestycyjnymi, a w efekcie kosztami wytworzenia energii niż układy opa-
rte o spalanie węgla. Średnie względne nakłady inwestycyjne dla opcji IGCC wynoszą 2530 $/MWe 
(netto) i są o około 14% niższe niż średnia wartość w przypadku bloków współpracujących z ko-
tłami pyłowymi. Spowodowane jest to znacznie korzystniejszymi warunkami procesowymi sepa-
racji ditlenku węgla w przypadku zgazowania wynikającymi z faktu wydzielania CO2 z mniejszych 
strumieni gazu przy porównywalnych mocach energetycznych. 
 Na uwagę zasługuje również fakt ponad dwukrotnie większego zużycia wody w przypadku uk-
ładów bazujących na kotłach pyłowych. Wynika to większego zapotrzebowania na wodę chłodzącą 
(większa moc turbiny parowej) duże zapotrzebowanie wody chłodzącej w procesie usuwania CO2 
z wykorzystaniem technologii aminowej) oraz faktem iż największe zużycie wody występuje w ukła-
dzie chłodni kominowej. Względne koszty uniknięcia emisji i separacji CO2 dla przypadku układu 
IGCC i kotła pyłowego przedstawiono w tabeli 6. 
 
Tabela 6. Zestawienie względnych kosztów separacji CO2 dla układów IGCC i kotłów pyłowych(1) [14] 
Table 6. Economic data of IGCC and PF systems with CO2 capture 

Technologia IGCC/GE Texaco 
Kocioł pyłowy 

parametry podkrytyczne 
16,5/566/566 MPa/°C/°C 

Parametr 
Bez 

separacji
CO2 

Separacja
CO2 

Różnica 
Bez 

separacji
CO2 

Separacja 
CO2 

Różnica 

Koszty inwestycyjne, $/kW 1813 2390 577 1549 2895 1346 
Koszt jednostkowy 

energii elektrycznej, $/MWh 78 102,9 (2) 24,9 64 118,8 (2) 54,8 

Sprawność netto, % (Qs) 38,2 32,5 5,7 36,8 24,9 11,9 
Emisja jednostkowa CO2, kg/MWh 796,0 93,4 702,6 855,5 126,1 729,4 

Emisja unikniona CO2, kg/MWh 702,6 729,4 
Względny spadek sprawności, % 14,9 32,3 

Koszty usunięcia CO2, $/t(3) 29,5 48,1 
Koszt unikniętej emisji CO2, $/t(4) 35,4 75,1 

(1)Nakłady inwestycyjne oraz koszty wytworzenia energii podano w cenach z 12.2006 r. 
(2)Przy uwzględnieniu kosztów transportu (80 km) i składowania na poziomie 4$/KWh. 
(3)Stosunek różnicy kosztów wytworzenia energii do spadku emisji CO2. 
(4)Stosunek różnicy kosztów wytworzenia energii do ilości wyseparowanego CO2. 
 
 
7. ELEKTROWNIA POLIGENERACYJNA [15] 
 
Zarówno w technologiach energetycznych, jak i chemicznych emitowane są znaczne ilości ditlen-
ku węgla, który uważany jest za główną przyczynę zagrożenia efektem cieplarnianym. Z jednej stro-
ny obawa przed kryzysem dostępu do ropy naftowej i gazu ziemnego, a z drugiej wymagania zmniej-
szenia emisji ditlenku węgla w energetyce spowodowały po raz pierwszy sytuację, że jeden z pod-
stawowych procesów chemicznej przeróbki węgla − zgazowanie − stał się interesujący zarówno dla 
przemysłu chemicznego jak i dla energetyki. Największą aktywność w przemysłowym wykorzysta-
niu zgazowania przejawiają obecnie Chiny i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. W samych Chi-
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nach zgazowaniu poddaje się rocznie około 100 mln ton węgla głównie na potrzeby przemysłu che-
micznego. W oparciu o zgazowanie produkuje się 70% wytwarzanego amoniaku (całkowita produk-
cja 46,8 mln ton/rok) oraz 80% metanolu (całkowita produkcja 11,0 mln ton/rok). Obecnie w Chi-
nach buduje się 15 zakładów zgazowania o skali przerobu węgla 0,7÷2,5 mln ton/rok. Struktura zu-
życia paliw pierwotnych w Chinach jest prawie taka sama jak w Polsce i jak można przypuszczać 
podobne podejście do rozwoju przemysłu przetwórczego może być obiektywnie atrakcyjne także 
w naszym kraju. 
 Rozwój czystych technologii węglowych wiązać się będzie nierozerwalnie z rozwojem ukła-dów 
poligeneracyjnych łączących wytwarzanie energii elektrycznej oraz produktów chemicznych z węg-
la, głównie paliw płynnych silnikowych, metanolu lub wodoru. Takie rozwiązanie daje możliwość 
podniesienia ogólnej sprawności wykorzystania energii pierwotnej oraz znaczącej poprawy eko-
nomiki produkcji. 
 Przykładem krajowym wykorzystania koncepcji układu poligeneracyjnego jest projekt realizo-
wany wspólnie przez Południowy Koncern Energetyczny S.A. i Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 
Zakłada on budowę nowoczesnej demonstracyjnej elektrowni poligeneracyjnej umożliwiającej jedno-
czesną produkcję czystej energii elektrycznej, ciepła i gazu syntezowego (na potrzeby produkcji me-
tanolu) oraz sekwestrację powstającego w procesie wytwórczym ditlenku węgla. Połączenie proce-
su skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła z produkcją gazu syntezowego umożliwia osiąg-
nięcie wysokich wskaźników wykorzystania energii pierwotnej paliwa, niskich wskaźników emi-
syjności oraz wysokiej efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia również przy uwzględnieniu 
kosztów sekwestracji CO2. 
 Schemat instalacji demonstracyjnej przedstawiono na rysunku 5. W podstawowym wariancie 
technologicznym składać się będzie ona z trzech węzłów technologicznych, tj. układu produkcji 
gazu syntezowego (metanol), układu IGCC (produkcja energii elektrycznej) oraz układu transportu 
i składowania CO2 (nieujęty na schemacie). Układ demonstracyjny współpracuje z klasyczną elek-
trociepłownią (nie ujętą na schemacie instalacji demonstracyjnej) składającą się z bloku energety-
cznego wyposażonego w kocioł fluidalny z cyrkulującym złożem zasilany powietrzem. 
 

Układ zgazowania węgla dla produkcji gazu syntezowego 
Podstawowym elementem instalacji jest reaktor zgazowania (A1) wytwarzający gaz syntezowy na 
potrzeby produkcji chemicznej, wyposażony w instalację konwersji i oczyszczania gazu procesowe-
go wraz z układem separacji CO2 (A2). Ciepło odzyskane z procesu w postaci strumienia pary wy-
sokoprężnej kierowane jest do elektrociepłowni klasycznej zasilając turbinę parową. Realizacja pro-
cesu produkcji gazu syntezowego zintegrowanego ze zgazowaniem węgla wymaga przeprowadze-
nia separacji CO2 w celu uzyskania odpowiedniego składu gazu. W rezultacie jako produkt ubocz-
ny otrzymywany jest strumień ditlenku węgla, który może stanowić produkt handlowy lub podle-
gać składowaniu. W takim przypadku koszty obniżenia emisji CO2 do atmosfery ograniczają się 
wyłącznie do jego sprężenia, transportu i składowania. Nie ponoszone są koszty separacji (najwięk-
szy składnik kosztów procesu sekwestracji CO2), która stanowi wymóg technologiczny na etapie 
produkcji gazu syntezowego. W procesie produkcji metanolu na bazie gazu syntezowego mamy do 
czynienia również z procesem tzw. „sekwestracji chemicznej”, w którym część CO2 powstającego 
na etapie zgazowania węgla i konwersji gazu syntezowego „magazynowana” jest w produkcie koń-
cowym, tj. metanolu. 
 

Układ zgazowania węgla dla produkcji energii elektrycznej 
Instalacja składać się będzie z układu zgazowania węgla (B1) zintegrowanego z układem turbin ga-
zowo-parowych (B3), wyposażonego w instalacje konwersji i oczyszczania gazu syntezowego oraz 
usuwania CO2 przed procesem spalania (B2; Pre-Combustion Capture). Taka realizacja procesu se-
paracji CO2 pozwala na uzyskanie wysokich sprawności separacji przy znacznie niższych kosztach 
operacyjnych w porównaniu do usuwania ditlenku węgla ze spalin w przypadku klasycznych ukła-
dów energetycznych. 
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 Pracujące w układzie demonstracyjnym reaktory zgazowania (A1 i B) ze względu na identy-
czną zdolność produkcyjną mogą się wzajemnie rezerwować zwiększając w zależności od przyję-
tego programu produkcyjnego dyspozycyjność roczną węzłów produkcji gazu syntezowego lub ener-
gii elektrycznej. 
 Wytworzona w układzie IGCC oraz elektrociepłowni klasycznej energia elektryczna zasila po-
trzeby własne zakładu poligeneracyjnego oraz potrzeby odbiorców zewnętrznych. 
 Podstawowym paliwem zasilającym instalację Elektrowni Poligeneracyjnej będzie węgiel kamien-
ny o wartości opałowej 20−21 MJ/kg produkowany w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Doce-
lowo przewiduje się również wykorzystanie biomasy (udział w energii chemicznej mieszanki pali-
wowej 10−15%). 
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Rys. 5. Schemat Elektrowni Poligeneracyjnej − układ demonstracyjny 
Figure 5. Block Diagram of Polygeneration Power Plant 
 
 
 Instalacja demonstracyjna przy zużyciu węgla na poziomie 2 mln t/rok produkowała będzie oko-
ło 85 t/h gazu syntezowego (w zależności od zastosowanej technologii zgazowania), co pozwoli na 
otrzymanie 550 tys. t/rok metanolu. Produkcja energii elektrycznej wyniesie 1100 GWh oraz ciepła 
3800 TJ/rok. Sekwestracji geologicznej podlegać będzie 2400 tys. t/rok CO2 wydzielonego w pro-
cesie wytwarzania gazu syntezowego i produkcji energii elektrycznej w układzie IGCC. Ilość CO2 
zmagazynowanego w chemicznym produkcie końcowym instalacji, tj. metanolu wyniesie 765 tys. 
t/rok. 
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PODSUMOWANIE 
 
Główną siłą napędową rozwoju czystych technologii węglowych oprócz konieczności podniesienia 
efektywności konwersji paliw są stale zaostrzane wymogi ekologiczne stawiane przed producenta-
mi energii w tym szczególnie potrzeba radykalnego obniżenia emisji CO2. Zgazowanie oferuje znacz-
nie korzystniejsze termodynamicznie warunki procesowe wynikające z faktu wydzielania CO2 
z mniejszych strumieni gazu przy tych samych mocach energetycznych, co w konsekwencji wpły-
wa na lepsze parametry procesowo-ekonomiczne układu IGCC w stosunku do bloków energetycz-
nych opartych o spalanie węgla. 
 W Polsce praktycznie 1/3 zainstalowanej mocy energetycznej winno ulec modernizacji do roku 
2020, przy czym wysoce prawdopodobne jest, że nowe jednostki wytwórcze będą musiały wypo-
sażone być w instalacje usuwania ditlenku węgla. W powiązaniu z rosnącymi cenami gazu ziemne-
go, uniemożliwiającymi rozwój krajowego sektora chemicznego powoduje to po raz pierwszy sy-
tuację, że jeden z podstawowych procesów chemicznej przeróbki węgla − zgazowanie − stał się in-
teresujący zarówno dla przemysłu chemicznego jak i dla energetyki. 
 Realizacja projektu elektrowni poligeneracyjnej pozwoli na zdobycie przez PKE S.A. i ZAK 
unikatowego w skali kraju know-how stanowiącego podstawę do rozwoju całego polskiego sektora 
elektroenergetycznego i chemicznego w zakresie układów IGCC oraz poligeneracyjnych opartych 
o procesy zgazowania węgla. 
 Wyniki projektu elektrowni poligeneracyjnej pracującej w układzie zeroemisyjnego kompleksu 
energo-chemicznego w sposób trwały zmienią standard działalności i konkurencyjność inwestorów 
oraz pozwolą na zdobycie wiedzy umożliwiającej minimalizację ryzyka przy wyborze kierunków 
technologicznych odbudowy mocy w krajowej energetyce i zaopatrzenia w gaz dla syntezy chemi-
cznej. 
 
 
LITERATURA 
 
[1] Sasol Facts 2009: 

http://www.sasol.com/sasol_internet/frontend/navigation.jsp?navid=1600033&rootid=2 
[2] Smith R.G.: Eastman Chemical Company. Kingsport Plant. Chemicals from Coal Operations 1983−2000. 

Gasification Technologies Conference, San Francisco, USA, October 8−11, 2000. 
[3] Working Document of the NPC Global Oil & Gas Study. http://www.npc.org/Study_Topic_Papers/9-

-STG-Gas-to-Liquids-GTL.pdf 
[4] Tabak Sam, Zhao Xinjin: An Alternative Route for Coal to Liquid Fuel. Exxon-Mobile Methanol to Ga-

soline Process, First World Coal-to-Liquids Conference, April 3−4, Paris, France. 
[5] Raporty PGNiG dostępne w: http:///www.pgnig.pl/pgnig 
[6] BP Statistical Review of World Energy June 2008 dostępny w: http:///www.bp.com 
[7] Coca M.T.: Elcogas; Integrated Gasification Combined Cycle Technology: IGCC. Its actual application 

in Spain: ELCOGAS, Puertollano, Elcogas S.A., Club Español de la Energía. 
[8] Stiegel Gary J. 2006: Overview of Coal Gasification Technologies; NETL, National Energy Technology 

Laboratory, US Department of Energy. 
[9] Ratafia-Brown J., Manfredo L., Hoffmann J., Ramezan M., SAIC, 2002: Major Environmental Aspects 

of Gasification-Based Power Generation Technologies; Final Report, 2002, Project Prepared for Gasifi-
cation Technologies Program, National Energy Technology Laboratory, U.S. Department of Energy. 

[10] Tampa Electric Polk Power Station Integrated Gasification Combined Cycle Project. Final Technical Re-
port, August 2002. 

[11] Eurlings J.Th. G.M. 1999: Process Performance of SCGP At Buggenum IGCC. Gasification Technol-
ogy Conference. 

[12] Wabash River Coal Gasification Repowering Project. Final Technical Report, August 2000, Wabash Ri-
ver Energy Ltd. 

[13] DOE’s Gasification Program Overview, Version A8, 2008. 

48



 

 

[14] Cost and Performance Baseline for Fossil Energy Plants. Final Report, Volume 1: Bituminous Coal and 
Natural Gas to Electricity, DOE/NETL-2007/1281, August 2007. 

[15] Koncepcja skojarzonej gospodarki ciepłem, energią elektryczną i gazem na potrzeby PKE S.A. Elektrow-
ni Blachownia oraz Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., Energoprojekt S.A., Katowice/ICHPW Zab-
rze 2007. 

 
 
 
Zero Emission System − Ecological Coal 
Conversion Technology Development 
 
The development of clean coal technologies is associated with the need to achieve greater energy 
efficiency and economic effectivity of coal use providing environmental sustainability. Increasing-
ly, advanced processes of coal gasification become attractive for both energy and chemistry. This 
involves mainly the lower cost of removal of carbon dioxide compared to conventional energy sys-
tems, based on direct combustion of coal. For gasification systems the production of liquid fuels and 
electric energy can be easily integrated offering a number of advantages in a production of motor 
fuels, methanol or hydrogen. Such industrial complexes may become effective way to use coal, as 
exemplified in this work by description of the project “Kędzierzyn”. 
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Szanse i uwarunkowania zagospodarowania kopalin 
z dna mórz i oceanów 
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STRESZCZENIE: Perspektywa szerszego niż dotychczas zagospodarowania morskich złóż kopa-
lin jest coraz bliższa. Intensywnie prowadzone badania geologiczne mórz i oceanów pozwoliły zi-
dentyfikować szereg minerałów występujących na i pod dnem oceanicznym, które mogą być wy-
korzystane przez przemysł jako surowce mineralne. W artykule przedstawiono obecny stan wiedzy 
w zakresie poszukiwań geologicznych, górniczych metod eksploatacji, technologii przerobu kopa-
lin oraz uregulowań prawnych dotyczących poszukiwania i wydobywania kopalin morskich. W naj-
bliższych dekadach niezbędne są dalsze badania geologiczne i technologiczne utworów morskich. 
Rozwój zagospodarowania morskich złóż zależy od szeregu uwarunkowań takich jak: 1. geologicz-
ne, 2. prawne, 3. techniczne, 4. technologiczne, 5. środowiskowe, 6. ekonomiczne. 
 Zwiększenie wydobycia kopalin morskich (poza węglowodorami, minerałami ciężkimi, diamen-
tami), a zwłaszcza zawierających metale nieżelazne, zależeć będzie przede wszystkim od relacji ce-
nowych na światowym rynku surowcowym. Zdaniem autora uwarunkowania prawne zagospoda-
rowania kopalin są najpełniej zrealizowane, a geologiczne wymagają najwięcej dalszych istotnych 
prac społeczności międzynarodowej koordynowanych przez wyspecjalizowaną organizację między-
narodową International Seabed Authority. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Morskie badania geologiczne, górnictwo podmorskie kopalin, złoża pod-
morskie, polimetaliczne rudy siarczkowe, konkrecje Fe-Mn, iły metalonośne, naskorupienia metalo-
nośne, morskie złoża okruchowe, gazohydraty 
 
 
 
WSTĘP 
 
Zasoby kopalin występujące w osadach dna oceanicznego, pod dnem lub zawarte w wodzie mor-
skiej stanowią jedyną dostępną w najbliższych dziesięcioleciach rezerwę surowców mineralnych 
dla ludzkości (Szamałek 2005, 2006, 2007; Mizerski & Szamałek 2009; Depowski et al. 1998). 
Mimo, iż w nowoczesne klasyfikacje zasobów naturalnych włączane są już zasoby Kosmosu to 
jednak perspektywa możliwości rozpoznania szczegółowego, a następnie wykorzystania minera-
łów obecnych na planetach czy planetoidach jest znacząco odleglejsza od sięgnięcia szerzej po za-
soby mórz i oceanów. Już obecnie znacząca część światowej produkcji związana jest z zagospoda-
rowaniem zasobów oceanicznych. Obecna wartość produkcji z wykorzystaniem zasobów oceani-
cznych wynosi około 10 trylionów USD, zaś wartość wydobywanych z oceanu kopalin mineral-
nych przekracza 1 trylion USD. Szereg surowców pozyskiwanych jest z oceanu już od kilkudzie-
sięciu lat, są to między innymi rudy cyny, surowce okruchowe, ropa naftowa i gaz ziemny, surow-
ce tytanonośne, węgiel kamienny, fosforyty czy sól sodowa i potasowa. Zwiększająca się konsump-
cja surowców powodowana szybko rosnącą liczbą mieszkańców Ziemi tworzy silny imperatyw poz-
nania budowy geologicznej oceanów, rozeznania formacji złożowych w nich występujących oraz 
opracowanie technicznych i technologicznych możliwości eksploatacji podmorskich złóż kopalin. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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Warto podkreślić, że amerykańska służba geologiczna USGS (United States Geological Survey) 
ocenia, iż do końca 2004 roku świat wydobył łącznie 129,4 mld t ropy, co stanowi 32% całkowi-
tych dostępnych zasobów ropy naftowej świata. Mimo kilku znaczących odkryć złóż ropy ogólny 
wniosek o zagospodarowaniu jednej trzeciej zasobów światowych złóż ropy naftowej jest słuszny 
i ostrzegawczy. Czas, w którym złoża oceaniczne będą wykorzystywane na szerszą niż dotychczas 
skalę zależy od jednoczesnego (ale będącego logicznym następstwem podejmowanych działań) speł-
nienia szeregu ważnych warunków. Uwarunkowania zagospodarowania kopalin oceanicznych za-
leżą od aktualnego stanu wiedzy w szeregu dziedzinach, wśród których najważniejsze są następują-
ce: 1. geologiczne, 2. prawne, 3. techniczne, 4. technologiczne, 5. środowiskowe, 6. ekonomiczne. 
 
 
1. UWARUNKOWANIA GEOLOGICZNE 
 
Mimo, iż oceaniczne jednostki morfostrukturalne dominują w budowie Ziemi (fig. 1) znajomość 
morfologii, genezy, dynamiki oceanów oraz rodzaju i ilości użytecznych składników występujących 
na dnie i pod dnem oceanicznym przez bardzo długi czas była powierzchowna i niepełna. Dyna-
miczny rozwój wiedzy o rodzaju skał (osadów) zalegających dno oceaniczne, opisanie szczegóło-
wej batymetrii i morfologii związany jest z drugą połową XIX wieku. 
 

 
 
Figura 1. Krzywa hipsometryczna Ziemi oraz udział jednostek morfostrukturalnych oceanu 
w jej budowie (wg Szamałek & Kotliński 1998 na podstawie materiałów ONZ) 
Figure 1. Earth’s hipsometric curve and the share of oceanic morphostructural units 
in the Earth structure (after Szamałek & Kotliński 1998, based on UN documents) 
 
 Wówczas bowiem przeprowadzono pierwsze systematyczne i wieloaspektowe naukowe badania 
oceanu światowego w trakcie historycznego rejsu HMS Challenger (XII 1872−V 1876). W trakcie 
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wyprawy (żeglującej we wszystkich strefach z wyłączeniem obszarów położonych w najwyższych 
szerokościach geograficznych półkuli północnej) uzyskano szereg informacji o batymetrii dna oce-
anicznego, prądach morskich, temperaturze wody i co najistotniejsze o charakterze utworów skal-
nych zalegających dno morskie. Po raz pierwszy pobrano wówczas próby zawierające konkrecje 
Fe-Mn czy fosforytowe oraz iły metalonośne. Rozpoczęto wtedy badania morskie, które obecnie 
mieszczą się w obrębie geologii morskiej i oceanologii. Obszar badawczy należący współcześnie 
do geologii morskiej obejmuje badanie litosfery oceanicznej i historii rozwoju basenów oceanicz-
nych, poznanie przyczyn i przebiegu procesów sedymentacyjnych, poszukiwanie i rozpoznawanie 
złóż kopalin występujących w skałach na dnie i pod dnem oceanicznym, ustalanie warunków pod-
łoża dla posadowienia na dnie obiektów budowlanych (rurociągów, platform, falochronów itp.). 
Pionierem geologii morskiej był John Murray (1841−1914) współautor wyników prac podsumo-
wujących obserwacje i badania próbek pobranych w trakcie rejsu „Challengera” (Murray & 
Rennard 1891). Badania geologiczne oceanów oparte są w podstawowej mierze o metody geofi-
zyczne oraz operacje pomiarowe i pobieranie prób ze statków badawczych za pomocą szeregu spe-
cjalisty-cznych przyrządów (dragi, sondy, czerpaki, aparaty do sondowań, zależne i niezależne jed-
nostki ba-dawcze − łodzie i aparaty podwodne, zestawy do fotoprofilowania dna). Problematykę 
geologicznych badań oceanicznych wraz z opisem szczegółowej aparatury i metod badaw-
czych szeroko przedstawiono w monografii pod redakcją Kotlińskiego i Szamałka (1998). Po-
brane próbki skał z powierzchni dna oraz materiał z sondowań oraz rdzeniowań poddaje się szcze-
gółowym specjalistycznym badaniom. Szczególnie cenny jest materiał geologiczny uzyskiwany z 
głębokich wierceń podmorskich. Rdzenie z tych wierceń pozwalają bowiem na bezpośrednie ob-
serwacje sedymentologiczne, teksturalne i strukturalne, mineralogiczne oraz na pomiary tempera-
tury skał, ponadto wy-konywane są w nich badania geofizyczne, a wśród nich badania granicy 
między pokrywą osadową dna a podłożem, głębokość i miąższość skał skorupy oceanicznej, głę-
bokość występowania nieciągłości. Bardziej szczegółowe poznanie budowy podłoża oceanicznego 
zawdzięczamy realizacji począwszy od 1968 roku szeregu programów głębokich wierceń (projekt 
MOHOLE, projekt DSDP − Deep Sea Drilling Project; IPOD − International Programme of 
Ocean Drilling; ODP − Ocean Drilling Programme). 
 

 
 
Fig. 2. Systematyka zasobów naturalnych oceanów (wg R. Kotliński & K. Szamałek red. 1998) 
Figure 2. The classification of oceans’ natural resources (after R. Kotliński & K. Szamałek (eds) 1998) 
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 Nowoczesne badania dna mórz i oceanów rozwinęły się szczególnie intensywnie w ramach 
wskazanych wyżej programów badawczych dopiero w drugiej połowie XX wieku (zwłaszcza po 
1965 roku) i ich wyniki rozszerzyły katalog utworów mineralnych-potencjalnych kopalin i źródła 
szeregu cennych surowców mineralnych. Rozszerzenie to dotyczyło zwłaszcza obszarów głębo-
komorskich, na których występują konkrecje manganowo-żelaziste, rudy polimetaliczne, iły meta-
lonośne czy naskorupienia kobaltonośne. Obecnie znany inwentarz utworów geologicznych mogą-
cych stanowić w przyszłości źródło kopalin jest już bardzo rozbudowany (fig. 2). 
 Stopień i zakres rozpoznania geologicznego różni się znacząco w poszczególnych grupach ko-
palin morskich. Część z nich udokumentowana jest bardzo dobrze i eksploatowana od XIX i XX 
wieku (kruszywa i piaski, kopaliny okruchowe, ropa naftowa, węgiel kamienny), część znajduje się 
na etapie poszukiwań, znaczna grupa stanowi potencjalny zasób surowcowy (tab. 1). W trakcie po-
szukiwań geologicznych stosuje się wszystkie metody oraz klasyfikacje wykorzystywane przy do-
kumentowaniu złóż lądowych. Jednak specyfika złóż morskich jest powodem do wprowadzania 
również innych kryteriów (poza podziałem genetycznym czy przydatności surowcowej) dla ich kla-
syfikacji. Użytecznym jest podział kopalin ze względu na miejsce ich występowania, prowadzi to 
klasyfikacji kopalin „w pionie” (woda, dno, podłoże) lub „w poziomie” (wg oddalenia strefy wystę-
powania od granicy morze−ląd (tab. 1)). 
 
Tabela 1. Stopień rozpoznania i zagospodarowania kopalin oceanicznych na tle dwóch 
systemów klasyfikacyjnych (Szamałek 2009 na podstawie Dimow i in. 1990) 
Table 1. The degree of geological prospection and use of marine minerals in the light 
of two classification systems (Szamałek 2009 based on Dimow et al. 1990) 
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 Stosunkowo długi okres eksploatacji szelfowych złóż ropy naftowej skłania do intensyfikacji 
badań geologicznych związanych z określeniem potencjału węglowodorowego także innych jedno-
stek morfogenetycznych oceanów, wedle wstępnych szacunków są one również bardzo obiecujące, 
choć nie dorównują jeszcze zasobom złóż szelfowych (tab. 2). 
 
Tabela 2. Potencjalne zasoby złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w różnych jednostkach 
morfostrukturalnych oceanu światowego (w ekwiwalencie ropnym) (www.oceanatlas.com) 
Table 2. Potential crude oil and natural gas resources in different oceanic 
morphostructural units (oil equivalent) (www.oceanatlas.com) 

 
 
 Ogromną potencjalną bazę surowcową metali stanowią konkrecje Fe-Mn, co jest związane z bar-
dzo istotną koncentracją niektórych pierwiastków w konkrecjach (fig. 3). Średnie zawartości wy-
branych głównych metali w konkrecjach wynoszą Mn 25−28%, Ni 1,14−1,25%, Cu 0,95−1,1%, 
Co − 0,21%, a w składzie mineralnym dominują minerały manganu (todorokit, wernadyt) i żelaza 
(getyt, akageneit). Mimo, iż konkrecje występują powszechnie na powierzchni dna wszystkich ocea-
nów, to szczególnie cenny złożowo jest obszar strefy Clarion-Clipperton w centralno-wschodniej 
części Pacyfiku. Za złożowe nagromadzenia uważa się takie partie dna, które zawierają ponad 
10 kg konkrecji na metr kwadratowy. Zasoby prognostyczne konkrecji polimetalicznych w najbo-
gatszym polu Clarion-Clipperton szacowane są wg najnowszych danych na około 34 mld t, w tym 
zasoby metali wynoszą: Mn − 7.500 mln t; Ni − 340 mln t; Cu − 265 mln t, zaś Co − 78 mln t 
(Cronan 2000). Polska (w ramach organizacji Interoceanmetal − IOM) ukończyła etap rozpoznania 
geologicznego, posiada szczegółową dokumentację stref złożowych i uzyskała status kontraktora 
(patrz Kotliński & Szamałek red. 1998, Szamałek 2006, Mizerski & Szamałek 2009). 
 

 
 
Fig. 3. Współczynnik koncentracji pierwiastków chemicznych w konkrecjach (Baturin 1986) 
Figure 3. Nodules’ elements concentration coefficient (Baturin 1986) 
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 Mimo coraz bardziej szczegółowej wiedzy zasoby geologiczne metali zawarte w naskorupie-
niach kobaltonośnych (Co-naskorupienia) czy polimetalicznych rudach hydrotermalnych nie po-
zwalają obecnie wskazać ich znaczenia złożowego. Poznanie prawidłowości ich występowania, 
wielkości zasobów oraz technik eksploatacji jest jednym z najintensywniej rozwijanych kierunków 
badań oceanów. Naskorupienia mają porowatość średnio 61%, gęstość w stanie wilgotnym 1,92− 
−2,00 g/cm3. 
 Dominującą fazą krystaliczną w naskorupieniach jest żelazisty wernadyt (wzbogacony w żelazo 
δ-MnO2 (tab. 3)). Minerał ten może stanowić do 95% składu fazy krystalicznej, poza nim obecne 
są amorficzne uwodnione wodorotlenki żelaza δ-FeOOH, getyt, minerały detrytyczne takie jak 
kwarc, skaleń potasowy, plagioklazy, pirokseny, filipsyt i inne. Zawartość kobaltu waha się w prze-
dziale 0,1−1,7%. Warto podkreślić znaczącą zawartość itru (rzędu 102 ppm) i pierwiastków ziem 
rzadkich (rzędu 103 ppm) w naskorupieniach oraz pierwiastków z grupy platyny (platyna 0,8 do 
3 ppm). Naskorupienia (fig. 4) są wyraźnie bardziej wzbogacone w mangan, żelazo, kobalt, nikiel, 
platynę, miedź, cer i tellur w stosunku do średniej zawartości tych pierwiastków w litosferze (sko-
rupie ziemskiej) oraz w wodzie morskiej. 
 

 
 
Fig. 4. Wydobyty z pacyficznej góry podmorskiej (seamount) 
fragment naskorupienia kobaltonośnego (Zhou 2004) 
Figure 4. Sample of a Cobalt-rich crust from a Pacific seamount (Zhou 2004) 

 
 Interesująco złożowo są także masywne polimetaliczne rudy siarczkowe występujące głównie 
w okolicach aktywnych stref ryftowych jako nagromadzenia zwane czarnymi kominami (wypływy 
silnie zmineralizowanych solanek o temperaturze wypływów do 400°C i szybkie wytrącanie siar-
czków). Intensywne badania pozwoliły określić już około 300 miejsc występowania czarnych ko-
minów. W składzie rud polimetalicznych budujących „czarny komin” dominują siarczki cynku (sfa-
leryt, wurcyt), miedzi (chalkopiryt, kubanit, rzadziej kowelin, bornit), żelaza (piryt, markasyt). Stwier-
dza się także obecność siarczków ołowiu (galena) oraz siarczków Cu-As-Sb (tenantyt, tetraedryt). 
Występują w nich także siarczany (gips, anhydryt, baryt), krzemiany, siarka. W rudach stwierdza 
się wysokie zawartości platyny (0,89−3,89 ppm), złota (0,30−7,24 ppm) (Szamałek et al. w przy-
gotowaniu). 
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Tabela 3. Skład mineralny kobaltonośnych naskorupień Fe-Mn oraz zawartość wybranych metali (Hein 2002) 
Table 3. Mineral and metal composition of Cobalt-rich ferromanganese crusts (Hein 2002) 

Minerały 
dominujące 

Minerały 
pospolite 

Minerały 
mniej pospolite 

Minerały 
rzadkie 

Zawartość % 
metali 

δ-MnO2 
(Fe-wernadyt), 
δ-FeOOH 

(feroksyhit) 

Fluoroapatyt 
węglanowy, 
plagioklazy, 

smektyty 

Filipsyt, getyt, todorokit, 
kalcyt, K-skaleń, piroksen,

opal-A, baryt, amfibol, 
magnetyt, amorficzne 

glinokrzemiany 

Halit, illit, klinoptilolit, lepidokrokoit,
manjiroit, manganit, pałygorskit, 

chloryt, dolomit, stevensyt, 
kutnahoryt, mordent, natrojarosyt, 
hematyt, manganosyt, maghemit, 

lithioforyt, analcym 

Mn-23, Fe-17, 
Co-0,70 
Ni-0,48 
Pt-5·10-5 
Ce-0,18 
Cu-0,09 
Te-0,005 

 

 
 
Fig. 5. Rozmieszczenie złóż kopalin oceanicznych (Kotliński & Szamałek 1998 eds). 
Objaśnienia: 1 – surowce budowlane, 2 – kamienie szlachetne (D − diament, B − bursztyn), 3 − brzegowe 
złoża okruchowe minerałów ciężkich, 4 − podmorskie złoża minerałów ciężkich, 5 − osady fosforytonośne, 
6 − iły metalonośne, 7 − konkrecje polimetaliczne, 8 − polimetaliczne rudy siarczkowe 
Figure 5. Location of marine deposits (Kotliński & Szamałek 1998 eds) 
Legend: 1 − construction minerals, 2 − gemstones (D − diamond, B − amber), 3 − sands containing heavy 
minerals, 4 − marine deposits of heavy minerals, 5 − phoshorous sediments, 6 − metalliferous clays, 
7 − polimetallic nodules, 8 − polimetallic sulphide ores 
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 Kominy mają charakter masywnej skoncentrowanej rudy. Z jednego miejsca takiego nagroma-
dzenia można uzyskać nawet kilka milionów ton rudy (np. w N części ryftu Juan de Fuca 8−9 mln 
ton rudy). Obok polimetalicznych rud siarczkowych potencjalne znaczenie geologiczne mają także 
iły metalonośne. Za utwory takie uważa się nieskonsolidowane skały osadowe tworzące się na dnie 
oceanu w wyniku podmorskiej działalności wulkanicznej i zawierające tlenki manganu lub wodo-
rotlenki i siarczki żelaza o łącznej zawartości Fe i Mn powyżej 10% (oraz siarczki innych metali), 
ponadto są zubożone w Al i Ti (Gurvich 2006). Iły metalonośne rozprzestrzeniają się na powierz-
chni dna oceanicznego, blisko źródeł aktywnej działalności hydrotermalnej, na znacznych prze-
strzeniach, nawet ponad 1000 km od osi rozrostu dna oceanicznego. Szczególnie intensywne geo-
logiczne badania osadów metalonośnych prowadzone są w Morzu Czerwonym oraz Morzu Śród-
ziemnym. 
 Wśród kopalin, które powinny być przedmiotem szczególnej troski międzynarodowego środo-
wiska geologicznego bez wątpienia znajdują się gazohydraty (klatraty metanu) jako źródło energii 
(Szamałek 2004 ab). Ich potencjalny związek z procesami globalnego ocieplenia klimatu powoduje 
zwiększenie zakresu i dynamiki prac poszukiwawczych. Przynosi to znaczące efekty, znanych jest 
obecnie już ponad 120 miejsc ich występowania. Ich obecność stwierdza się już nie tylko w rejo-
nach mórz zimnych na dużej szerokości geograficznej, ale także w cieplejszych basenach (np. Za-
toka Meksykańska, Morze Południowochińskie, wybrzeża południowej Kalifornii). Gęstość gazo-
hydratu wynosi 95 kg/m3, w masie związanej z jednym metrem sześciennym gazohydratu 15% ma-
sy przypada na gaz, a 85% to woda (lód). Poza USA i Rosją bardzo intensywne badania gazohy-
dratów prowadzone są przez Japonię, Indie i Kanadę (rejon ujścia rzeki McKenzie). Rozszerzająca 
się stale wiedza o warunkach i miejscach występowania gazohydratów pozwala na dokonywanie 
szacunków wielkości zasobów zawartego w nich metanu. Szacunki te wahają się od 1.4×10¹³ do 
3.4×1016 metrów sześciennych metanu według Potential Gas Committee (1981), natomiast dane pre-
zentowane podczas 17th World Petroleum Congress w roku 2002 w Rio de Janeiro podwyższają tę 
prognozę w zakresie od 1.81014 do 11015 m3 metanu (Cherkashev & Soloviec 2002). Są to ilości 
przewyższające dotychczas rozpoznane łączne światowe zasoby gazu ziemnego (około 1,5·1012 m3). 
Rozmieszczenie udokumentowanych lub wstępnie rozpoznanych kopalin oceanicznych wskazuje, 
że występują one we wszystkich oceanach świata (fig. 5), choć w najbliższych latach należy spo-
dziewać się nowych informacji o miejscach nagromadzenia potencjalnych kopalin w obszarach oko-
łobiegunowych, co wiązać się będzie z uwalnianiem tych obszarów od stałego lodu spowodowa-
nym globalnym ociepleniem klimatu. 
 
 
2. UWARUNKOWANIA PRAWNE 
 
Rosnąca świadomość i wiedza o zasobach naturalnych oceanu światowego spowodowała pojawie-
nie się pytań odnośnie zakresu władztwa państw nadbrzeżnych co do ich dalszego rozpoznawania 
i zagospodarowania. W pierwszej połowie XX wieku rozpoczęły się istotne procesy polityczne, 
które w konsekwencji doprowadziły ostatecznie do ukształtowania aktualnie obowiązującego stan-
dardu prawa międzynarodowego w zakresie tzw. prawa morza (szerzej na ten temat Symonides 
1985, 1986; Góralczyk 1976, 1983; Kotliński & Szamałek 1998 eds; Szamałek 1988, 2006; Mizer-
ski & Szamałek 2009). W 1947 roku podjęta została na forum międzynarodowym inicjatywa utwo-
rzenia Komisji Prawa Międzynarodowego, która miała przygotować niezbędne materiały dla ONZ 
w celu kodyfikacji prawa morza. Zadanie to miało zostać wypełnione w ramach Konferencji ONZ. 
W latach 1958−1982 zorganizowano trzy konferencje prawa morza (UNCLOS – United Nations 
Conference of the Law of the Sea). Zakończona sukcesem w 1982 roku w Montego Bay na Jamajce 
III Konferencja UNCLOS przyniosła międzynarodową konwencję prawa morza (International Law 
of the Sea), która po istotnych perturbacjach politycznych (Szamałek 2006) weszła w życie dopiero 
w 1994 roku. Formalnie Polska stała się stroną Konwencji w lipcu 1998 roku, gdy Sejm RP przyjął 
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ustawę o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzonej w Montego 
Bay dnia 10 grudnia 1982 r. wraz z Porozumieniem w sprawie implementacji Części XI Konwencji, 
sporządzonym w Nowym Jorku dnia 29 lipca 1994 r.(Dz.U. nr 98, poz. 609 z 1998 r.). Zgodnie 
z Konwencją Prawa Morza na obszarze morskim wyróżnia się strefę morza terytorialnego (MT-12 
mil morskich), strefę przyległą (SP − do 24), wyłączną strefę ekonomiczną (WSE − 200) oraz roz-
ciągający się na zewnątrz WSE – obszar morza otwartego (OMO). Badania, poszukiwania i wydo-
bycie w obrębie morza terytorialnego są w kompetencji państwa nadbrzeżnego. W obrębie szelfu 
kontynentalnego (najczęściej stanowiącego WSE) badania mogą być wykonywane przez inne pod-
mioty, lecz wymagana jest zgoda państwa nadbrzeżnego. Zasady i tryb udzielania zgody na taką 
działalność określają przepisy prawa stanowione przez państwo nadbrzeżne. Dno mórz i oceanów 
poza granicami szelfu kontynentalnego (pod obszarem morza otwartego) zajmuje około 300 mln 
km2 czyli około 82% powierzchni dna oceanu światowego i podlega jurysdykcji International Se-
abed Authority (Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego) – organizacji afiliowanej przy ONZ 
i mającej swoją siedzibę w Kingston na Jamajce. Organami Międzynarodowej Organizacji Dna Mor-
skiego są: 
− Zgromadzenie Ogólne (wszystkie kraje − strony konwencji), 
− Rada (36 członków), 
− Komisja Prawno-Techniczna (22 osoby), 
− Komitet Finansowy (15 osób), oraz 
− Sekretariat. 
 Zgodnie z Konwencją Prawo Morza kraje (organizacje państw lub organizacje gospodarcze) 
chcące zagospodarować morskie kopaliny morza otwartego muszą uzyskać status kontraktora. Kon-
traktorzy musieli wypełnić szereg zobowiązań wobec ISA (przede wszystkim wykonać badania 
i dokumentację geologiczną złoża konkrecji, badania wpływu podmorskiej eksploatacji na środo-
wisko bentoniczne, przekazać część udokumentowanego obszaru na rzecz ISA) i są tak zaawanso-
wani technologicznie i naukowo, że podjęcie decyzji o rozpoczęciu eksploatacji konkrecji wiąże 
się już tylko z analizą ekonomiczną opłacalności tego procesu. Po wykonaniu postanowień kon-
traktu z ISA kontraktor będzie mógł uzyskać licencję wydobywczą od ISA na 20−25 lat, zgodnie 
z planem zagospodarowania złoża. Status kontraktora posiada Interoceanmetal (IOM a w jego ra-
mach Polska) oraz organizacje rządowe COMRA (Chiny), DORD (Japonia), KODOS (Korea Płd.), 
IFREMER/AFERNOD (Francja), Yużmorgieołogia (Rosja) oraz Federal Institute for Geoscience 
and Natural Resources (Niemcy). Interoceanmetal dysponuje prawami do działki o powierzchni 75 
tys. km2. Delimitacja oceanu światowego zgodnie z Konwencją Prawa Morza znacząco ogranicza 
obszar międzynarodowy oceanu dostępny do badań i wydobycia dla wszystkich państw świata (fig. 6). 
 

 
 
Fig. 6. Obszar wyłącznych stref ekonomicznych (kolor biały) i morza otwartego (National Security 1996) 
Figure 6. Exclusive economic zones (white color) and open sea. (National Security 1996) 
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 Można zatem stwierdzić, że uwarunkowania prawne wydobycia kopalin morskich są w pełni 
uregulowane. Nie wykluczone, że rozpoczęcie eksploatacji z obszaru dna morskiego leżącego pod 
morzem otwartym ujawni słabości i luki w konwencji. Stanie się wówczas koniecznością dostoso-
wanie prawa tak, aby skutecznie zapewniło ochronę i racjonalną gospodarkę złożami morskich ko-
palin. 
 
 
3. UWARUNKOWANIA TECHNICZNE 
 
Wydobycie kopalin morskich stwarza potrzebę szybkiego rozwoju nowego obszaru aktywności 
człowieka w postaci górnictwa podmorskiego (morskiego) stosującego specyficzne metody i urzą-
dzenia eksploatacyjne (Karlic 1973, 1984; Plewa 1983; Thierry et al. 1988; Molewicz 1990). 
Ogólnie metody wydobywcze mogą być wydzielone w cztery podstawowe grupy w zależności 
od rodzaju eksploatowanej kopaliny (fig. 7). W ich obrębie można rozwijać dodatkowe metody. 
I tak zgarnianie może być dokonywane za pomocą drag, systemów czerpakowych, pojazdów sa-
mojezdnych poruszających się po dnie czy też przy wykorzystaniu łodzi podwodnych i autono-
micznych jednostek zanurzalnych. Samo zgarnianie może być procesem mechanicznym bądź 
ssaniem hydraulicznym (pneumatycznym). Zwięzłe i bardziej twarde fragmenty dna morskiego wy-
magają wstęp-nego oddzielenia i rozkruszenia (frezowania), a następnie zbierania − ten sposób 
eksploatacji wymagany jest w przypadku Co-naskorupień czy bruku konkrecyjnego (fig. 8). W 
pojeździe roboczym przewiduje się jego szybkość roboczą na 20 cm/s i efektywne rozkruszanie 
80% obecnego na dnie naskorupienia. Eksploatacja przy pomocy wierceń może wiązać się z zago-
spodarowaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, ale także złóż soli, siarki czy gazohydratów, 
których stałe nagroma-dzenia będą upłynniane i następnie kierowane na powierzchnię. 
 

 
 
Fig. 7. Schemat podstawowych typów podmorskiej eksploatacji (na podstawie materiałów ISA) 
Figure 7. Basic types of underwater exploitation (after ISA materials) 

 
 Niezależnie o jakim sposobie eksploatacji morskiej mówimy niezbędnym i istotnym elementem 
procesu technologicznego będzie gromadzenie wydobytego urobku w statkach bazach na powierz-
chni, ich wstępna przeróbka (np. sortowanie, separacja, mielenie i scalanie w pelety), a następnie 
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transport do miejsc ich dalszego przetwarzania na surowiec mineralny. Ponieważ konkrecje Mn-Fe 
są materiałem silnie porowatym w przypadku ich eksploatacji zmniejszanie zajmowanej przez nie 
przestrzeni w ładowniach statku-bazy będzie szczególnie ważne i poprawi efektywność ekonomi-
czną przedsięwzięcia. Wydobycie konkrecji przy pomocy bezzałogowych jednostek testowano i za-
kończono pozytywnymi wynikami we Francji (model PLA-2-6000, 1987 rok). Techniczne możli-
wości wydobycia tą metodą zostały potwierdzone, napotkane trudności dotyczyły systemów stero-
wania i ich niezawodności oraz zabezpieczenia pojazdów w energię. 
 

 
 
Fig. 8. Schemat samojezdnego pojazdu do urabiania Co-naskorupień (Hein 2002) 
Figure 8. Model of an independent underwater device for Co-rich crust mining (Hein 2002) 

 
 Eksploatacja podmorska różnić się będzie w sposób istotny od eksploatacji lądowej, bowiem 
w jej trakcie całość procesu wykonywana przez roboty lub automatyczne urządzenia musi być kon-
trolowana, sterowana i modyfikowana poprzez operatorów umiejscowionych na powierzchni morza. 
Wymagać to będzie precyzji działania, silnego wspomagania oprogramowaniem komputerowym, 
rozwiązania kwestii usuwania awarii oraz sposobu napraw. Technika poszukiwań i eksploatacji ko-
palin przy pomocy wierceń rozwijała się niezwykle intensywnie zwłaszcza w ostatnich 20 latach. 
Konsekwencją tego rozwoju jest podejmowanie realizacji wierceń (na półzanurzalnych platfor-
mach lub ze statków wiertniczych) w obszarach morskich o głębokości wody przekraczającej 3 km, 
zaś głębokości otworu do 11 500 m. Ten skok technologiczny zaowocował odkryciem nowych 
bardzo dużych złóż ropy naftowej u wybrzeży Brazylii (Jubarte, Tupi, Papa-Terra) czy Angoli po-
łożonych na znacznych głębokościach morza (powyżej 1500 m). Obecnie rozwój morskiej tech-
niki wiertniczej umożliwia do sięgnięcia złóż podmorskich ropy naftowej dzielonych ze względu na 
głę-bokość morza na trzy grupy: 
− złoża płytkie do 500 m głębokości, 
− złoża głębokie 500−1500 m, 
− złoża supergłębokie > 1500 m. 
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 We wrześniu 2009 roku koncern BP odkrył w Zatoce Meksykańskiej gigantyczne złoże Tiber 
o zasobach geologicznych rzędu 3 mld baryłek (złoże nawiercono otworem o głębokości 9,4 km 
poniżej dna morza). Dołącza ono do odkrytego wcześniej w 2006 roku złoża Kaskida o zasobach 
geologicznych rzędu 3 mld baryłek. Wydobywanie ropy z ekstremalnych głębokości związane jest 
z bardzo wysokim ciśnieniem i temperaturą, co stwarza ogromne trudności w procesie eksploatacji. 
Jest mało prawdopodobne, aby złoże weszło do eksploatacji wcześniej, niż za 10−15 lat. Zatoka 
Meksykańska mimo już wielu lat eksploatacji (pierwsze otwory eksploatacyjne wykonano w 1947 
roku) jest wciąż bardzo interesującym perspektywicznie obszarem, w którym nagromadzenie plat-
form wiertniczych i eksploatacyjnych występuje na niespotykaną gdzie indziej skalę (fig. 9). 
 

 
 
Fig. 9. Rozmieszczenie platform w Zatoce Meksykańskiej (Priest 2007) 
Figure 9. Platforms’ location in Mexico Gulf (Priest 2007) 

 
 Rozwój programu wierceń, sięganie do nowych większych głębokości morza owocuje szybkim 
i dynamicznie rosnącym udziałem ropy pochodzącej ze złóż podmorskich (fig. 10) w tym również 
ze złóż głębokowodnych (fig. 11). 
 

 
 
Fig. 10. Porównanie dynamiki światowego wydobycia ropy naftowej (tys. b/d) ze złóż lądowych (1) 
i morskich (2) (Simmons 2007). Pozostałe oznaczenia: 3 – lądowy LNG, 4 – morski LNG 
Figure 10. Comparison of the world crude oil exploitation dynamic, exploited offshore (1) 
and onshore (2) (Simmons 2007). Legend: 3– onshore LNG, 4 – offshore LNG 
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Fig. 11. Wydobycie ropy naftowej z lądowych i morskich złóż 
Zatoki Meksykańskiej (www.mms.gov/Assets) 
Figure 11. Offshore and onshore crude oil extraction from deposits 
located in the Gulf of Mexico (www.mms.gov/Assets) 

 
 Do chwili obecnej głównym obszarem działalności górniczej w oceanach są szelfy. Wydobywa-
ne są z nich kruszywa, fosforyty, piaski tytano- i monacytonośne, kasyteryt, bursztyn, kamienie szla-
chetne i ozdobne. Do ich wydobycia stosowane są dragi (fig. 12), barki i statki wydobywcze z ko-
parkami czerpakowymi, ssącymi, linowo-czerpakowymi itd. Ten rodzaj eksploatacji nie stwarza żad-
nych trudności technicznych, zdolności wydobywcze jednostek górnictwa morskiego tego typu ule-
gają ciągłemu zwiększeniu. 
 

 
 
Fig. 12. Przykład dragi do wydobycia złóż okruchowych (www.geology.uprm.edu) 
Figure 12. An example of a dredge for extracting offshore placer deposits (www.geology.uprm.edu) 

 
 Mimo znaczącej redukcji wydobycia ciągle jeszcze ważne jest górnictwo podmorskie węgla ka-
miennego. Początek górnictwa morskiego przed ponad 200 laty związany był z wydobyciem węgla 
kamiennego z pod dna morskiego (szyby eksploatacyjne wydrążone ze sztucznych wysp) u wybrze-
ży Szkocji. W szczytowych latach wydobycie węgla kamiennego ze złóż morskich prowadziły Ja-
ponia, Wielka Brytania, Kanada, Australia, Turcja, Tajwan. Płytkie złoża podmorskie ropy naftowej 
były eksploatowane w Morzu Kaspijskim (zasypywanie zatok morskich, budowa sztucznych wysp) 
od lat 20. ubiegłego wieku. 
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 Próbną eksploatację konkrecji Fe-Mn zrealizowały już USA, Japonia, Korea Płd. i Niemcy. Re-
zultaty tych prób wskazują na możliwość technicznej realizacji wydobycia konkrecji, transportu do 
statku bazy, ich wstępnego przetwarzania i transportu do portu przeznaczenia (fig. 13). Wczesne 
lata 60. XX wieku zaowocowały próbną eksploatacją prowadzoną na Plateau Blake (u wybrzeży 
Florydy) ze statku Deepsea Miner-I z wydajnością ok. 60−70 ton konkrecji na godzinę (głębokość 
morza ok. 800 m). Z kolei na przełomie lat 70. i 80. XX wieku podjęto próbną eksploatację z głę-
bokości 5000 metrów metodą hydrauliczną ze statków Deepsea Miner II oraz Glomar Explorer uzys-
kując wydajność 50 ton konkrecji na godzinę. 
 

 
 
Fig. 13. Schemat eksploatacji konkrecji Fe-Mn metodą hydrauliczną 
Figure 13. Scheme of Fe-Mn nodules exploitation, using the hydraulic method 

 
 Eksploatacja podmorska nie stwarza zatem trudności technicznych przy zagospodarowaniu wę-
glowodorów, węgla kamiennego, złóż okruchowych, kruszywa, fosforytów. Zagospodarowanie złóż 
konkrecji, siarczkowych rud masywnych czy naskorupień technicznie jest możliwe, choć skala ta-
kich procesów nie jest potwierdzona ekonomicznie. 
 
 
4. UWARUNKOWANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Część kopalin morskich wyraźnie odróżnia się od kopalin eksploatowanych ze złóż lądowych. Do-
tyczy to zwłaszcza kopalin metalicznych stanowiących potencjalne źródło kobaltu, miedzi, manga-
nu, żelaza, platynowców, złota, srebra, ołowiu, cynku i szeregu innych. Konkrecje Fe-Mn oraz Co-
naskorupienia zawierają głównie uwodnione tlenki i wodorotlenki. Stanowią one tlenkowy typ rud 
metalurgicznych, które mogą wykorzystane do produkcji żelazomanganu i surówki zwierciadlistej 
(fig. 14). 
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Fig. 14. Etapy i produkty procesu technologicznego zagospodarowania przetwarzania konkrecji. 
Konkrecja (A) → pelety (brykiety) konkrecyjne, (B) →żelazostop, (ŻP) → metal (M) (mat.IOM) 
Figure 14. Stages and products of Fe-Mn nodules technological processing. Nodule (A) → nodules 
pellets (B) →ferroalloy (ŻP) → metal (M) (based on IOM materials) 
 
 Technologia przerobu konkrecji była i jest przedmiotem badań na potrzeby kontraktorów (Ku-
biszta 1994). W przeróbce konkrecji zakłada się wykorzystanie rozdrobnionej rudy o wilgotności 
18% (przy naturalnej wilgotności pobieranego materiału około 30%) i następującym składzie rudy: 
Mn − 28%, Ni − 1,2%, Cu − 1,1%, Co – 0,16%, Zn – 0,17%, Mo – 0,04%. Skład mineralny kon-
krecji, typ rudy wykluczają zastosowanie metody flotacji czy grawitacyjnej. Udział wody morskiej 
w rozdrobnionej rudzie jest ze względów technologicznych niepożądany, zatem ruda w portach bę-
dzie musiała ulec przemywaniu wodą słodką. Procesy przeróbki metalurgicznej konkrecji przewi-
dują wykorzystanie metody piro-hydrometalurgicznej oraz hydrometalurgicznej. W metodzie piro-
hydrometalurgicznej z wykorzystaniem prażenia usiarczającego możliwe jest uzyskanie z konkre-
cji jako produktu końcowego niklu, kobaltu, CuS oraz żelazomanganu. Metodą hydrometalurgi-
czną można dodatkowo otrzymać molibden i wanad. Intensywnie rozwijane są także badania nad wy-
korzystaniem bakterii przy pozyskiwaniu metali z konkrecji metodami biohydrometalurgii. Prze-
róbka polimetalicznych rud siarczkowych wykazuje wiele podobieństw do procesów siarczkowych 
rud lądowych. Prace badawcze zmierzają do zwiększenia ilościowego katalogu odzyskiwanych 
w przeróbce metali. 
 Wydobycie ropy i gazu ziemnego realizowane jest taką samą technologią jak złóż lądowych. 
Czynnikiem sprzyjającym eksploatacji jest możliwość zatłaczania wód morskich do otworu w sy-
tuacji, gdy następuje spadek ciśnienia złożowego i zmniejszanie produkcji. Stosowanie wód mor-
skich w takiej sytuacji znacząco poprawia warunki eksploatacji (fig. 15) i pozwala na uruchomie-
nie tzw. II eksploatacji. 
 

 
 
Fig. 15. Zmiany ciśnienia złożowego w złożu ropy naftowej na Bałtyku 
po rozpoczęciu zatłaczania wody do górotworu (Domżalski, Mazurek 2004) 
Figure 15. Presssure changes in a crude oil deposit in the Baltic caused 
by pumping water into the geological formation (Domżalski, Mazurek 2004) 

64



 

 

 W zagospodarowaniu węglowodorów wykorzystywane są ponadto metody stosowania specjal-
nych polimerów do niszczenia więźby skalnej i uruchomienia ropy naftowej zawartej w zamknię-
tych porach skał. Pozwala to na przedłużenie okresu wydobycia ropy ze złóż, które znajdują się 
w końcowej fazie eksploatacji. 
 
 
5. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE 
 
Ekosystem morski i oceaniczny jest wrażliwy na silne oddziaływanie czynnika zewnętrznego zakłó-
cającego naturalną równowagę. Podmorskie wydobycie prowadzone na coraz to szerszą skalę mo-
że wyrządzić nieodwracalne zmiany w różnorodności biologicznej. Tak ważnym zagadnieniem jest 
zatem poznanie wszystkich potencjalnych zagrożeń związanych z górnictwem morskim przed roz-
poczęciem wydobycia na masową skalę. Problem określenia wzajemnych zależności oddziaływa-
nie−skutek podejmowany był w szeregu projektach badawczych koordynowanych i realizowanych 
w skali międzynarodowej (DOMES, Prospects… 2002). Program DOMES 1 i 2 (Deep Ocean Mi-
ning Environment Study) był realizowany przez amerykańską agencję NOAA (National Oceanic 
and Atmosheric Administration) od 1975 roku. W fazie DOMES 1 rejestrowano kilkadziesiąt cech 
i parametrów (od radiacji słonecznej, przez strukturę i dynamikę mas wodnych, do osadów, rzeźby 
dna i biocenoz włącznie) na poligonach badawczych o wstępnej powierzchni 13 mln km2 w przy-
równikowej strefie Pacyfiku. Faza DOMES 2 miała określić wpływ eksploatacji konkrecji na śro-
dowisko oceaniczne. Określono tendencje i rozmiary zmian w środowisku bentonicznym. Najważ-
niejszym zagadnieniem jest określenie jak wzburzone w czasie eksploatacji osady dna wpływać bę-
dą na bentoniczne organizmy (zarówno osiadłe jak i migrujące). Powstałe po rozpoczęciu eksplo-
atacji obłoki zawiesiny unoszącej się przez długi czas nad dnem oceanicznym i przemieszczane ru-
chem wody związanym z poziomymi prądami przydennymi oraz pionowymi prądami wstępujący-
mi na znaczne odległości od miejsca powstania stanowią istotny czynnik wymagający dokładnego 
rozpoznania. Ponadto należy rozpoznać wrażliwość morskich organizmów na następujące czynniki 
zewnętrzne: wrażliwość na fale dźwiękowe, możliwość odtwarzania ekosystemu po przejściu pod-
wodnych urządzeń górniczych, po przeprowadzeniu frezowania litych fragmentów dna (naskoru-
pień kobaltonośnych, bruku konkrecyjnego), przemieszczania pod wpływem ssania hydraulicznego 
stosowanego do wydobycia konkrecji, wnikania w organizmy fragmentów detrytycznych, rola i zna-
czenie przemieszczania przypowierzchniowej warstwy osadów dennych wzbogaconych w składni-
ki odżywcze dla bentosu i nektosu. 
 Badania wpływu potencjalnej eksploatacji konkrecji Fe-Mn na środowisko bentoniczne reali-
zowały od 1989 roku Niemcy (program DISCOL), a od 1991 roku wykonywały je na użytek Mię-
dzynarodowej Organizacji Dna Morskiego w ramach projektu BIE (Benthic Impact Experiment). 
Od 1995 roku w badaniach środowiskowych związanych z potencjalną eksploatacją na obszarze cen-
tralnego Pacyfiku uczestniczyli przedstawiciele Interocenmetalu (IOM) współpracując z naukow-
cami z Japonii, USA, Rosji i Chin. Symulację eksploatacji wykonywano przy użyciu urządzenia 
zwanego disturberem (DSSRS – Deep Sea Sediment Resuspension System – fig. 16). 
 Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają naturalną zdolność środowiska do rekultywacji 
dna, choć procesy przywracania środowiska do jego naturalnych funkcji jest okresem kilkuletnim 
(badania IOM wskazują, że po dwóch latach następuje wyrównanie jego powierzchni (fig. 17). Jed-
nocześnie zmienia się struktura i chemizm osadu dennego. Bez wątpienia ingerencja w naturalne 
środowisko bentoniczne poprzez eksploatację naruszy i pogorszy jego stan. Wspomniane programy 
badawcze mają określić wielkość dopuszczalnej eksploatacji, jej tempo, zasady ochrony i ewentu-
alnych działań naprawczych. 
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Fig. 16. Disturber używany do symulacji wydobycia konkrecji Fe-Mn z dna morskiego (mat.ISA) 
Figure 16. Disturber used for a simulation of the process of deep-sea Fe-Mn nodules exploitation  
(based on ISA materials) 

 

 
 
Fig. 17. Zdjęcia powierzchni dna oceanu na poligonie IOM-BIE’95 w strefie Clarion-Clipperton. 
Fotografia lewa traki na dnie tuż po użyciu disturbera, fotografia prawa wyrównany fragment dna 
po 2 latach od eksperymentu (1997) (mat.IOM) 
Figure 17. Photographs of the sea-bottom in the IOM-BIE’95 part, with the Clarion-Clipperton zone. 
Photograph on the left – frame saws at the sea bottom, shortly after using the disturber; Photograph on the 
right: a leveled fragment of the sea-bottom, two years after the experiment (1997; based on IOM materials) 
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6. UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE 
 
Znaczenie ekonomiczne i możliwość zagospodarowania części kopalin oceanicznych (konkrecje, 
naskorupienia czy rudy siarczkowe czarnych kominów) wzrosną w sytuacji, gdy wyczerpane zosta-
ną zasoby złóż lądowych bądź, gdy cena metali gwałtownie wzrośnie (fig. 18) jako następstwo prze-
biegu fazy światowych cykli gospodarczych (Szamałek 2008, Bachowski i in. 2009). 
 

 
 
Fig. 18. Średnia cena miedzi w latach 1989−2008 jako punkt odniesienia 
do opłacalności eksploatacji złóż oceanicznych 
Figure 18. Average copper price in between 1989 and 2008 as a base 
for economically feasible deep-sea deposits exploitation 
 
 Jednym z ważniejszych składników kosztu zagospodarowania konkrecji (poza badaniami geo-
logicznymi, wydobyciem) jest koszt transportu konkrecji do portów i następnie zakładów metalur-
gicznych. Z tego powodu w składzie Interoceanmetalu znajduje się Kuba, która ma znacząco roz-
winięte hutnictwo niklu. Wydobyte z pola Clarion-Clipperton konkrecji byłyby zatem transporto-
wane poprzez Kanał Panamski do portów i hut Kuby. Taki system wpłynie znacząco dodatnio na 
efekty ekonomiczne wydobywanych przez IOM konkrecji. 
 
Tab. 4. Zawartość wybranych metali 
w Co-naskorupieniach i ich wartość (w 1 t rudy) 
Table 4. Content of selected metals in Co-rich crust 
and their metal value (of 1 metric ore ton) 
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 Co-naskorupienia mogą być traktowane jako źródło kobaltu, miedzi, niklu czy platyny gdy ich 
nagromadzenia występują do głębokości 1500 m, warstwa naskorupienia ma miąższość 20−60 mm, 
a zawartość kobaltu wynosi powyżej 0,8% (Hein 2002). Przy założeniu, że wydobycie roczne wy-
niesie ok. 0,7 mln ton naskorupień (masy suchej), wysokich cenach metali oraz odzysku z kopaliny 
kobaltu, niklu, tytanu, ceru, telluru, platyny, molibdenu i miedzi − wartość tony rudy może stano-
wić około jednego miliona USD (tab. 4). 
 Lepsze efekty ekonomiczne będzie można uzyskać w wydobyciu polimetalicznych siarczków 
metali. Wynika to zarówno z większej ilości miejsc na dnie oceanicznym wskazujących na aktyw-
ność hydrotermalną (ponad 20 tysięcy), jak i warunki występowania (koncentracja wysokoprocen-
towej rudy na małym obszarze). Wartość metali w tonie kopaliny siarczkowej złoża Sun Rise od-
krytego w japońskiej wyłącznej strefie ekonomicznej określa się na ok. 500−600 USD/t, a jego za-
soby na ok. 10 mln ton rudy. Jeśli porównać zasoby lądowe i morskie wybranych metali to okazuje 
się, że największe zagrożenie wiąże się z rudą kobaltu. Tego metalu nie odkryto od dawna w samo-
istnych złożach lądowych, jego produkcja coraz częściej stanowi by-product przy przeróbce złóż 
miedzi. Wydaje się zatem bardzo prawdopodobne, że jeśli nie dojdzie do nowych odkryć złóż ko-
baltu to wydobycie kopalin metalicznych z oceanu stymulowane będzie zakłóceniami podaży na 
rynku kobaltu. Najważniejszym imperatywem takiego działania będzie cena giełdowa metali. Os-
tatnie wydarzenia w drugiej połowie 2009 roku na rynku surowcowym powodowały bardzo gwał-
towny wzrost cen złota, co pociągało za sobą wzrost cen miedzi i powolniejszy wzrost cen ropy 
naftowej. Trudno w tym momencie określić, czy zjawiska te sygnalizują początek nowego cyklu 
wzrostu cen metali określanego na około 8 lat ±3,5 roku. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
 Zagospodarowanie kopalin oceanicznych na jeszcze szerszą skalę jest tylko kwestią czasu (Ko-
tliński i in. 2004). Trudno jest precyzyjnie określić czy proces ten zacznie się za lat kilka czy kil-
kanaście. Najbardziej prawdopodobne jest sięgniecie po zasoby konkrecji Fe-Mn w perspektywie 
około 20 lat. Aby wydobycie podmorskie było znaczącym zjawiskiem gospodarczym musi zostać 
spełnionych szereg czynników, spośród których tylko czynnik prawny jest na poziomie satysfak-
cjonującym (fig. 19). Pozostałe czynniki i uwarunkowania wykazują różny stopień zaawansowa-
nia, przy czym te, które zależą od aktywności ludzkiej, zakresu prowadzonych badań, rozwiązań 
technicznych, mają wyższy stopień realizacji i gotowości do zastosowania w praktyce od tych, któ-
re zależne są od czynników rynkowych czy politycznych (uwarunkowania ekonomiczne). 
 

 
 
Fig. 19. Aktualny stopień spełnienia warunków zagospodarowania kopalin oceanicznych 
Figure 19. Current degree of fulfillment of the conditions for sea minerals extraction 
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 Perspektywa zagospodarowania złóż morskich bliższa jest w państwach bogatych i zaawanso-
wanych technologicznie niż w państwach mających tylko dostęp do wybrzeży. Morskie badania geo-
logiczne są bardzo kosztowne i mogą być realizowane zatem przez silne ekonomicznie państwa lub 
takie które prowadzą aktywną politykę koncesyjną i są otwarte na ścisłą kooperację w zagospoda-
rowaniu udokumentowanych złóż. Jednocześnie szereg rozwiązań dotyczących rozwiązań techni-
cznych i technologicznych związanych z eksploatacją podmorską stanowi wartościowe know-how, 
które jest chronione przez kraje (organizacje) będące ich właścicielami. Ten problem przepływu trans-
feru technologii od państw zaawansowanych technologicznie do państw słabo rozwiniętych był jed-
nym z najważniejszych powodów kilkuletniego opóźnienia w wejściu w życie Konwencji Prawo 
Morza (Szamałek 2006). 
 Mimo znaczącego postępu wiedzy i prowadzenia szerokich badań surowcowych oceanów sto-
pień rozpoznania zasobów uznać trzeba za dalece niewystarczający i w związku z tym stanowiący 
jeden z istotnych elementów opóźniających przemysłowe zagospodarowanie głębokowodnych złóż 
kopalin − fig. 19). Geologiczne rozpoznanie utworów morskich w najbliższych dekadach ujawni ca-
ły szereg nowych utworów skalnych zlokalizowanych w oceanach, które będą mogły być źródłem 
surowców mineralnych w przyszłości. Pojawiają się, bowiem informacje zmieniające dotychczas 
obowiązujące teorie o procesach i ich skutkach dla powstawania złóż kopalin oceanicznych. Przy-
kładem może być doniesienie o ujawnieniu pod dnem Grzbietu Śródatlantyckiego wody w stanie 
nadkrytycznym o temperaturze 464°C i ciśnieniu 300 atmosfer (New Scientist 2008). Informacja ta 
rzuca całkowicie nowe światło na temat teorii termodynamiki procesów formowania się silnie zmi-
neralizowanych płynów ługujących metale w skałach podłoża i możliwości tworzenia się hydroter-
malnych polimetalicznych rud siarczków metali. Nie wykluczone, że bujne życie organiczne tzw. 
ekstremofili żyjących w ekstremalnych warunkach temperatury, pH, Eh i ciśnienia w pobliżu ujść 
wypływów hydrotermalnych na dnie oceanicznym (czarne kominy) stanie się także impulsem do 
wykorzystania mikroorganizmow do eksploatacji metali z rud siarczkowych. Bez wątpienia silne 
bodźce ekonomiczne i środowiskowe do zagospodarowania złóż gazohydratów metanu zmienią 
w przyszłych dekadach rynek surowców energetycznych. Wstępne informacje z realizacji zainicjo-
wanego przez ONZ i inne organizacje programu badawczego nad pełną identyfikacją świata orga-
nicznego w oceanach pod nazwą „Opis życia morskiego” wskazują na obecność organizmów ży-
wiących się ropą naftową. Udokumentowanie tego procesu może pozwolić w przyszłości na sku-
teczniejszą walkę z zanieczyszczeniami ropopochodnymi powstającymi przy wydobyciu ropy z pod-
morskich złóż lub z katastrof i awarii tankowców (być może będzie to także pomocne przy likwi-
dacji problemu metanu uwalnianego z gazo hydratów). 
 Nad przyszłością zagospodarowania złóż kopalin oceanicznych ciąży silnie uświadamiane za-
grożenie ekosystemów morskich poprzez eksploatację. Człowiek będzie zmuszony do uwzględnie-
nia barier ekologicznych w swoich planach wkraczania w ostatni mało zmieniony ekosystem Zie-
mi. Zrozumienie i uszanowanie tych barier będzie miarą dojrzałości człowieka i potwierdzenia je-
go humanum i samookreślenia człowiek-istota ludzka (Legowicz 1992). 
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The Changes and Limitations in the Use of Marine Minerals 
 
The amount of time needed for the increase in the exploitation of marine minerals depends on a con-
current and coherent fulfilment of a number of important conditions. It is difficult to state whether 
exactly this process is likely to begin. It is probable that the deposits of Fe-Mn nodules will be the 
first to be widely exploited, perhaps within the next 20 years. 
 The exploitation of marine minerals is dependent on the current state of knowledge in several 
areas, the most important of which are: 
1. Geological. 
2. Legal. 
3. Technical. 
4. Technological. 
5. Environmental. 
6. Economical. 
 Currently only the legal solutions concerning the search and exploitation of marine deposits are 
satisfactory, mainly thanks to the introduction of the Convention Law of the Sea in 1994. Intensive 
search works enabled documenting a number of underwater deposits (Fe-Mn concretions, placer 
deposits) and outlining the perspectives for exploiting materials such as Co-crusts, massive poly-
metallic and sulphide ores, gas-hydrates, and to prepare the technical and technological rules for 
their extraction and processing. The state of knowledge in the area of geology is still not satisfac-
tory, since only a small fraction of the sea ocean has been investigated. The coming decades should 
bring information about new, presently unknown marine mineral deposits and the ways of extract-
ing and using them. There are significant concerns as to if, and to what degree, can underwater ex-
ploitation affect the environment, especially the benthic zone. Currently it is cost-effective to ex-
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tract marine deposits of hydrocarbons, metallic placer deposits and phosphorites. The extraction of 
other sea minerals is not cost-effective. This situation may change if mineral prices will increase 
significantly or if the demand for minerals will become difficult to satisfy. The deposits of the sea 
and oceans are the only possible sources which can supply adequate amounts of minerals in the fu-
ture. 
 
 

72



 

 

Wykorzystanie węgla w symbiozie z energią jądrową 
 
 
Stefan Taczanowski 
Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 
e-mail: taczanowski@novell.ftj.agh.edu.pl 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Jednym z głównych wyzwań stojących przed Polską jest zapewnienie bezpie-
czeństwa paliwowego i elektroenergetycznego w warunkach geopolitycznej niepewności dostaw 
gazu i ropy. Rozwiązaniem jest użycie węgla oraz uranu, obu o równomiernym rozkładzie świa-
towych zasobów, z zastosowaniem znanych metod produkcji paliw płynnych (np. Bergiusa, 1913 r.). 
Ich wersje klasyczne wymagające spalania znacznych ilości węgla wobec limitowania emisji CO2 
są nie do przyjęcia. Stąd, istotą niniejszej wizji jest wykorzystanie elektrowni jądrowych do pro-
dukcji niezbędnego H2 na drodze elektrolizy. Tą drogą można osiągnąć kilka celów: pozyskiwać 
paliwa płynne z surowców krajowych, bądź kierować H2 do sieci gazowej a w razie potrzeby prze-
syłać energię elektryczną do sieci, np. w szczycie. W podsumowaniu: symbioza węgla z energią ją-
drową podnosząca bezpieczeństwo paliwowe i elektroenergetyczne kraju, wykorzystując wielki po-
tencjał naturalny, technologiczny i ludzki sektora węglowego oraz petrochemicznego jest optymal-
ną, długofalową koncepcją rozwoju energetyki polskiej. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Węgiel, energia jądrowa, paliwa płynne, H2, bezpieczeństwo paliwowe 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Priorytetowym zagadnieniem, przed którym stoi Polska jest zabezpieczenie dostaw energii elek-
trycznej oraz podaży paliw węglowodorowych, których brak będzie zagrażać ograniczeniem suwe-
renności kraju. Polskie zasoby węgla kamiennego uzasadniają ich wykorzystanie do osłabienia 
uzależnienia od importu drogą produkcji paliw syntetycznych. Metody ich wytwarzania mając do-
statecznie długą tradycję i zasób doświadczeń w skali przemysłowej zasługują na poważną analizę 
i wzięcie pod uwagę jako główną opcję rozwiązania problemu paliwowego bezpieczeństwa Polski. 
Jednocześnie bardzo ostre wymogi środowiskowe narzucające na energetykę węglową dramatycz-
ne ograniczenia nakazują współpracę z technologią wolną od emisji CO2, SO2 i NOx. Takim part-
nerem dla węgla może i powinna być energia jądrowa [1]. Staraniem autora jest dostarczenie ni-
niejszym argumentów i danych do podjęcia optymalnych odnośnych decyzji. 
 
 
2. UWARUNKOWANIA ENERGETYCZNE 
 

2.1. Wybrane relacje fizyczno-ekonomiczne 
 

Rozeznanie problemów współczesnej energetyki może poszerzyć analiza cen energii w różnych noś-
nikach. Pogląd ten wynika ze świadomości, że od proporcji między nimi zależy zasadność kierun-
ku konwersji energii od danego nośnika do pożądanego. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  

73



 

 

 Porównanie cen energii (z 11.2009) w zależności od jej nośnika, wyrażonych w liczbach bez-
względnych, dostarczające bardziej precyzyjnego obrazu sytuacji ilustruje tabela 1 [2]. 
 
Tabela 1. Ile wart jest 1 GJ? 
Table 1. How much worth is 1 GJ? 

Nośnik energii Benzyna Gaz ziemny Węgiel kamienny Energia elektryczna 

Cena jednostkowa 
& info. dodatkowe 

~2.5 zł/kg 
(u producenta) 4 $/MBtu 70 $/t ~40÷50 U$/MWh 

(u producenta) 
Cena [U$/GJ] ~20 ~4 ~2.4 ~10÷12 
Opłata CO2/GJ 

(30 U$/t) ~2 ~1.5 ~3 jądrowa    węgiel 
0             ~8 

 
 Analizując zawartość tabeli 1 w świadomości, że choć ceny nośników podlegają silnym waha-
niom w czasie i bywają istotnie zróżnicowane regionalnie, można przyjąć, że przedstawione tam pro-
porcje cen między nośnikami są zachowywane. Szeroki przedział cen energii elektrycznej wynika 
z różnic regionalnych, a także wahań między jej ceną w szczycie a ceną w dolinie. Dla nas najbar-
dziej interesujący jest przychód producenta w razie jej sprzedaży do sieci, zatem nie zawierający 
niemałej opłaty za przesył, wnoszonej przez odbiorcę. Jest on ograniczony − od góry przez rynek, 
tj. gotowość klientów do ponoszenia danych kosztów oraz od dołu przez koszt własny stosowanej 
technologii. 
 Nie tracąc świadomości istniejących zróżnicowań, stwierdzić można, że energia zawarta w ciek-
łych paliwach (w benzynie, oleju napędowym a także w metanolu) jest średnio znacznie droższa od 
elektrycznej. A producenta tej energii powinno to prowadzić do wniosku, że bardziej opłacalne mo-
że być jej wykorzystanie (u siebie − bez ponoszenia kosztów przesyłu) do produkcji paliw płyn-
nych niż jej sprzedaż do sieci. Oczywiście, produkcja paliw wymaga dalszych inwestycji, zakupów 
węgla, itp., ale ponieważ energię elektryczną z jądrowej produkuje się bez emisji CO2, główny pro-
blem tradycyjnych metod upłynniania węgla – emisja CO2 znika. 
 
2.2. Bezpieczeństwo elektroenergetyczne 
 

Choć wzrost zużycia energii elektrycznej w Polsce został zahamowany w ciągu minionych kilku-
nastu miesięcy (kryzys!), prognoza wielkiego zapotrzebowania na nowe moce już w perspektywie 
najbliższych 15−20 lat nie ulega istotnej zmianie. Przyjąwszy za słuszny pogląd, że nie ma energii 
równie kosztownej jak brakująca energia, nie można dopuścić do zahamowania rozwoju gospodar-
czego kraju z powodu deficytu energii elektrycznej. W Grecji, Portugalii i Hiszpanii, najmniej roz-
winiętych krajach „starej” Unii po ich przyjęciu do UE zużycie energii wzrastało w tempie 3−4% 
rocznie. Z ostrożniejszego założenia autora dla Polski – 1.5%, do roku 2030 wynika zapotrzebowa-
nie na „nowe” >20 GWe. Sama konieczność wyłączania najstarszych bloków zmusza do uruchamia-
nia nowych mocy rzędu 10 GWe. Stopień naszego cywilizacyjnego opóźnienia ilustruje fakt, że 
w 2025 roku, po dwudziestu kilku latach stałego (optymistycznie!) 1.5% wzrostu, tj. osiągnąwszy 
roczne zużycie na mieszkańca około 6 MWh pozostaniemy nadal poniżej średniej UE-15 ≈ 7 MWh 
z roku 2001! [3]. 
 Nie sposób przewidzieć, jakie będą: stan prawny wraz z jego ekonomicznymi i politycznymi na-
stępstwami oraz koszty nośników energii w przyszłości, czyli w okresie skutkowania decyzji pode-
mowanych w energetyce obecnie, tj. na podstawie bieżącego stanu wiedzy. W szczególności nie do 
przewidzenia jest kwestia CO2 czyli przyszłość rynku uprawnień do emisji CO2, kryteriów ich przy-
dzielania oraz egzekwowania odnośnych postanowień i karnych opłat. A przede wszystkim należy 
mieć świadomość, że niepohamowany wzrost zużycia kopalnych paliw organicznych w państwach 
rozwijających się (przede wszystkim największych − czyli w Chinach i Indiach, ale także w Bra-
zylii i Indonezji) sprzeczny z samoograniczeniami emisji w UE pozbawia je wszelkiej skuteczności. 
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 Bez wyrzeczeń ponoszonych przez wszystkich „producentów” CO2 próby przeciwdziałania zmia-
nom klimatu będą bezskuteczne, a konkurencyjność gospodarek obciążonych olbrzymimi kosztami 
dla sprostania powyższym wymogom drastycznie zmaleje. Idea ratowania świata przed efektem 
szklarniowym nabiera dla szeregu państw UE cech niebezpiecznych, ze skutkiem rysującym się 
w horyzoncie nieporównanie krótszym niż możliwe następstwa wzrostu koncentracji CO2 w atmo-
sferze. Nie wiadomo więc, jak ostatecznie potoczy się kwestia limitów emisji CO2. 
 Być może zaowocuje ich istotnym złagodzeniem w UE − bądź osłabieniem egzekwowania ich 
przestrzegania. Poza tym, KE w przyznawaniu limitów emisji powinna kierować się solidaryzmem 
− uwzględniać naturalne uwarunkowania krajów, w tym głównie ich potencjał i dostępność energii 
odnawialnych, a nie bieżący poziom emisji. 
 Niestety, zgodnie z obecnie obowiązującymi nakazami UE grozi nam konieczność zakupu dro-
gich uprawnień do emisji CO2, a ponadto SO2 i NOx. Wybór drogi rozwoju elektroenergetyki pols-
kiej musi się dokonać w świadomości zobowiązań Polski w Traktacie Akcesyjnym: 
1) do obniżenia emisji SO2 w 2010 poniżej 400 tys. t., zaś w 2012 poniżej 300 tys. t, a po 2015 

także emisji NOx; 
2) oraz wieku obecnych instalacji, czyli konieczności wycofywania starszych jednostek z eksplo-

atacji [4]. 
 Wobec powyższego rozwój elektroenergetyki węglowej będzie napotykał poważne przeszkody. 
Ale jako rozwiązania nie można rekomendować zastępowania węgla gazem z uwagi na: nieprzewi-
dywalność cen gazu, niepewność jego dostaw, także niepomijalną emisję CO2 oraz ścisłą synchro-
nizację obciążeń sieci gazowej i elektrycznej (rocznych i dobowych maksimów) − wobec braku wy-
starczających magazynów gazu. Podobnie trudno oczekiwać w Polsce tysięcy MW-lat energii elek-
trycznej ze skądinąd niezastąpionych lokalnie odnawialnych nośników energii. Również nasz po-
tencjał oszczędzania energii elektrycznej, choć nie zerowy jest ograniczony, wobec ciągle bardzo 
niskiego (relatywnie w UE) poziomu jej zużycia i kosztów elektro-oszczędnych technologii. 
 
2.3. Bezpieczeństwo paliwowe 
 

Rozmieszczenie zasobów paliw węglowodorowych w świecie jest znane ze skoncentrowania w re-
gionach niestabilnych − w państwach nieprzewidywalnych politycznie, nie gwarantujących pewnoś-
ci dostaw, a które w przeszłości nie wahały się użyć swej monopolistycznej pozycji dla realizacji 
celów politycznych. Pełnego uzasadnienia wagi problemu dostarczają dane dotyczące pochodzenia 
ropy zużywanej w Polsce, ilustrujące stopień zależności od dostawcy zagranicznego (rys. 1). 
 Jak wynika z sąsiedniego diagramu import ropy cechuje absolutny monopol. Wobec powyższe-
go i zmienności cen ropy zrozumiałe stają się próby znalezienia jej substytutu. 
 

kraj 6,5% 

Rosja 91,5% 

inni 2%

Przy rocznym zużyciu ropy i pochodnych ~21 mln t
(orka.sejm.gov.pl) 

 
 
Rys. 1. Dostawcy ropy naftowej do Polski 
Figure 1. Oil suppliers to Poland 
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 Potencjał naturalny, technologiczny i ludzki polskiego sektora węglowego i petrochemicznego 
uzasadnia wykorzystanie węgla do zmniejszenia uzależnienia kraju od importu ropy drogą produk-
cji syntetycznych paliw. 
 
2.4. Zarys metod upłynniania węgla 
 

Od początków wieku XX znane są skuteczne metody produkcji paliw płynnych zarówno bezpośred-
nie, np. Bergiusa (patent 1913 r.) jak i pośrednie – poprzez uprzednią gazyfikację np. Fischera-
Tropscha (patent 1925 r.). Metody te były szeroko stosowane w Niemczech odciętych w czasie 
II Wojny Światowej od pozaeuropejskich źródeł ropy, a także w Wielkiej Brytanii. 
 W drugiej połowie XX wieku paliwa płynne z węgla pozyskiwano na szeroką skalę w Repu-
blice Południowej Afryki poddanej naftowemu embargo w następstwie obowiązującego tam Apart-
heidu. Należy dodać, że procesy gazyfikacji i upłynniania należą do najefektywniejszych metod 
„Clean Coal Technology” zapewniając m.in. wysoką skuteczność usuwania siarki (do 97%) z pro-
duktu. 
 Fazą pierwszą metody Fischera-Tropscha jest wytworzenie gazu syntezowego na drodze tleno-
wo-parowego zgazowania węgla. W fazie drugiej gaz ten − mieszanina tlenku węgla i wodoru w obec-
ności katalizatora, np. żelazowego w egzotermicznym procesie (wodór łączy się z tlenem) jest prze-
twarzana w paliwa silnikowe. Proces ten nie jest więc optymalny energetycznie − co najmniej po-
łowa wodoru zamiast przechodzić do paliw jest spalana z powrotem tworząc wodę. 
 Wydajniejsza od procesu Fischera-Tropscha, jest bezpośrednia metoda upłynniania węgla, gdzie 
H2 uzyskany ze spalania części węgla jest lepiej wykorzystany. Najbardziej zaawansowana odnoś-
na instalacja – Shenhua DCL (Direct Coal-to-Liquid), znajduje się w Chinach. Dostępne informa-
cje o niej [5] zostały zebrane poniżej. 
 
 
Tabela 2. Charakterystyka instalacji Shenhua DCL Plant 
Table 2. Characteristics of the Shenhua DCL Plant 

zakończenie

Nakłady inwestycyjne: 1.5 mld $
Skład paliw: olej nap. ~53%, benzyny ~35%, LPG ~12% 
emisja CO2 3.6 mln t/r 

w tym: 3.1 mln t/r dla produkcji H2

Historia 
przyznanie subwencji rządowej:         1998  cena ropy      12 $/bl
ukończenie studium wykonalności     2002        -"-    23 $/bl
budowa: start

 2008        - " -    >100 $/bl
próg opłacalności                                             cena ropy 35÷40 $/bl

    2003        - "-    30 $/bl

Wydajność produkcji paliw 
24000 bl/d = 3816m3/d = ok. 3340 t/d = ok.1.2 mln t/r  

 
 
 Na uwagę zasługują tu następujące dane: podjęcie decyzji o budowie jeszcze w czasach bardzo 
taniej ropy, nakłady inwestycyjne zapewniające niski próg (cenę ropy) opłacalności i dużą wydaj-
ność produkcji paliw. 
 Jednak w warunkach europejskich konieczność spalania węgla dla uzyskania energii niezbędnej 
do produkcji wodoru może być przeszkodą nie do pokonania. 
 Z kolei proponowane dla ułatwienia wychwytu CO2 spalanie w tlenie budzi wątpliwości, jeżeli 
pozyskanie energii do produkcji O2 pociąga za sobą emisję CO2. 
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3. SYMBIOZA WĘGLA Z ENERGIĄ JĄDROWĄ 
 
Dla porównania z zasobami paliw węglowodorowych, skoncentrowanymi w krajach niespolegliwych, 
przypomnijmy rozmieszczenie światowych złóż uranu: Australia, Kanada, Kazachstan, RPA, Nami-
bia, Brazylia, Niger, Rosja i inne. Z powyższej listy wynika, że zasoby uranu są rozmieszczone 
w świecie nieporównanie „bezpieczniej” niż ropa i gaz. 
 Z uwagi na wysoki koszt budowy i wyposażenia elektrowni jądrowej oraz stosunkowo niski pa-
liwa jądrowego i utrzymania w ruchu, cena produkowanej energii elektrycznej zależy głównie od 
kosztów kapitałowych. W znaczeniu kosztów stałych rzadko dostrzega się więcej niż wadę, nie wi-
dząc zalety ich stałości podnoszącej per se wiarygodność planowania i prognoz na przyszłość. 
 Sporo uwagi przyciąga też kwestia kosztów paliwa, obejmujących jego produkcję i sam suro-
wiec czyli uran. Jest prawdą, że fluktuacje ceny U są znaczne, (np. dla dostaw natychmiastowych, 
tzw. „spot proces”) od 36 U$ za funt U3O8 w 2000 roku do 140 U$ w lipcu 2007, by spaść do 90 U$ 
w styczniu 2008 oraz dalej do 60 U$ w sierpniu 2008 i 45 U$ w grudniu 2009 [6]. Niestabilność ta 
nie stanowi jednak problemu, ponieważ udział ceny uranu w koszcie energii elektrycznej z elektrow-
ni jądrowych jest niewielki stanowiąc około 5% w 2006 roku. 
 Ma sens pytanie, jak szybko energia jądrowa może osiągnąć znaczący udział w energetyce kra-
ju. Niezbędne tempo rozwoju energetyki jądrowej wymagać będzie wielkiego wysiłku organizacyj-
nego i zaangażowania kapitału prywatnego. Należy tu przypomnieć, że w Wielkiej Brytanii w la-
tach 1963−1972 uruchomiono 21 reaktorów energetycznych, czyli ponad 2 rocznie, a we Francji 
w latach 1978−1989 przyłączono do sieci 45 jednostek o mocy 50 GWe [7]! Zatem czy w Polsce, 
bogatszej w latach 2020−2030 od tych krajów o 40−60 lat rozwoju i światowych doświadczeń ener-
getyki jądrowej, uruchamianie 1−2 reaktorów jądrowych rocznie, jest na pewno wykluczone? 
 
3.1. Metoda pośrednia upłynniania węgla w symbiozie z energią jądrową 
 

Dużym rozgłosem cieszy się bardziej ambitny wariant metody pośredniej proponowany przez Ge-
neral Atomics [8] z CO2 jako surowcem zawierającym węgiel, pobieranym z gazów odlotowych du-
żych instalacji o limitowanej emisji CO2. 
 Istotą tego pomysłu jest dwukrotne spalanie węgla, ponieważ węgiel spalony w elektrowni jest 
następnie wykorzystywany jako paliwo płynne. Producent paliw płynnych będąc odbiorcą CO2 
z gazów odlotowych, uwalnia elektrownię od płacenia kar za emisję lub kupowania uprawnień, czy 
trudnego zatłaczania CO2 do bezpiecznych składowisk za wysoką opłatą. Jednak w porównaniu 
z opcją bazującą na węglu (rys. 2a), konieczny jest tu znacznie większy wsad wodoru – z powo-
dów oczywistych (CO2 nie zawiera energii spalania węgla), a wybór procesu F-T wydaje się nie 
mieć alternatywy. Oznacza to, że moc reaktorów stosowanych w wariancie, w którym CO2 jest su-
rowcem musi być znacznie wyższa niż w razie wykorzystania po prostu węgla (rys. 2b). Należy 
przyznać że obie części rysunku 2 mają charakter półilościowy, co jednak nie podważa celów ilu-
stracyjnych, dla których został nakreślony. 
 Rysunek 2a pokazuje, że przy wykorzystywaniu węgla jako surowca, zużycie energii jest umiar-
kowane, dając przesłankę do współpracy z energią jądrową. Z kolei na rysunku 2b przyciąga uwa-
gę skrajna dysproporcja między wymaganym zużyciem energii jądrowej, a wielkością wspomaga-
nej elektrowni węglowej. Widoczne są też przepływy energii do niej (w postaci H2) do pozyskania 
węgla z redukcji CO2 z zaznaczeniem strat nieodłącznych od konwersji energii. 
 Dla ilościowych porównań posłużono się dostępnymi danymi z GA [8] przedstawionymi w ta-
beli 3. Z zamieszczonej tam produkcji paliwa można oszacować moc elektrowni węglowej dostar-
czającej CO2. Nie znając jej parametrów dokonano tego w przybliżeniu przyjmując potrzebną ilość 
CO2, tj. ~1.8 mln t/rok pochodzącą z elektrowni o mocy ~230 MWe. Stąd, oszacowany z mocy ciep-
lnej 2.69 GWt i 5.65 GWt, iloraz mocy elektrycznej reaktorów jądrowych 1.3 GWe (HTR) i 1.9 
GWe (LWR) do mocy obsługiwanej elektrowni węglowej wynosi ~5:1÷8:1. 
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Rys. 2. Uproszczony model przepływów energii w układach z jądrowym 
wspomaganiem do produkcji paliw syntetycznych: a) z węgla, b) z CO2 
Figure 2. Simplified model of energy flows in nuclear supported systems 
for synfuels production from: a) coal, b) CO2 

 
 Takie liczby jednoznacznie sugerują alternatywne radykalne rozwiązanie: zastąpienie elektrow-
ni węglowej – jądrową, a tym samym bez emisji CO2 i produkcję energii elektrycznej przy użyciu 
1/4÷1/8 mocy potrzebnej w wariancie wykorzystującym CO2. Pozostała nadwyżka mocy otwiera 
szeroki wachlarz możliwości jej wykorzystania: od wytwarzania w 100% energii elektrycznej na ry-
nek – aż do przeznaczania energii jądrowej w 100% na produkcję paliw syntetycznych. 
 Dane w tabeli 3 [8], charakteryzują także ich efektywność ekonomiczną. W wariancie produkt-
cji paliw z CO2 uwzględniono odnośną premię za zmniejszenie emisji CO2. 
 Zawartość tabeli 3 inspiruje do szeregu uwag. Najważniejszą jest stwierdzenie, że podawane ko-
szty pozyskania paliw silnikowych (z węgla) mogą być niższe od cen paliw netto w Polsce wyno-
szących około 0.7 $/l (benzyna) [9]. Szacunki te naturalnie odnoszą się do uwarunkowań amery-
kańskich, niekoniecznie dokładnie odpowiadające polskim. Ponadto, wydaje się, że na komercyjne 
reaktory wysokotemperaturowe (HTR) trzeba będzie poczekać dłużej niż dwie dekady. 
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 Przy czym warto zauważyć, że przewaga tychże nad reaktorami lekkowodnymi (LWR) nie jest 
bardzo znacząca (~10% w przypadku opcji węglowej). Natomiast wykorzystanie CO2 jako surow-
ca do produkcji paliw syntetycznych wymaga bardziej szczegółowej dyskusji. 
 Dla zilustrowania załóżmy produkcję zaplanowanej uprzednio ilości paliwa, czyli zużywaniu 
(w przybliżeniu) tej samej ilości węgla, co dostarczająca CO2 elektrownia węglowa. 
 
Tabela 3. Ocena kosztów produkcji paliw płynnych z jądrowym wspomaganiem. 
(Koszt kapitału 10%, uprawnienia do emisji CO2 30 U$/t) 

Surowiec Węgiel CO2 

Produkcja roczna paliw 600 000 m3 820 000 m3 

Moc reaktora jądrowego LWR 
2080 MWt 

HTR 
1020 MWt

LWR 
5650 MWt 

HTR 
2690 MWt 

Koszt produktu 0.61 U$/l 0.54 U$/l 0.87 U$/l 0.72 U$/l 
j.w. minus przychód ze sprzedaży 
niewykorzystanych uprawnień 
do emisji CO2 

j.w. j.w. 0.64 U$/l 0.49 U$/l 

Koszt netto paliw w Polsce  ~1.8 zł = ~0.7 U$ (12.2009) 

 
 W pierwszej kolejności normalizujemy moc instalacji bazującej na paliwie węglowym do mocy 
instalacji wykorzystującej CO2: 
 1) LWR 2080 MWt *820/600 = 2840 MWt;  2) HTR 1020 MWt *820/600 = 1400 MWt. 
 Następnie na podstawie mocy cieplnej i elektrycznej zamykanej elektrowni można oszacować 
potrzebną do tego moc i ogólną wydajność całej instalacji: elektrowni & fabryki paliw syntetycz-
nych. Z braku dokładnych danych pozostaje przyjąć arbitralnie sprawność konwersji energii oraz 
odnośną produkcję CO2, gł. zależną od wartości opałowej węgla, tj. jego składu chemicznego, w tym 
od zawartości węglowodorów. Stąd dostarczenie energii elektrycznej dla skompensowania zamknię-
cia elektrowni węglowej z elektrowni jądrowej LWR, wymaga około 800 MWt, a z reaktora HTR 
490 MWt. Po odjęciu nadwyżka mocy cieplnej tych reaktorów wynosi odpowiednio: 
 LWR: 5650 – 2840 – 800 [MWt] = 2010 MWt i HTR: 2690 – 1400 – 490 [MWt] = 800 MWt. 
 Powyższe liczby oznaczają moc pochodzenia jądrowego – do dyspozycji – dzięki rezygnacji 
z wykorzystywania CO2 z elektrowni węglowej. Energia ta może być użyta do wytwarzania dodat-
kowej energii elektrycznej na rynek, bądź do zwiększonej produkcji paliw syntetycznych. Istotne 
oszczędności przynosi rezygnacja z całości instalacji związanej z CO2 (gł. oxyspalanie, transport). 
W przypadku przeznaczania całości energii na produkcję paliw niewielki wzrost wydatków wynika 
ze większego zużycia węgla proporcjonalnie do zwiększonej produkcji paliw. Oznacza to nie zmniej-
szony popyt na węgiel – sektor węglowy pozostaje niezagrożony przez energię jądrową. W końcu 
należy podkreślić, że powyższa kalkulacja jest niezależna od wysokości opłat za emisje CO2. Dys-
ponując możliwością stosowania energii jądrowej do wytwarzania energii elektrycznej zastąpienie 
elektrowni węglowej jest prostszym rozwiązaniem od utrzymywania tejże elektrowni wraz z kło-
potami wychwytu i zagospodarowania CO2. 
 Podsumowując, wykorzystanie energii jądrowej do uwolnienia energetyki węglowej od proble-
mu CO2, choć do pomyślenia – nie wydaje się racjonalne. A zatem bardziej obiecująca, bliższa Re-
alizacji jest koncepcja skojarzenia elektrowni jądrowej z reaktorem lekkowodnym z instalacją bez-
pośredniego upłynniania węgla. 
 
3.2. Metoda bezpośrednia upłynniania węgla w symbiozie z energią jądrową 
 

Zaleta bezpośredniej metody upłynniania – oszczędne gospodarowanie H2 ma szczególne znaczenie, 
ponieważ przesądza o wydajności produkcji paliw na jednostkę mocy elektrowni jądrowej. Główną 

79



 

 

cechą przedstawianej tu koncepcji jest wymagająca znacznych ilości energii produkcja H2 drogą 
elektrolizy wody przy użyciu energii jądrowej. Wg światowych danych 2 mln ton wodoru (wystar-
czające do wytworzenia, np. kilkadziesiąt razy większej ilości paliw płynnych z ropy naftowej) otrzy-
muje się tym sposobem. Z kolei konieczność dostarczenia gospodarce polskiej dostatecznej ilości 
energii elektrycznej już w horyzoncie dekady narzuca wykorzystanie obecnie dominującej w świe-
cie i dojrzałej technologii reaktorów jądrowych chłodzonych wodą. Zakłada się też możliwość elek-
trolizy wody jedynie poza szczytem obciążenia – w razie bardziej palących potrzeb elektroenerge-
tyki i przy bardziej atrakcyjnych – dla producenta, cen energii szczytowej. Omawiana tu koncepcja 
znajduje też odpowiedź na zakłócenia dostaw gazu. Dodatek kilkunastu procent wodoru w gazie 
ziemnym uważane jest za dopuszczalne (choć obniża wartość opałową jednostki objętości gazu). 
Zatem zakłada się również możliwość kierowania H2 do sieci gazowej (rys. 3) w razie potrzeby. 
 

 
 
Rys. 3. Uproszczony schemat metody bezpośredniej upłynniania węgla 
w symbiozie z elektrownią z reaktorem jądrowym lekkowodnym (LWR) 
Figure 3. Scheme of the direct liquefaction method supported 
by nuclear power plant with light water reactor (LWR) 
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Rys. 4. Uproszczony schemat metody bezpośredniej upłynniania 
węgla z reaktorem wysokotemperaturowym (HTR) 
Figiure 4. Scheme of the direct liquefaction method supported 
by nuclear power plant with light water reactor (LWR) 

80



 

 

 W oparciu o dane dotyczące instalacji w Shenhua [5] oraz raportu [10] odnoszących do zagad-
nień ekonomicznych elektrowni jądrowych wykonano wstępne oszacowanie efektywności ekono-
micznej przedstawianej tu koncepcji. Ocenę wydatków ponoszonych w związku z nakładami inwes-
tycyjnymi dokonano stosując możliwie najprostsze algorytmy opisane m.in. w [10]. Otrzymane wy-
niki zamieszczono w tabeli 4. 

 
Tabela 4. Charakterystyka ekonomiczna produkcji paliw płynnych 
z węgla metodą bezpośrednią przy wykorzystaniu energii jądrowej 
Table 4. Performance of nuclear supported liquid synfuel production 
from coal with the direct liquefaction method 

1320

Wydatki roczne [mln zł] 

Inwestycje 

1290 

 650 

O&M 
(utrzymanie) 
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400 
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(U)
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1640
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0
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2 mln t 
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5000

- 
zł/MWh
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~4000
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 Tabela 4 wymaga objaśnień: wydatki inwestycyjne, 10 i 5 mld zł, zostały oszacowane z pew-
nym „zapasem” w porównaniu z liczbami podanymi w [11] i [5], stąd podobnie odnośne roczne 
wydatki obliczone przy założeniu 8% i 20 lat spłacania kredytu. Oszacowania kosztu jednostki pro-
duktu oraz przychodu rocznego mogą być jedynie przybliżone – dostępne dane [5] nie są dość pre-
cyzyjne. Ceny węgla i paliw silnikowych jako zmienne, są też trudne do przewidzenia. Ponadto za 
[12] przyjęto zawartość nieutlenionego wodoru w węglu równą 5%. W ocenie przychodu nie uwz-
ględniono sprzedaży: tlenu będącego produktem ubocznym wytwarzania wodoru (około 1 mln t), 
podobnie jak gazu – LPG stanowiącego ~10% produktu. Z kolei pominięto możliwość wykorzys-
tania istniejącej petrochemii (dla rafinacji i reformingu surowych produktów (zalecaną w [12]), co 
obniżyłoby koszty inwestycyjne wytwórni paliw. Z powyższych uwag wynika, że naszkicowany bi-
lans ekonomiczny charakteryzuje się znaczącym marginesem bezpieczeństwa. 
 
 
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 
Zarysowana tu koncepcja wykorzystuje wyłącznie elementy znane i oddzielnie eksploatowane od 
kilkudziesięciu lat: 
1) Komercyjne energetyczne reaktory jądrowe do produkcji energii elektrycznej istnieją od blisko 

50 lat. 
2) Elektrolityczne pozyskiwanie wodoru, choć rozpowszechnione nieporównanie mniej niż ener-

getyka jądrowa jest technologią rozwiniętą na skalę przemysłową. 
3) Otrzymywanie paliw silnikowych z węgla na wielką skalę stosowane było w Niemczech w cza-

sie II Wojny Światowej (np. metoda bezpośrednia Bergiusa lub proces Fischera-Tropscha), na-
dal rozwijane jest w RPA i przede wszystkim w Chinach, gdzie bardzo duże inwestycje są w toku. 

4) Natomiast jedynym istotnie nowym elementem wymagającym badań dla optymalizacji systemu 
pozostaje jego integracja w jedną całość perfekcyjnie współpracujących, wybranych technologii. 

5) Spolegliwych dostawców i jednocześnie dysponentów odpowiednich złóż ropy naftowej czy ga-
zu w całym świecie brak. W Unii Europejskiej ubogiej w surowce energetyczne, jedynie węgla 
jest względnie dużo. Poza Polską jego znaczące zasoby znajdują się w Niemczech, Czechach, 
Wielkiej Brytanii, Grecji. A spoza UE z ubogich w ropę – bogatych w węgiel należy wymienić 

81



 

 

Ukrainę, Turcję i oczywiście potęgi weglowe: Chiny oraz Indie. USA również są zmuszone do 
importu ropy. Rynek potencjalnego wykorzystania przedstawianej tu propozycji jest, więc og-
romny. Nie oznacza to, że technologia tych procesów jest już zoptymalizowana i nie wymaga 
dalszych badań. Realizacja wielkoskalowa powinna być poprzedzona budową instalacji o cha-
rakterze pilotowym dla przetestowania integracji wszystkich elementów systemu jeszcze bez 
udziału energii jądrowej. W tej wstępnej fazie i skali może w produkcji wodoru zastąpić ją na-
wet sieć. 

 Zatem istotą niniejszej wizji symbiozy węgla z energią jądrową jest wykorzystanie elektrowni 
jądrowych do produkcji H2 przez elektrolizę wody. Tą drogą można osiągnąć kilka celów: pozys-
kiwać paliwa płynne z surowców krajowych, bądź kierować wodór do sieci gazowej, sprostać po-
pytowi na energię elektryczną w szczycie kierując ją w razie potrzeby do sieci, podnosząc tym sa-
mym bezpieczeństwo paliwowe i elektroenergetyczne kraju – wszystko bez emisji CO2. Możliwe 
wyłączenie produkcji wodoru podczas szczytu obciążenia, burzy zakorzeniony obraz energetyki ją-
drowej ograniczonej wyłącznie do zaspokajania „base load”. Objęcie obciążeń szczytowych ozna-
cza podniesienie także elektroenergetycznego bezpieczeństwa Polski w wyniku podwyższenia za-
pasu dyspozycyjnej mocy (dotąd głównie opartej o hydroenergię lub utrzymywanie bloków w ru-
chu w warunkach dalekich od optymalnych, poniżej mocy znamionowej). 
 Podsumowując: symbioza węgla z energią jądrową dla produkcji paliw płynnych zapewniając 
jednocześnie wykorzystanie wielkiego potencjału naturalnego, technologicznego i ludzkiego sekto-
ra węglowego jest optymalną, długofalową koncepcją rozwoju energetyki polskiej. 
 
 
Praca wspierana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyźszego. 
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The Nuclear-Coal Synergy 
 
The assuring of fuel and energy security in uncertainty of the gas and oil supply is a challenge to 
Poland. Yet, the nuclear supported coal liquefaction, thus CO2 emission free, can be a solution. The 
essence of the concept lies in the supply of necessary energy (in the form of electricity) from avail-
able Light Water Reactors (LWRs) for production of hydrogen by electrolytic water splitting. Then 
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H2 is supplied to the Direct Coal Liquefaction (DCL) plant, though in cases of gas supply disturb-
ances can be directed to the gas grid. Similarly, in emergency, electricity from LWRs can be di-
rected to the power grid. In this way, two main purposes can be achieved: broadening of the palette 
of fuels supply and increasing of the power reserve for meeting the peak demands, both based on 
reliable energy carrier – coal (CO2 as a raw material for synfuel production is not recommended). 
Summarizing: the nuclear-coal synergy is a far-sighted concept of safe supply of two key energy 
carriers: electricity and hydrocarbon fuels. 
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Wdrożenie pierwszej, zautomatyzowanej ściany strugowej 
w Polsce. Strugowa eksploatacja węgla w KWK „Zofiówka” 
 
 
Czesław Kubaczka, Krzysztof Zabój, Zbigniew Witamborski 
Jastrzębska Spółka Węglowa KWK „Zofiówka”, Jastrzębie Zdrój 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono szereg doświadczeń nabytych podczas wdrażania, 
opartej na pełnej automatyzacji procesów produkcyjnych, technologii strugowej. Prezentowane do-
świadczenia obejmują problematykę przygotowania personelu przyszłej ściany, drążenie wyrobisk 
przyścianowych, zbrojenie i rozruch ściany B-1 w pokładzie 406/1, oraz okres od zakończenia roz-
ruchu do momentu wybrania połowy parceli. Z uwagi na bardzo szeroki wachlarz zagadnień zwią-
zanych z wdrożonym projektem, skoncentrowano się głównie na tych, które w sposób szczególny 
różnią się od dotychczas eksploatowanych w KWK „Zofiówka” ścian kombajnowych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Węgiel kamienny, niskie pokłady, strugowy kompleks ścianowy, doświad-
czenia 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Koniunktura, jaka wytworzyła się w połowie bieżącej dekady na rynku węgla koksowego i stali, 
oraz perspektywy jej dalszego rozwoju, była podstawą dla Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
S.A. i kierownictwa kopalni „Zofiówka” do podjęcia decyzji o uruchomieniu działań pozwalających 
na ekonomicznie uzasadnioną eksploatację pokładów cienkich (do 1,5 m). Należy nadmienić, że 
wybieranie tego rodzaju pokładów zostało zaniechane w polskim górnictwie węglowym w latach 
90. ubiegłego wieku, na co istotny wpływ miała wprowadzona gospodarka rynkowa. Zrealizowany 
szereg prac analityczno-projektowych, pozwolił ocenić nowoczesną technikę strugową jako uzasad-
niony pod względem ekonomicznym i technicznym sposób eksploatacji, wytypowanych w warun-
kach KWK „Zofiówka”, parcel ścianowych pokładów 405/1 i 406/1. W tym samym czasie dokona-
no jednocześnie analizy pozostałych partii w cienkich pokładach i wytypowano do eksploatacji ko-
lejne parcele ścianowe o podobnych warunkach górniczo-geologicznych. Ma to dla kopalni szcze-
gólne znaczenie w aspekcie sczerpywania się złoża i racjonalnego wykorzystania posiadanej bazy 
zasobowej – pozwala bowiem przedłużyć żywotność kopalni. 
 Najważniejsze jednakże będzie doświadczenie zdobyte w trakcie eksploatacji systemem strugo-
wym pierwszej zautomatyzowanej ściany strugowej. Wykorzystane zostanie bowiem w eksploata-
cji wielu ścian nowoudostępnianego złoża „Bzie-Dębina 1-Zachód”, w którym pokłady o miąższo-
ści 1,0÷1,5 m stanowią 37,66% szacunkowej wielkości zasobów przemysłowych. 
 
1.1. Warunki górniczo-geologiczne strugowej ściany B-1 w pokładzie 406/1 
 

Rejon ściany B-1 zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, zagrożonych wyrzuta-
mi metanu i skał, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I grupy samozapalności oraz I 
stopnia zagrożenia wodnego. Występuje również zagrożenie temperaturowe. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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 Eksploatacja ściany B-1 prowadzona jest w pokładzie o miąższości od 1,05 do 1,30 m, w roz-
poznanej partii złoża na głębokości od około 869 do 916 m ppt. 
 Długość ściany wynosi 244 m, a wybieg 800 m. Nachylenie podłużne ściany wynosi 0÷8°, a na-
chylenie poprzeczne około 4÷+6°. Średnia temperatura pierwotna skał wynosi 37÷42°C. 
 W stropie pokładu występują kolejno: warstwa łupku ilastego, ciemnoszarego zmiennie lamino-
wanego węglem o grubości około 0,10÷0,90 m; kompleks łupka ilastego, łupka ilastego zapiaszczo-
nego i łupka piaszczystego o grubości około 10÷15 m. 
 W spągu pokładu 406/1 występuje: łupek ilasty, ciemnoszary z pojedynczymi laminami węgla 
o grubości około 0,0÷0,55 m, piaskowiec o grubości 0,0÷0,70 m, łupek piaszczysty warstwowany 
i laminowany piaskowcem o grubości ~4,0÷18,0 m z warstwą piaskowca drobnoziarnistego o gru-
bości około 1,5÷2,5 m. 
 Nie stwierdzono skłonności skał stropu i spągu bezpośredniego do iskrzenia zapalającego metan. 
 Na rysunku 1 (fragment mapy pokładu 406/1 obejmujący dowierzchnię ścianową B-1) przery-
waną linią zaznaczono krawędź nadbudowy pokładu 405/1, która w sposób znaczący wpłynęła na 
sposób przygotowania dowierzchni do zbrojenia, o czym w dalszej części artykułu (podpunkt 3.2). 

 
 

Krawędź pokładu 404/4 

Krawędź pokładu 405/1 

Otwór odwadniający pokład 405/1 

 
 
Rys. 1. Fragment mapy pokładowej ściany B-1 
Figure 1. A fragment of the mining map showing B-1 longwall 

 
1.2. Wyposażenie techniczne ściany B-1 
 

− strug typu GH 1600 o zakresie pracy 0,98–1,745 m z możliwością płynnej regulacji wysokości 
głowicy w zakresie do 0,3 m i o maksymalnym zabiorze 0,2 m – poruszający się po przenośni-
ku ścianowym z prędkością roboczą 2,24 m/s; 
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− przenośnik zgrzebłowy ścianowy typu GH PF-4/1032 z wysypem czołowym; 
− sekcje obudowy zmechanizowanej typu GLINIK-09/23-POzS wraz z niezbędnym wyposażeniem 

(w tym 9 sekcji skrajnych o zmiennej podziałce w granicach od 1,75 do 2,25 m), wyposażone 
w sterowanie elektro-hydrauliczne typu PMC-R i w sekwencyjne zraszanie głowicy struga; 

− przenośnik zgrzebłowy podścianowy Grot 1100 o długości 60 m i szerokości zewnętrznej profi-
lu rynny 1100 mm, wyposażony w dynamiczną kruszarkę kęsów typu KDBW 800-1200; 

− urządzenie UPP-2 do przekładki głównego napędu przenośnika ścianowego wraz z napędem 
struga oraz do przebudowy przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz ze stacją zwrotną 
przenośnika taśmowego; 

− bezcięgnowe urządzenie do przekładki napędu pomocniczego przenośnika ścianowego wraz 
z napędem struga typu UKP-1/N; 

− 2 spągoładowarki typu DH-L800 w chodniku podścianowym i nadścianowym w rejonie napę-
dów struga; 

− pięć przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1200 mm (2 × Pioma-1200 i 3 × Intermet-
1200) o łącznej długości około 1800 m. 

 
1.3. Sterowanie kompleksu strugowego 
 

− Sterowanie zautomatyzowanego kompleksu strugowego opiera się na dwóch niezależnych, ale 
współpracujących ze sobą systemach: PMC-R i PMC-D: 

a) system PMC-R Sterowanie obudową ścianową – odpowiada za prawidłową realizację wprowa-
dzonych funkcji elektrohydraulicznych do sterowników PMC-R sekcji – rysunek 2; 

b) system PMC-D System Drive Control – odpowiada za prawidłową pracę urządzenia strugowe-
go UEL – rysunek 3; 

 

 
 
Rys. 2. Sterownik PMC-R zabudowany w każdej sekcji 
Figure 2. PMC-R controller installed at each shield 

 

  
 
Rys. 3. Sterownik PMC-D oraz współpracujące urządzenie wizualizacyjne PMC-V 
Figure 3. PMC-D controller together with PMC-V visualization unit working with it 

 
c) do pełnej wizualizacji stanu urządzeń podległych systemom PMC-R i PMC-D, oraz ich parame-

tryzacji, służą programy komputerowe: V-Shield (rys. 4) dla systemu PMC-R i V-Plow (rys. 5) 
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dla systemu PMC-D, zaimplementowane na dwóch stanowiskach: jedno w chodniku podściano-
wym B-1, a drugie na powierzchni kopalni, w specjalnie do tego celu przystosowanym pomiesz-
czeniu. 

 

 
 
Rys. 4. Przykładowa tablica programu wizualizacji ściany – V-Shield 
Figure 4. A sample table of the longwall visualization software – V-Shield 

 

 
 
Rys. 5. Przykładowa tablica programu wizualizacji pracy struga – V-Plow 
Figure 5. A sample table of the plow visualization software – V-Plow 

 
− Współpracujące systemy PMC-R i PMC-D zapewniają pełną automatyzację procesu urabiania 
i umożliwiają: 
a) monitoring podstawowych parametrów pracy kompleksu ze stanowiska operatora systemu, oraz 

z każdego pola PMC-R zabudowanego w ścianie; 
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b) identyfikację położenia, kierunku pracy i prędkości głowicy struga w ścianie; 
c) definiowanie głębokości zabioru głowicy struga podczas pracy w zakresie 0–200 mm; 
d) automatyczną zmianę prędkości i kierunku urabiania głowicy strugowej; 
e) automatyczne przesuwanie sekcji obudowy w zależności od wskazań zainstalowanych czujni-

ków; 
f) zmianę parametrów przesuwania sekcji obudowy zmechanizowanej; 
g) sekwencyjne zraszanie wodą głowicy urabiającej ze stropnicy każdej sekcji obudowy zmecha-

nizowanej; 
h) wyłączenie automatyki i ręczne sterowanie podległymi urządzeniami; 
i) przekazywanie bieżących informacji o stanie pracy i parametrach, takich jak: ciśnienie w stoja-

kach sekcyjnych, wysuwie układu przesuwnego, włączonych funkcjach automatycznych, poło-
żeniu głowicy struga do wszystkich sterowników PMC-R zabudowanych w sekcjach oraz do pro-
gramu wizualizacji V-Shield; 

j) sterowanie z chodnika przyścianowego lub z powierzchni kopalni kompleksem strugowym oraz 
wizualizację parametrów pracy poszczególnych elementów całego kompleksu strugowego; 

k) diagnostykę układu zasilania kompleksu strugowego. 
 
 
2. SZKOLENIE PERSONELU KWK „ZOFIÓWKA” PRZED URUCHOMIENIEM 

EKSPLOATACJI ŚCIANY STRUGOWEJ 
 
W związku z koniecznością przygotowania kompetencyjnego pracowników przewidzianych do pla-
nowanej ściany strugowej, kopalnia podjęła szereg działań szkoleniowo-dydaktycznych. Mając na 
uwadze planowane rozpoczęcie eksploatacji w sierpniu 2009 roku, już od grudnia 2008 roku rozpo-
częły się pierwsze szkolenia personelu. W porozumieniu z przedstawicielami Zarządu Bucyrus DBT 
Europe GmbH oraz Zarządu RAG/Niemcy, kierownictwo kopalni zorganizowało cykl szkoleń doty-
czących techniki strugowej w Niemczech, Czechach i w Polsce: 
2.1. Dwa pięciodniowe szkolenia w Hali montażowej firmy Bucyrus/Lünen/Niemcy w grudniu 

2008 roku podstawowej grupy wdrożeniowo-serwisowej, w skład której weszło 12 przedsta-
wicieli personelu ścianowego, przewidzianego do wdrażania techniki strugowej eksploatacji 
ścian w KWK „Zofiówka”, obejmujące tematyką, w zakresie teoretycznym, komponenty kom-
pleksu strugowego, organizację pracy w ścianie strugowej, proces strugania (głębokość zabio-
ru, struganie dozowane), sterowanie i wizualizację oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pra-
cy, a w zakresie praktycznym – udział w montażu i demontażu próbnym, oraz trening na sta-
nowisku sterowania. 

2.2. Trzydniowe, w kwietniu 2009 roku, szkolenie operatorów samojezdnych maszyn przodko-
wych kompleksów ciągłego urabiania w Ośrodku Szkolenia Zawodowego JTG „Antracyt” 
w Jastrzębiu Zdroju zakończone pozytywnym wynikiem egzaminu w Okręgowym Urzędzie 
Górniczym w Rybniku w dniu 06.05.2009, w którym brało udział 8 górników z wykształce-
niem średnim lub wyższym i posiadających umiejętność biegłej obsługi komputerów. 

2.3. Trzy pięciodniowe szkolenia obsługi struga oraz sterowania PMC-R i PMC-D w Ośrodku 
Szkoleniowym firmy Bucyrus w Ostrawie/Republika Czeska, które odbyło się w maju 2009 
roku. W szkoleniu brało udział 24 osoby, w tym 7 osób dozoru ruchu górniczego i energome-
chanicznego, 9 operatorów systemu kompleksów ciągłego urabiania oraz 8 pracowników 
pionu energomechanicznego. 

2.4. Dwudniowe szkolenie praktyczne dla 5 osób dozoru ruchu górniczego i działu mechaniki gó-
rotworu w nowo-uruchamianej ścianie strugowej w Kopalni Prosper-Haniel w Botrop/Niem-
cy – maj 2009 roku. 

2.5. Trzydniowe szkolenie w Ośrodku Szkolenia Zawodowego JTG „Antracyt” w Jastrzębiu Zdro-
ju dla osób dozoru ruchu i kierownictwa Kopalni „Zofiówka”, prowadzone przez przedstawi-
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cieli zarządu niemieckich kopalń DSK – czerwiec 2009 roku, w szkoleniu wzięło udział 15 
osób. 

2.6. Trzy szkolenia praktyczne w lipcu 2009 roku dla osób średniego dozoru ruchu górniczego, 
operatorów systemu kompleksów ciągłego urabiania i brygad ścianowych w kopalni Prosper-
Haniel – Zagłębie Ruhry/DSK/Niemcy, obejmujące swym zakresem praktyczną obsługę ste-
rowania kompleksem strugowym w warunkach dołowych podczas zmian produkcyjnych. 
W szkoleniu wzięło udział 18 pracowników Kopalni „Zofiówka”. 

2.7. Pięć trzydniowych, teoretycznych szkoleń brygad ścianowych i obsługi w Ośrodku Szkolenia 
Zawodowego JTG „Antracyt” w Jastrzębiu Zdroju z zakresu budowy kompleksu strugowego 
i zasad urabiania strugiem oraz obsługi, montażu i serwisu kompleksu strugowego w kwiet-
niu 2009 roku połączonych z pięcioma dwudniowymi, praktycznymi szkoleniami brygad ścia-
nowych i obsługi prowadzonych przez wykwalifikowany personel firmy Bucyrus na stanowi-
sku szkoleniowym (miejsce wstępnego, próbnego montażu kompleksu strugowego) w których 
uczestniczyło 16 osób dozoru ruchu górniczego i energomechanicznego oraz 64 pracowników 
brygad ścianowych i serwisu energomechanicznego. 

2.8. Dwa czterodniowe szkolenia operatorów spągoładowarek w lutym i sierpniu 2009 roku w Oś-
rodku Szkolenia Zawodowego JTG „Antracyt” w Jastrzębiu Zdroju, w którym uczestniczyło 
14 pracowników przewidzianych do pracy w rejonach przynapędowych ściany strugowej. 

2.9. Jednodniowe, wewnątrzakładowe szkolenie personelu nowo-uruchamianej ściany strugowej pro-
wadzone przez przedstawicieli pionów Kopalni „Zofiówka”: górniczego, wentylacji, energo-
mechanicznego, BHP, zarządzania bezpieczeństwem oraz przygotowania produkcji. W szkole-
niu udział wzięło 89 pracowników oddziału wydobywczego oraz 4 osoby dozoru górniczego. 

 
 
3. DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA 

I EKSPLOATACJI ŚCIANY STRUGOWEJ 
 

3.1. Roboty przygotowawcze 
 

Mając na uwadze charakterystyczne dla strugowego systemu eksploatacji usytuowanie napędów stru-
ga i przenośnika ścianowego w chodnikach przyścianowych, jak również odmienną zabudowę skrzy-
żowania ściany strugowej z chodnikami przyścianowymi (w kontekście ścian kombajnowych), ko-
palnia „Zofiówka” zwróciła się do Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach o wykonanie pro-
jektu obudowy chodnikowej. Zaprojektowane odrzwia obudowy łukowej ŁPZof [1] są niesymetry-
czne i składają z dwóch identycznych łuków ociosowych i dwóch łuków stropnicowych o różnych 
 

 

Podciągi stalowe 
min. V29 

Podciągi stalowe 
min. V29 

0.6 m 1.2 m 0.6 m1.0 m

Chodnik nadścianowy B-1 Chodnik podścianowy B-1 
 

 
Rys. 6. Asymetryczna obudowa chodników przyścianowych wraz ze wzmocnieniem 
Figure 6. Asymmetrical construction of the longwall gates and the reinforcement 
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Rys. 7. Obudowa podporowo-kotwiowa 
skrzyżowania chodnika nadścianowego 
ze ścianą strugową B-1 w pokładzie 406/1 [1] 
Figure 7. Combined steel set and anchor support 
at the junction of the top gate and B-1 plow 
longwall in 406/1 coal seam [1] 

 
 
Rys. 8. Obudowa podporowo-kotwiowa 
skrzyżowania chodnika podścianowego 
ze ścianą strugową B-1 w pokładzie 406/1 [1] 
Figure 8. Combined steel set and anchor support 
at the junction of the bottom gate and B-1 plow 
longwall in 406/1 coal seam [1] 

długościach. W chodniku przyścianowym zabudowane są dłuższym łukiem stropnicowym po stro-
nie ściany. Identyczne krzywizny łuków, połączone z regulowaną zakładką, pozwalają na dopaso-
wanie odrzwi do położenia stropu pokładu. Usytuowanie łuku stropnicowego od strony ściany us-
talane jest podczas drążenia. Na rysunku 6 przedstawiono obudowę asymetryczną chodników przy-
ścianowych ściany strugowej. 
 Wykonany przez GIG projekt obudowy chodnikowej uwzględnił również, niezbędną dla potrzeb 
ruchowych oddziału wydobywczego, wypiętą ilość łuków ociosowych na skrzyżowaniu ściany z chod-
nikami przyścianowymi. Po raz pierwszy w kopalni zastosowano ośmiometrowy odcinek skrzyżo-
wania z otwarciem o takiej szerokości (rys. 7 i 8) [1]. 
 W celu zachowania optymalnego wysypu ze ściany strugowej, spąg pokładu w chodniku pod-
ścianowym znajduje się na średniej wysokości około 1,0 m ponad spągiem wyrobiska, mierzonej 
po ociosie od strony ściany, oraz 0,6 m od strony ociosu nieścianowego. W chodniku nadściano-
wym spąg pokładu znajduje się ponad spągiem wyrobiska na wysokości około 0,6 m od strony 
ściany oraz 1,20 m od strony ociosu „nieścianowego”. 

 

 
 Rozcinka pokładu 406/1 w partii B wymagała wykonania 2986 m wyrobisk korytarzowych. Po-
mimo dużego udziału skały płonnej w przodkach drążonych wyrobisk przyścianowych (duże gaba-
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ryty obudowy przy średniej miąższości pokładu 1,2 m) systematycznie osiągano postęp miesięczny 
od 100 do 160 mb (maksymalnie 210 mb). Z wyjątkiem dowierzchni ściany B-1, którą wykonano 
przy pomocy kombajnu AM-50, pozostałe wyrobiska, dla potrzeb rozcinki pokładu 406/1, wyko-
nano za pomocą kombajnu AM-75. W dowierzchni B-1 zastosowano 3 rodzaje spłaszczonej obu-
dowy łukowej (tab. 1). 
 
Tabela 1. Rodzaje obudowy łukowej zastosowanej w dowierzchni B-1 
Table 1. Types of arch supports used in B-1 raise 

Metry dowierzchni liczone od strony 
chodnika podścianowego B-1 [m] 

Rodzaj zastosowanej 
obudowy łukowej 

Podziałka obudowy 
[m] 

0,0÷6,0 OŁSw 7,0/3,5 
6,0÷10,0 SPŁ-6,2/3,0 
10,0÷54,0 SPŁ-6,2/2,4 

54,0÷238,0 SPŁ-6,2/3,0 
238,0÷244,0 OŁSw 7,0/3,5 

0,6 

 
 Do stabilizacji odrzwi obudowy dowierzchni zastosowano rozpory typu G, RSM-29 lub KR-29, 
a do łączenia poszczególnych łuków strzemiona KP-29, KL/KZ-29, SD-29, SKL-29. 
 
3.2. Roboty zbrojeniowe 
 

Z uwagi na wpływ krawędzi (pkt 1.1) pokładu 405/1 na dowierzchnię B-1 w pokł. 406/1, skutkują-
cy zaobserwowaną deformacją obudowy, kopalnia podjęła decyzję o jej dodatkowym wzmocnie-
niu. Na całej długości dowierzchni B-1 w pokładzie 406/1 wzmocniono stropnice obudowy łuko-
wej poprzez zabudowę po stronie ociosu ścianowego podciągu wzmacniającego ze stalowej obudo-
wy prostej o profilu V-29 oraz wykonano poszerzenie dowierzchni na odcinku od 10 do 70 metrów 
dowierzchni licząc od strony chodnika podścianowego (rys. 9) – tzn. w rejonie zaobserwowanych 
deformacji obudowy przecinki ścianowej pod wcześniej wzmiankowaną krawędzią nadbudowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rys 9. Sposób wzmocnienia obudowy 
łukowej oraz wykonania poszerzenia 
dowierzchni B-1 
Figure 9. The method of reinforcing steel 
arch supports and widening of B-1 raise 

 
Rys. 10. Sposób wzmocnienia skał stropo-
wych znajdujących się w bezpośrednim 
sąsiedztwie dowierzchni, po stronie 
czoła ściany 
Figure 10. The method of reinforcing 
the roof rock in the immediate vicinity 
of the raise, at the front side of the face 
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 W związku z przewidywanym skojarzonym wpływem ciśnienia górotworu, naruszonych warstw 
stropowych w bezpośrednim sąsiedztwie przecinki ścianowej oraz znacznym odsłonięciem stropu 
podczas wjeżdżania kompleksu strugowego do pokładu, dodatkowo, na całej długości dowierzchni, 
całe naroże skał stropu bezpośredniego, po stronie ociosu ścianowego, zostało wzmocnione klejami 
poliuretanowymi, oraz przykotwione na odcinku wcześniej wykonanego poszerzenia (rys. 10). 
 Wprowadzenie kompleksu strugowego do pokładu zostało zrealizowane w sposób bezpośredni, 
uwzględniający miąższość pokładu i wykluczający konieczność wykonywania innych, niezwiąza-
nych z procesem rozruchu ściany, robót górniczych. Na rysunku 11 przedstawiono efekt końcowy 
zbrojenia na odcinku z wykonanym poszerzeniem dowierzchni oraz z zastosowaną metodą wyrów-
nywania spągu i stropu dowierzchni do pokładu. 
 Kasztowanie stropu wykonane zostało z drewna okrągłego, o długości 3,0 m w taki sposób, aby 
każdy, poszczególny kaszt, obejmował dwie sekcje obudowy zmechanizowanej. Wszystkie kaszty 
zostały, przy pomocy łańcuchów o przekroju pręta ogniwa min. Ø18, zastabilizowane do łuków 
stropnicowych obudowy dowierzchni, aby uniknąć ich dekonstrukcji podczas przesuwania sekcji. 
 

 
 
Rys. 11. Wpasowanie kompleksu strugowego w obudowę łukową dowierzchni 
Figure 11. Fitting the plow body into the arch support of the raise 

 
3.3. Eksploatacja 
 

3.3.1. Rozruch ścian 
W dniu 17 sierpnia 2009 roku w KWK „Zofiówka”, została dopuszczona do ruchu pierwsza w peł-
ni zautomatyzowana ściana strugowa B-1 w pokładzie 406/1. Z uwagi na wymagania parametrycz-
ne automatyki systemu, w tym zasadniczego wymogu dotyczącego osiągnięcia 150 barów ciśnie-
nia w stojakach zasadniczych sekcji (warunek podpornościowy sekcji umożliwiającej pracę kom-
pleksu w systemie automatycznym), rozruch ściany był realizowany w sposób ręczny, tzn.: prze-
kładka przenośnika oraz kroczenie sekcji obudowy zmechanizowanej wykonywali sekcyjni (pracow-
nicy z uprawnieniami operatora sekcji obudowy zmechanizowanej) i odcinkami po 30 sekcji. Pro-
ces wprowadzania kompleksu do pokładu odbywał się zgodnie ze sprawdzoną w niemieckich ko-
palniach technologią „krzywej S”. 
 Technologia ta umożliwiła pracę zespołów ścianowych na krótkich odcinkach ściany, co jest 
istotnym rozwiązaniem w przypadku ścian niskich, w których przemieszczanie się pracowników 
brygad ścianowych jest zdeterminowane czasem i komfortem pracy, nadto otwarcie stropu, za ura-
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biającym strugiem, było ograniczone do indywidualnej oceny warunków górniczych – zastosowa-
na technologia umożliwiła „domykanie stropu” we wszystkich miejscach urabianych odcinków ścia-
ny, w których to było konieczne i możliwe. 
 

 
 
Rys. 12. Wyjazd z dowierzchni według technologii krzywej „S” 
Figure 12. The exit from the raise according to the S-curve technology 

 
 Niestety, w trakcie realizacji fazy rozruchu ściany, doszło do opadu skał stropowych, oraz „przy-
duszenia stropnic zasadniczych sekcji na odcinku od s. 80–115. Przedmiotowy odcinek ściany zo-
stał doprowadzony do stanu umożliwiającego normalną produkcję, poprzez wykonanie tzw. obcin-
ki czoła ściany” (rys. 13). 
 

 
 
Rys. 13. Obcinka czoła ściany B-1 wraz zabezpieczeniem opadu skał stropowych 
Figure 13. Cutting into B-1 coal face and safeguarding againts roof falls 

 
 Całkowity czas rozruchu ściany B-1 (uzyskanie na całej długości ściany naturalnego zawału 
skał stropowych oraz podporności roboczej na stojakach sekcyjnych powyżej 150 barów) wyniósł 
prawie miesiąc, tzn. 14 września 2009 roku zakończono fazę rozruchu ściany i rozpoczęto fazę nor-
malnej eksploatacji. W tym też dniu uruchomiona została pełna automatyzacja kompleksu strugo-
wego. Na rysunku 14 przedstawiono wizualizację stanu ściany w momencie zakończenia jej rozru-
chu. 
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 Ważnym doświadczeniem, podczas fazy rozruchu, były zarówno te górniczo-geologiczne zwią-
zane z wprowadzaniem kompleksu do dowierzchni, jak i nabyta biegłość w obsłudze programów 
wizualizacji V-Shield i V-Plow przez operatorów systemu ciągłego urabiania. Nadzorujący fazę 
rozruchu ściany, kompetentni przedstawiciele firmy Bucyrus oraz kopalni, dostosowali w tym cza-
sie wszystkie parametry systemów PMC-R i PMC-D do lokalnych warunków pracy, charakterystycz-
nych dla zainstalowanego kompleksu, tzn. parametry automatyzacji pracy struga (punkty kontrol-
ne niezbędne do jego pozycjonowania, zwalniania i nawrotów) oraz parametry pracy sekcji (ciśnie-
nia robocze, czasy realizacji zadanych funkcji automatycznych, sekwencyjne zraszania, współpra-
ca systemu PMC-R z PMC-D, itp.). 
 

 
 
Rys. 14. Stan ściany B-1 na etapie zakończenia fazy rozruchu i przejścia do fazy normalnego biegu 
Figure 14. The situation at B-1 face after completing the starting phase and entering the nominal run phase 

 
 Faza rozruchu była również istotnym okresem dla kierownictwa kopalni pod kątem obłożenia 
ilościowo-jakościowego ściany. Wstępny system organizacyjny okazał się niewystarczający w za-
kresie zapewnienia płynności produkcji i utrzymania stanu wyrobisk na oczekiwanym poziomie. 
Na potrzebę zwiększenia ilości personelu w rejonie ściany B-1, w istotny sposób wpłynęły również 
pogarszające się wraz ze wzrostem produkcji warunki klimatyczne, które zostały poprawione po-
przez zastosowanie środków technicznych: 
− do ściany wprowadzone zostały dodatkowe urządzenia klimatyzacji lokalnej typu SPK-35 w iloś-

ci 9 sztuk i rozmieszczone od wylotu ze ściany w kierunku napędu głównego PZS we wzajem-
nej odległości około 17,5 m; 

− w chodniku podścianowym zabudowane zostały dwie chłodnice MKCP-300 oraz dodatkowa 
chłodnica MK-300; 

− w chodniku nadścianowym zabudowana została dodatkowa chłodnica DV-290K; 
− w świeżym prądzie powietrza, w pochylni B-1, w rejonie skrzyżowania z chodnikiem nadścia-

nowym B-1, zabudowano wentylator z lutniociągiem do chodnika nadścianowego. 
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 Środki, o których mowa powyżej okazały się skuteczne w zakresie poprawienia komfortu pracy 
i możliwości kontynuowania produkcji, jednakże temperatura powyżej 28°C utrzymuje się w ścia-
nie nadal na odcinku 2/3 jej długości, w związku z czym, zwiększono ilość zmian produkcyjnych 
do 4 w pełnym wymiarze czasu pracy oraz do 6 w skróconym wymiarze, wygospodarowano rów-
nież czas na dodatkową zmianę remontowo-konserwacyjną – zestawienie zmian oraz ilości pra-
cowników rejonu ściany przedstawiono w tabeli 2. 
 
Tabela 2. Zestawienie zmian i ilości pracowników rejonu ściany.B-1 
Table 2. Listing of shifts and labour complements for the B-1 longwall area 
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Początek 
zmiany 6.00 10.00 10.00 13.30 15.15 17.00 20.30 20.30 24.00 1.40 3.30 

Su
m

a 

Ilość 
pracowników 

w ścianie 
 12 7 7 12 7 12 7 7 12 7 90 

Ilość 
pracowników 
poza ścianą 

37    20  8   13  78 

Oddział razem 37 12 7 7 32 7 20 7 7 25 7 168 

 
3.3.2. Normalny bieg ściany 
Połowa września oraz cały październik 2009 roku były, dla personelu obsługującego ścianę B-1, 
miesiącami intensywnej nauki praktycznej w zakresie pracy w ścianie z aktywowaną pełną auto-
matyzacją procesów produkcyjnych. W wyniku prowadzonej eksploatacji w warunkach automaty-
ki, przetestowane zostały, z pozytywnym wynikiem, możliwości kompleksu w całym obszarze pa-
rametryzacji tych czynników, które w istotny sposób miały wpływ na wielkość wydobycia ze ścia-
ny oraz bezpieczeństwo zatrudnionej w ścianie załogi, np.: 
− Rozkład zraszania sekwencyjnego w kontekście wydajności wody i skali zapylenia – w wyniku 

przeprowadzonych testów, zraszanie zostało ustawione w pięciu grupach po pięć punktów zra-
szania na grupę, w taki sposób, że poniżej urabiającego struga (od strony dopływu powietrza) 
jest jedna grupa aktywna, a powyżej cztery, niezależnie od kierunku urabiania. 

− Efektywność wykorzystania długości siłowników hydraulicznych układów przesuwnych sekcji: 
a. w drodze długotrwałych obserwacji został ograniczony skok przesuwników do maksimum 

0,6 m z całkowitego 0,9 m – wielkość parametru jest wypadkową: 
− możliwej maksymalnej ilości wyjeżdżanych sekcji równocześnie – funkcja zależna jest od 

wydajności magistrali zasilającej, 
− niezbędnej częstotliwości wyjazdu sekcji – parametr jest funkcją zachowania płynności pra-

cy kompleksu w systemie automatyki, 
− maksymalnego czasu ich wyjazdu, 
− oczekiwanego maksymalnego otwarcia stropu w przestrzeni roboczej ściany; 
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b. z uwagi na zainstalowane urządzenia klimatyzacji lokalnej, ograniczony został również do-
jazd sekcji w trybie automatycznym do przenośnika o kolejne 0,25 m – parametr ten w za-
mierzony sposób wpłynął na zwiększenie gabarytów przejścia w polu obchodowym sekcji, 
lecz równocześnie zaskutkował zmniejszeniem efektywnej długości przesuwników do mak-
simum 0,35 m, skutkiem czego jest częstsze wyjeżdżanie sekcji w trybie automatycznym. 

− Urabianie dozowane (wielkość przekładki trasy przenośnika ścianowego skutkująca głębokością 
zabioru struga) – w konsekwencji ustawienia tego parametru ściana B-1 eksploatowana jest 
z zabiorem struga wahającym się w przedziale 0,03 do 0,07 m (możliwość do 0,2 m) – para-
metr urabiania dozowanego wpływa odwrotnie proporcjonalnie na możliwości odbioru nadawy 
przez przenośniki ciągu odstawy, a suma prędkości przenośnika ścianowego i struga, na całko-
witą ilość nadawy na przenośniku ścianowym. 

− Czas ostrzegania załogi przez sygnały świetlne i dźwiękowe z sekcji, która realizując zadane 
funkcje automatyczne, zamierza wykonać cykl kroczenia – parametr możliwy do ustawienia 
mieści się w zakresie od 5 do 10 sekund, w ścianie B-1 czas ostrzegania wynosi 5 s – parametr 
jest zależny m.in. od ilości sekcji w ścianie oraz od prędkości urabiania struga, a tym samym od 
częstotliwości wyjeżdżania sekcji. 

 W dniu 2 października, do programu wizualizacji ściany został zaimplementowany program 
statystyki produkcyjnej ściany B-1 wraz z programem raportowania postoi awaryjnych lub techno-
logicznych. Test oraz przygotowanie pracowników obsługujących system wizualizacji w zakresie 
bieżącej aktualizacji programu statystyczno-raportowego prowadzony był do 30 października 2009 
roku, po czym udostępniony personelowi ściany do celów analitycznych. 
 Opierając się na omawianym powyżej programie, na wykresach 1–4, została przedstawiona sta-
tystyka wydajnościowa systemu za okres od października 2009 do stycznia 2010 roku. 
 W miesiącu grudniu 2009 roku, w związku z koniecznością wcześniejszego odwodnienia zro-
bów pokładu 405/1 (rys. 1) czoło ściany znalazło się w strefie wpływów rozmokniętych warstw stro-
pu bezpośredniego, co w istotnym stopniu wpłynęło na postęp ściany. Opady stropu bezpośrednie-
go w zakresie od 0,7 do nawet 1,5 m, bardzo często skutkowały decyzjami o wyłączeniu automa-
tycznego przebiegu sekcji i w związku z tym o ich wyjeżdżaniu ręcznym. 
 Uwzględniając dużą prędkość struga w warunkach opadających warstw stropu bezpośredniego 
oraz istniejące prawdopodobieństwo rozrzucania urobku do pola obchodowego sekcji, na czas ura-
biania załoga była wycofywana ze ściany, co również w wymierny sposób ograniczyło wydajność 
systemu. 
 Na wykresie 3 zobrazowana jest głębokość zabioru struga (parametr urabiania dozowanego) – 
jak nietrudno zauważyć, największy zabiór i najmniejsze wydobycie, charakterystyczne są właśnie 
dla miesiąca grudnia, decyzje o zwiększeniu parametru urabiania dozowanego podyktowane były 
częstotliwością wyjazdu sekcji ręcznie i koniecznością wycofywania załogi ze ściany na czas ura-
biania. 
 Zależność danych ujętych na wykresie 1 (czas pracy kompleksu) od pozostałych, jest jedno-
znaczna – im większe jest wykorzystanie kompleksu w trybie pracy ciągłej, tym większy jest wy-
nik produkcyjny. 
 Z relacji pomiędzy danymi ujętymi w wykresie 3 (średnia głębokość zabioru) i wykresie 1 
(efektywny czas pracy kompleksu strugowego) zostały wysunięte wnioski dotyczące parametru ura-
biania dozowanego – im większe procentowo jest wykorzystanie kompleksu, tym mniejszy i sta-
bilniejszy może być parametr zabioru – tego typu zależność w wydatny sposób wpływa na eksplo-
atację i zużycie podzespołów kompleksu. 
 Jakakolwiek konieczność regulowania linii czoła ściany B-1 w warunkach wzajemnego prze-
ganiania napędów głównego i pomocniczego, czy też, np. zwiększenie wyprzedzenia środka ściany 
względem napędów, realizowane są poprzez wprowadzenie przez operatora do systemu „linii ce-
lu”. W warunkach automatyki, kompleks tak dobiera parametr dozowanego urabiania, aby w opty-
malnym czasie ustawić linię przenośnika pokrywającą linię oczekiwaną. 

98



 

 

 
 
Wykres 1. Efektywny czas pracy 
kompleksu strugowego [%] 
Graph 1. The effective working time 
of the plow system [%] 
 

 
 
Wykres 2. Średniodobowe wydobycie [Mg] 
Graph 2. Average daily production [Mg]. 
Average plow cutting depth [mm] 

 
 
Wykres 3. Średnia głębokość zabioru struga 
przy dozowanym urabianiu [mm] 
Graph 3. Average plow cutting depth [mm] 

 
 
Wykres 4. Średniodobowe odsłonięcie 
powierzchni stropu [m2] 
Graph 4. Average daily roof area exposed [m2] 

 
 W Kopalni „Zofiówka” prowadzenie frontu ściany B-1 zostało, w drodze empirycznej, ustawio-
ne w granicach 12−16 m wyprzedzenia napędem głównym napędu pomocniczego i 6−10 m wy-
przedzenia środkiem ściany linii obrazującej cięciwę pomiędzy napędami. 
 Takie ustawienie ściany w znacznym stopniu zminimalizowało opory ruchowe łańcucha strugo-
wego, zużycie rynien w przestrzeniach roboczych koryt przenośnika oraz obciążenia silników na-
pędów struga – bez obserwowalnych zmian w charakterystyce pracy przenośnika ścianowego oraz 
przeciwdziała siłom grawitacyjnym powodującym „spełzanie” kompleksu do chodnika podściano-
wego. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Stały monitoring pracy ściany, oraz wpływ na wiele jej parametrów (linia celu, linia przenośnika, 
dozowane urabianie itp.), umożliwił kopalni spojrzeć na proces eksploatacji przez zupełnie nowy, 
dotychczas niedoświadczony pryzmat organizacyjny. Dobowe, zmianowe, godzinowe czy nawet 
mi nutowe postępy ściany w każdym jej punkcie, realizacja przez brygady ścianowe nie tylko wiel-
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kości zadań produkcyjnych, ale także związanych z nimi metod działania, bieżąca wizualizacja sta-
nów awaryjnych wszystkich zainstalowanych w ścianie urządzeń, możliwość zmiany parametrów 
urabiania w dowolnym momencie – wszystkie te zalety napawają optymizmem w obliczu postępu-
jącej informatyzacji i automatyzacji w branży górniczej. 
 
 

12 m 
8 m

 
 
Rys. 15. Przykład sposobu prowadzenia ściany strugowej w KWK „Zofiówka” 
Figure 15. An example method of operating the plow face at “Zofiówka” Mine 

 
 Jastrzębska Spółka Węglowa, która jako pierwsza w Polsce, wdrażając w Kopalni „Zofiówka” 
w pełni zautomatyzowany system eksploatacji pokładów niskich, obserwuje, w miarę postępujące-
go czasu i zwiększającego się doświadczenia personelu odpowiedzialnego za wielkość produkcji, 
stałą tendencję wzrostową w obszarze możliwości wydajnościowych kompleksu. 
 Komfort pracy w pokładach niskich zwykle nie należy do najlepszych, jednakże w omawianej 
ścianie, pomimo gabarytów przejścia dla ludzi niewiele większych od 0,4/06 m, nie pociąga za so-
bą negatywnych opinii zatrudnionej w niej załogi, wręcz często słyszy się opinię: „kiedy będzie na-
stępny kompleks strugowy?” Dzięki wdrożonej technologii strugowej wielkość zasobów przemy-
słowych kopalni „Zofiówka zwiększyła się o blisko 113 mln ton. 
 
 
LITERATURA 
 
[1] Praca Zbiorowa: Wykonanie projektu obudowy podporowo-kotwiowej skrzyżowania wyrobisk koryta-

rzowych ze ścianą strugową B-1 w pokładzie 406/1 w KWK „Zofiówka”. Dokumentacja pracy badaw-
czo-usługowej opracowana przez Zakład Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych GIG w Kato-
wicach (praca niepublikowana), nr komputerowy pracy w GIG 581 25209-151, czerwiec 2009. 
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Commissioning of the First Automated Plow Longwall in Poland. 
Plow Extraction of Coal at “Zofiówka” Mine 
 
The paper describes the experience gained during the start-up phase and operation of the fully auto-
mated plow technology. Among the presented experiences and problems are the aspects of training 
of the future longwall face personnel, vibrations in the longwall gates, equipping and commission-
ing of B-1 longwall located in 406/1 coal seam and the whole period from the start-up phase until 
when half of the longwall panel was mined out. Due to the wide range of problems involved in the 
whole project focus was placed mainly on those, which were significantly different from the shea-
rer longwalls in operation at “Zofiówka” Mine. 
 
 

101



 

 

Uruchomienie pierwszej, w pełni zautomatyzowanej ściany 
strugowej na kopalni „Zofiówka“. Prezentacja parametrów 
technicznych struga i układu automatyzacji 
 
 
Andreas Romahn 
Bucyrus Europe GmbH, Lünen, Niemcy 
 
 
 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Dla ekonomicznej eksploatacji pokładów o niskiej miąższości muszą być uzyskane dużo większe 
postępy frontu niż w ścianach o dużej miąższości. Innymi słowy, wymagany jest wysoki współ-
czynnik odkrycia stropu. Współczynnik ten opisuje wydajność urabiania tzn. powierzchnia odkry-
tego stropu (lub spągu) w jednostce czasu. 
 „Jastrzębska Spółka Węglowa“ (JSW) założyła dla nowej ściany, w pokładzie B-1, o wysoko-
ści 1,2 m, średnie dobowe wydobycie w wysokości 3800 t/d. Takie wydobycie jest możliwe przy 
założeniu 10 h/d efektywnego czasu pracy struga, co odpowiada współczynnikowi odkrycia stropu 
około 4 m²/min. 
 Pierwszy na Śląsku, automatyczny kompleks strugowy firmy „Bucyrus“, na kopalni „Zofiów-
ka“ powstały w oparciu o powyższe wymagania, miał potwierdzić wypełnienie założeń w czasie 
fazy testowej, trwającej 1 miesiąc. 
 
 
2. AUTOMATYCZNY KOMPLEKS STRUGOWY 
 
By zadośćuczynić wymaganiom klienta wybrano optymalny zestaw składający się z automatycz-
nego struga typu GH 1600 na przenośniku ścianowym typu PF 4/1032. 
 

 
 
Rys. 1. Napęd główny 
Figure 1. Main Drive 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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2.1. Przenośnik ścianowy 
 

Przenośnik ścianowy PF 4/1032 o mocy 2×400 kW, długości 240 m z podwójnym łańcuchem 
środkowym (DMKB) 34×126 służy równocześnie jako jezdnia dla struga. Rynny napędowe na-
pędu głównego i pomocniczego są typu MR 25/30, napęd główny z przesypem czołowym. 
 Moc przekazywana jest na napędy poprzez dwie przekładnie walcowe P 25/30 z przelożeniem 
i = 33 (prędkość łańcucha 1,31 m/s). Przy takiej konfiguracji przenośnika możliwe jest osiągnięcie 
wydajności transportu urobku (teoretycznie) do 3.089 t/h. 
 Na życzenie kopalni zaprojektowano sztywne, czopowe połączenie ramy napędu przesypu czo-
lowego z przenośnikiem podścianowym, umożliwiające jednak ruchy poziome (do 3 stopni) prze-
nośników między sobą. 
 Rynny przenośnika ścianowego są przemiennie wyposażone w okna rewizyjne (od strony ocio-
su) tak by w razie potrzeby, możliwy był dostęp do łańcucha strugowego. Na obu końcach ściany 
są w określonych rynnach zabudowane tzw. czujniki synchronizujące pozycji struga. Służą one do-
datkowo do synchronizacji pozycji struga w ścianie. Synchronizacja pozycji struga prowadzona 
jest przez przekładnię strugową. 
 Rynny przenośnika ścianowego są zarówno do strony zawału jak i ociosu połączone za pomocą 
łączników. Trzpienie mogą przenosić siły do 3.000 kN, wkładka rynny (tzw. kieszeń łącznika) do 
5.000 kN. Pomimo tak wytrzymałego połączenia, rynny mają stosunkowo dużo swobody zarówno 
w płaszczyźnie poziomej do 1° jak i w płaszczyźnie poziomej nawet do 6°. Dzięki temu przenośnik 
może się dokładnie wpisać w siodła i muldy pokładu (fot. 2). 
 

 
 
Fot. 2. Przykład elastyczności rynnociągu 
Picture 2. Flexible Line Pans 

 
 Na każdej rynnie przenośnika ścianowego zamontowany jest siłownik korekcji porzecznej. Przy 
zsuniętym siłowniku rynna wspina się do góry. Przy rozsuniętym siłowniku rynna opuszcza się 
w dół (zanurza). Przy neutralnym położeniu siłownika tak przenośnik jak i sekcje przemieszczają 
się poziomo. Poprzez grupowe sterowanie siłownikami korekcji poprzecznej jak i stosunkowo du-
ży stopień swobody rynien (wspomiane uprzednio 6°) możliwe jest nadążanie całego systemu za 
zmiennym przebiegiem pokładu (rys. 3). 
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Rys. 3. Sterowanie systemem za pomocą siłowników korekcji poprzecznej 
Figure 3. Horizon Control With Outrigger Steering System 

 
2.2. Strug 
 

System strugowy typu GH 1600 napędzany jest dwoma dwubiegowymi silnikami o mocy 200/400 
kW każdy. Moc silników (moment obrotowy) przenoszona jest przez przekładnie P-30 UEL-R (ze 
sprzęgłem przeciążeniowym) na gwiazdę napędową (z = 7) skrzyni strugowej HK 30 i dalej na 
łańcuch pociągowy struga (42×137 mm). Aby spełnić wymagania produkcyjne i osiągnąć potrzeb-
ne odkrycie stropu wybrano dla omawianego systemu szybkość struga v = 1,12 m/s (w tzw. biegu 
wolnym) i szybkość v = 2,24 m/s dla tzw. biegu szybkiego. Odpowiada to przełożeniu przekładni 
struga i = 21. 
 
2.3. Przekładnia strugowa (ze sprzęgłem przeciążeniowym) P-30 UEL 
 

Bardzo często przeciwnicy techniki strugowej krytykują jakoby częste zerwania łańcucha strugo-
wego. W domyśle, zbyt małe bezpieczeństwo ruchowe systemu strugowego wpływające na ograni-
czenie czasu dyspozycyjnego systemu. 
 Mechaniczne zabezpieczenie łańcucha strugowego gwarantuje przekładnia P-30 UEL. Przekład-
nia ta chroni łańcuch przed wpływem nadmiernych przeciążeń i tym samym przed zerwaniem łań-
cucha strugowego. Przekładnia jest skonstruowana dla przenoszenia mocy ciągłej P = 500 kW przy 
przełożeniu i = 33 i umożliwia dwukierunkowe przenoszenie momentu obrotowego (krótkotrwałe) 
do 300.000 Nm. Sprzęgło przeciążeniowe umiejscowione jest na ostatnim stopniu przekładni tak, by 
w razie zablokowania struga wyeliminować wpływ bezwładności dużych mas wirujących tak prze-
kładni jak i silnika. W przypadku przeciążenia sprzęgło płytkowe zaczyna się ślizgać i dwa czujni-
ki poślizgu wyłączają natychmiast silniki napędu struga. Dla bezpiecznego i pewnego przenoszenia 
potrzebnego/zadanego momentu obrotowego sprzęgło płytkowe zaciśnięte jest za pomocą siłowni-
ka sterowanego zewnętrznym zaworem proporcjonalnym z dokładnie określonym/zadanym ciśnie-
niem. Ciśnienie to sterowane jest dwoma komputerami PMC-D (dla każdego napędu swój). Jako 
integralna część systemu automatyki ciśnienie definiowane jest na centralnym stanowisku sterow-
niczym i może łatwo być dopasowane do potrzeb panujących w ścianie. Przekładnie służą również 
do określenia drogi/położenia struga w ścianie i przekazywanie tej informacji do systemu. Dzięki 
tej technice do dzisiejszego nie było na kopalni „Zofiówka” przypadku zerwania łańcucha. 
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2.4. Strug ślizgowy GH 1600 
 

Strug ślizgowy GH 1600 jest przeznaczony do urabiania pokładów o miąższości od 0,9 do 2,2 m. 
Dzięki obecnej technice strugowej możliwa jest bezproblemowa eksploatacja różnych pokładów na 
kopalni. Szczególnie wydajna ekonomicznie jest eksploatacja pokładów o miąższości < 1,5 m, któ-
re do dnia dzisiejszego, traktowane były w Polsce jako zasoby pozabilansowe. 
 

 
 
Rys. 4. Wysokości robocze struga GH-1600 
Figure 4. Plow Heights GH-1600 

 
 Strug ślizgowy GH 1600 można bezproblemowo dopasować do wysokości ściany przez montaż/ 
/demontaż nadstawek korpusu struga bądź poprzez bezstopniowo regulowaną wysokość tzw. wie-
życzki struga. Korpus struga prowadzony jest wzdłuż ściany na specjalnych prowadnikach zinte-
growanych z przenośnikiem ścianowym od strony ociosu i ciągnięty jest przez łańcuch bez końca. 
Łańcuch pociągowy struga (strona ciągnąca) prowadzony jest w dolnej części prowadnika łańcu-
cha. Strug porusza się, jak wspomniano uprzednio, na dwóch ślizgach poruszających się na prowad-
nikach przenośnika. W górnej części przenośnika korpus struga jest prowadzony również poprzez 
specjalne ślizgi. 
 Dolne prowadniki struga służą równocześnie jako kliny ładujące oraz jako kanał dwóch gałęzi 
łańcucha pociągowego struga. Siły odciskające systemu, powstające przy pracy struga, przejmowa-
ne są przez układ przesuwu sekcji oraz poprzez siłowniki sterowania poprzecznego przenośnika. 
 Relatywnie duży ciężar przenośnika wpływa dodatkowo na spokojny przebieg pracy jak i dobrą 
sterowność układu. Oprócz tego, sposób prowadzenia samego korpusu struga poprzez dwa górne 
i dwa dolne ślizgi ma pozytywny wpływ na pokonywanie zakrętów trasy. 
 Oprócz urządzeń do urabiania i transportu system dla kopalni „Zofiówka“ wyposażony został 
w system zraszania, chłodzenia jak i układ zasilania elektrycznego. Po raz pierwszy zasilanie elek-
tryczne dla ściany strugowej przygotowała i z powodzeniem zintegrowała z systemem automatyki 
firmy Bucyrus firma Elgor & Hansen. 
 
 
3. SYSTEM AUTOMATYKI 
 
W przeciwieństwie do wcześniejszych strugów, które do wczesnych latach 90. eksploatowano 
również i w Polsce, strug zastosowany obecnie na kopalni „Zofiówka“ umożliwia precyzyjne do-
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zowanie zabioru przez zastosowanie techniki komputerowej i elektroniki. Precyzyjne dozowanie 
zabioru struga wyklucza zakleszczenie struga w ociosie, w przypadku bardzo twardego węgla 
lub nawet wtrąceń skał. W nowoczesnych systemach strugowych zadaje/programuje się przy po-
mocy komputera zarówno parametry ściany jak i przebieg samego procesu urabiania. Przed 20. la-
ty przekładka sekcji prowadzona była ręcznie i czas potrzebny na tą operację był bezpowrotnie tra-
cony. W dzisiejszych systemach strugowych sekcje obudowy są zintegrowane w cały system, tzn. 
automatycznie przebiega proces przekładki tak sekcji jak i przenośnika. 
 Uprzednio przedstawiona część mechaniczna systemu może tylko w połączeniu z systemem au-
tomatyki osiągać tak wysoką wydajność. Wysoka wydajność gwarantowana jest między innymi, po-
przez ciągłą pracę struga, maksymalną, możliwą szybkość urabiania i głębokość zabioru na całej dłu-
gości ściany. Sterowany komputerowo system automatyki gwarantuje tym samym duże powierzch-
nie odkrycia stropu przy maksymalnym wykorzystaniu czasu dyspozycyjnego urządzenia. Dopiero 
automatyka uczyniła ze struga wysokowydajny system wydobywczy. 
 
3.1. Sterowanie obudowy PMC®-R 
 

Każda sekcja obudowy na kopalni „Zofiówka“ wyposażona jest w sterownik PMC®-R, będący pod-
stawową jednostką systemu automatyzacji. Każdy sterownik kontroluje parametry sekcji takie jak 
ciśnienia, przemieszczenia i ruchy sekcji. Sterownik PMC®-R przetwarza te dane na rozkazy dla 
poszczególnych funkcji tak sekcji jak i układu automatyki i dalej, wykonuje je poprzez system ste-
rowania elektrohydraulicznego (rys. 5). Sterownik PMC®-R może sterować i pokazywać wszystkie 
funkcje sekcji jak i służy jako „Interface“ między maszyną a obsługą. 
 Jako system interaktywny umożliwia sterownik PMC®-R sterowanie użytkownikowi tak oddziel-
nymi funkcjami sekcji jak wpływem na funkcje automatyki. Przez sprzężenie sterownika PMC®-R 
– z centralnym komputerem MCU (MCU = Main Control Unit) możliwa jest na podziemnym sta-
nowisku sterującym wizualizacja: procesów w ścianie, stanów urządzeń jak i sterowanie parame-
trami samego procesu urabiania. 
 Po przejeździe struga przenośnik jest automatycznie przesuwany przesuwnikami sekcji, w okreś-
lonym odstępie za nim, na określoną głębokość (zabiór struga). Głębokość zabioru wybierana jest 
w zależności od twardości węgla tak jednak, by silniki napędu struga pracowały na 80–100% mocy 
nominalnej. Pomiar głębokości zabioru/skoku przekładki mierzony jest poprzez czujniki drogi (znaj-
dują się w każdym przesuwniku) a wartość tego skoku przekazywana jest do sterownika PMC®-R. 
 

 
 
Rys. 5. Sterownik PMC®-R 
Figure 5. Shield Control Unit PMC®-R 
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 Automatyczny przebieg skrawania jak i pozycja struga w ścianie przy długich ciągach od napę-
du do napędu jest kontrolowany przez centralny komputer MCU (stanowsko sterujące). Pozycja stru-
ga, najważniejszy parametr kontrolny przekładki przenośnika jest bezustannie przekazywany tak 
od przekładni strugowych, w połączeniu z sygnałami czujników synchronizujących pozycję struga 
jak i wyłączników krańcowych do systemu sterowników PMC®-R – by następnie mogły być poka-
zane na ekranie MCU(stanowiska sterowania). Proces przekładki uruchamiany jest przez odpowied-
ni sterownik PMC®-R w zależności od położenia struga w ścianie. W wypadku, gdy odpowiedni 
przesuwnik sekcji nie ma już możliwości dalszego wysuwu (przekładki przenośnika), automatycz-
nie wyzwalana jest funkcja rabowania i przekładki sekcji. 
 W żadnym przypadku nie jest możliwa przekładka dwóch sąsiednich sekcji, ponieważ najpierw 
porównywane są ciśnienia w czujnikach ciśnienia stojaków. Poprzez odpowiednie ustawienie pa-
rametrów możliwe jest ustawienie linii sekcji systemem tzw. chaotycznym bądź jak w przypadku 
kopalni „Zofiówka“ w systemie na piłę. 
 

3.1.1. Funkcje bezpieczeństwa sterownika PMC®-R 
Jako ochrona przed niechcianymi ruchami sekcji w przypadku niebezpieczeństwa bądź na czas pro-
wadzenia prac na sekcji do wyboru stoją 3 funkcje ochronne (rys. 5): 
1. Wyłącznik awaryjny. 
2. Blokada sekcji. 
3. Funkcja tunelu. 
 Naciśnięcie wyłącznika awaryjnego powoduje mechaniczne odcięcie dopływu prądu do sekcji. 
Wszystkie pozostałe współpracujące sterowniki PMC®-R zostają przez program zablokowane. 
W takim przypadku niemożliwe jest wykonanie przez sekcje żadnych ani automatycznych ani od-
dzielnych funkcji, pozostają „zamrożone”. 
 Dla przeprowadzenia niezbędnych napraw i prac w ścianie należy dla bezpieczeństwa obsługi 
wcisnąć wyłącznik awaryjny. Przy tym położeniu wyłącznika przerywany jest dopływ prądu do li-
stwy zaworowej sekcji, gdzie wciśnięto wyłącznik (mechanicznie), jak i na sekcjach sąsiednich po 
lewej i prawej stronie (przez program). Tym samym nie jest możliwe wykonanie funkcji sterowa-
nych elektrycznie. Dodatkowo należy odciąć dopływ ciśnienia do sekcji by uniemożliwić zastero-
wanie funkcji przez blok sterowania hydraulicznego. 
 Trzecią możliwość reprezentuje tzw. funkcja tunelu. Funkcję tą należy uruchomić w wypadku 
gdy należy poruszać się zdefiniowanej części ściany. Przez aktywację tej funkcji, w uprzednio ok-
reślonym obszarze ściany nie jest możliwe wykonanie funkcji sekcji jak i przekładki przenośnika, 
już aktywne funkcje są przerywane bądź nie będą wykonywane. Obszar tunelu można zaprogra-
mować dowolnie (2 do 9 sekcji). W wypadku zaprogramowania funkcji tunelu na 2 sekcje funkcja 
tunelu będzie obejmować sekcję, na której funkcję tę włączyliśmy oraz dwie sąsiednie po lewej 
i prawej stronie (w sumie 5 sekcji). W razie włączenia funkcji tunelu w czasie automatycznego wy-
konywania funkcji rabowania, przekładki bądź podbijania funkcje są przerywane, a sekcja zostanie 
nie podbita. Możliwe jest jedynie sterowanie ręczne przez sterownik PMC®-R jak i automatyczna 
funkcja przekładki przenośnika. 
 Oprócz tego podczas wykonywania automatycznej funkcji „Dociąganie sekcji“, „Przekładka 
przenośnika“ i „Cofanie przenośnika“ następuje akustyczne i optyczne uprzedzenie na sterowniku 
PMC®-R. 
 
3.2. Sieć komputerowa 
 

Sercem całego systemu automatyki są dwa stanowiska sterujące, jedno pod ziemią umieszczone 
w ciągu energetycznym i drugie stanowisko sterujące na powierzchni. Na komputerach tych zain-
stalowane są, opracowane przez firmę Bucyrus, własne programy wizualizacji i sterowania syste-
mem. Programy te umożliwiają kontrolę systemu jak i wpływ, przez zmianę parametrów, na proces 
urabiania (rys. 6). 
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Rys. 6. Stanowisko sterujące na powierzchni i pod ziemią 
Figure 6. Drivers Cabin on the Surface and Underground 

 
 W zależności od wymagań klienta istnieje możliwość podłączenia do komputera na powierzch-
ni jeszcze innych użytkowników tak by specjaliści i osoby kierownictwa kopalni mogły śledzić 
przebieg procesu urabiania. Możliwe i proste jest również podłączenie systemu do Internetu, tak by 
w przypadku zakłóceń w programie specjaliści firmy Bucyrus mogli bezpośrednio ingerować w pro-
gram jak i przeprowadzać jego aktualizację. Ponieważ program automatycznie codziennie zapisuje 
dane (data logging), możliwe jest by, np. pracownicy serwisowi dane te przegrywali na pamięć prze-
nośną by je następnie przeanalizować. 
 

 
 
Rys. 7. Możliwe rozwiązania sieci komputerów 
Figure 7. Possible Network Solutions 
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3.3. Program wizualizacji 
 

Do wizualizacji przebiegu procesów związanych z systemem strugowym służą programy „V-Shield“ 
i „V-Plow“ zainstalowane na komputerach głównych systemu. Programy te pracują pod systemem 
Windows XP i łatwo mogą być obsługiwane przy pomocy tzw. myszki. 
 Całkowitą nowością, opracowaną przez firmę Bucyrus dla kopalni „Zofiówka“, jest wkompo-
nowanie w program wizualizacji dodatku tzw. Reportingtool, który umożliwia analizę parametrów 
technologicznych systemu strugowego, i na ich podstawie pozwala podejmować odpowiednie de-
cyzje organizacyjne i górnicze. 

 

  
 
Rys. 8. Program wizualizacji V-Shield und V-Plow 
Figure 8. Visualization Programs V-Shield and V-Plow 

 
3.3.1. Program V-Shield 
Program V-Shield odznacza się przejrzystością i łatwą obsługą. Przez wykaz funkcji i listwę sym-
boli obsługa umożliwia indywidualną kompozycję monitora tak, by móc wygodnie obserwować 
pracę całego systemu. Przez funkcję zoom i przełączania istnieje możliwość wycinkowej kontroli 
systemu jak i pokazywanie danych tak w formie graficznej jak i arytmetycznej. 
 Na monitorze stanowiska sterującego, poniżej loga firmy Bucyrus, pokazywane są następujące 
dane: pozycja struga w ścianie, szybkość struga, wariant pracy struga oraz przebieg systemów au-
tomatycznych. Oprócz powyższych danych pokazane są graficznie ciśnienia w stojakach. Na więk-
szej części monitora pokazane są: przebieg i pozycja przenośnika, pozycja struga w odniesieniu do 
ponumerowanych sekcji. W dolnej części monitora pokazany jest stan wysuwu przesuwników, przy 
czym sekcje, które w następnym kroku będą przesuwane określone są innym kolorem. W dolnej 
części monitora znajduje się kilka różnokolorowych grafów pokazujących przebieg funkcje auto-
matyczne. Szaro-czarne grafy na kolorowym tle pokazują różne meldunki i aktualnie wykonywane 
funkcje przez sterownik, bądź sterowniki PMC®-R. 
 Menu „sterowanie“ zawiera punkty menu umożliwiające zmiany w oprogramowaniu sterowni-
ków PMC®-R w celu optymalizacji procesu urabiania strugiem. 
 Przez uruchomienie okna „struganie dozowane “ włącza się reżim pracy polegający na dozowa-
nym struganiu z wszystkimi towarzyszącymi funkcjami. W zależności od warunków geologicz-
nych możliwy jest wybór odcinka ściany bez funkcji automatycznych lub skrócenie drogi struga. 
Możliwy jest również wybór różnych głębokości zabioru dla całej ściany bądź jej części. Dla op-
tymalnego prowadzenia ściany niezbędna jest informacja o przebiegu i położeniu przenośnika ścia-
nowego w zależności od nachylenia ściany jak i kształtu linii przenośnika. Gwarantowane jest to 
przebiegiem trzech linii: przenośnika, docelowej (idealnej) jak i linii przybliżenia. 
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 Rzeczywista pozycja przenośnika określona przez mierników pokazana jest jako linia przeno-
śnika. Idealna linia ściany, z reguły określana przez kierownictwo kopalni pokazana jest jako linia 
docelowa. 
 Po osiągnięciu w procesie urabiania, przez linię przenośnika linii docelowej (idealnej), w miej-
scach tych nie zachodzi proces przekładki przenośnika. Tym samym linia przenośnika automaty-
cznie stara się dopasować do linii docelowej. 
 Przez linię przybliżenia zadawana jest każdemu ze sterowników sekcji wielkość skoku przesuw-
nika tak by po określonej ilości skrawów osiągnąć zadaną linię docelową. Osiągamy tym samym 
wymagany przebieg przenośnika/ściany. 
 

3.3.2. V-Plow 
Program V-Plow pokazuje pozycję struga, dane eksploatacyjne napędów i systemu oraz dane sen-
sorów. 
 Głównym zadaniem programu jest dokładne określanie pozycji struga w ścianie w zależności 
od kierunku urabiania i szybkości struga. Dane te zbierane przez odpowiednie sensory przekazy-
wane są poprzez sterowniki PMC-D i PMC-V do systemu automatyki. W wypadku awarii pozycję 
struga do programu V-Plow wprowadza się ręcznie. 
 W dalszym, możliwe jest ustawianie przez program ciśnień w sprzęgłach przeciążeniowych prze-
kładni napędów struga. Ciśnienia te ustawiane są w zależności od pozycji struga w ścianie by za-
pewnić optymalną ochronę łańcucha strugowego przed przeciążeniami. 
 Przy wizualizacji ściany pokazane są miejsca zainstalowania sensorów pozycyjnych i wyłącz-
ników krańcowych. Precyzyjnie pokazana pozycja struga dostarcza informację czy urabianie pro-
wadzone jest całym frontem bądź tylko odcinkami. 
 Środkowa część obrazu pokazuje dane napędu głównego i pomocniczego zarówno struga jak 
i przenośnika ścianowego. Kolorowymi grafami pokazywane są temperatury przekładni i silników 
jak i obciążenia elektryczne silników. Dzięki temu obsługa struga posiada informację na ile moż-
liwa jest zmiana (in plus lub in minus) głębokości zabioru. 
 Kolorowe grafy na dole monitora pokazują stan sensorów. 
 

3.3.3. Protokoły pracy 
Dla optymalnego prowadzenia wysoko wydajnych ścian strugowych, oprócz omówionego systemu 
strugowego i sposobu jego użytkowania, należy jeszcze optymalizacja czasu pracy. Bardzo trudno 
jest określić postoje i ich przyczyny, ponieważ nie zawsze łatwo jest uzyskać potrzebne informacje. 
Informacje te są jednak bardzo ważne, aby poprzez działania organizacyjne lub techniczne uniknąć 
bądź ograniczyć w przyszłości postoje ściany. 

 

  
 
Rys. 9. Protokół produkcji i postojów 
Figure 9. Production and Downtime Report 
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 Przy postoju ściany trwającym dłużej niż 2 minuty melduje się samoczynnie system kontroli 
programu V-Shield i zobowiązuje operatora do wybrania z listy przyczynę postoju bądź jej innego 
opisania. W określonym odstępach czasu informacje te przetwarzane są w dane typu PDF i zapi-
sywane w archiwum programu. 
 Na podstawie tych protokołów możliwa jest analiza przyczyn postojów oraz ułatwiona dalsza 
optymalizacja pracy systemu strugowego. 
 W sumie do dyspozycji stoi 6 typów raportów podzielonych na „raporty produkcyjne” oraz „ra-
porty pozostałe“. 
 Pod pojęciem „raporty pozostałe“ lokowane są informacje o uszkodzonych sensorach w obudo-
wie i o postojach (dłuższych niż 2 minuty) systemu strugowego. Raporty produkcyjne zawierają ra-
porty zmianowe i całodobowe oraz dostarczają informacji o kluczowych danych całego systemu stru-
gowego. 
 Oprócz obliczenia wydobycia (w tonach) i postępu ściany podawana jest również informacja 
o powierzchni odkrytego stropu. Wymienione dane ukazują kierownictwu kopalni w różnej formie 
dane produkcyjne. 
 Ważnym wskaźnikiem efektywności systemu strugowego jest pokazanie efektywnej głębokości 
zabioru w zależności od warunków geologicznych. 
 Niemniej ważnym wskaźnikiem efektywności systemu strugowego jest analiza czasu operacyj-
nego struga z podziałem na szybkość: bieg wolny i szybki. Podział ten pozwala wyciągać wnioski 
co do organizacji procesu urabiania. Przy zbyt dużej udziale biegu wolnego można wnioskować, że 
strug nie urabiał długimi skrawami od napędu do napędu natomiast urabiał krótkimi odcinkami, co 
znacznie obniżyło współczynnik wykorzystania struga. 
 Rzeczywista głębokość skrawu i optymalna organizacja procesu znajdują odzwierciedlenie we 
współczynniku odkrycia stropu (m2/min). Współczynnik ten określa efektywność systemu strugowe-
go. Współczynnik odkrycia stropu pokazany graficznie i arytmetycznie służy informacją o możli-
wościach dalszego zwiększenia efektywności procesu strugania. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
W czasie testu wydajności systemu strugowego firmy Bucyrus na kopalni „Zofiówka“ uzyskano 
średni współczynnik odkrycia stropu w wysokości 6 m2/min. Tym samym założone przez JSW ce-
le i wymagania w wysokości 4 m2/min zostały nie tylko spełnione, ale znacznie przekroczone. 
 W czasie testu na wydajność udowodniono nie tylko że system strugowy firmy Bucyrus jest 
w stanie uzyskać bardzo duże współczynniki odkrycia stropu, ale zarówno, że możliwa jest efek-
tywna i wydajna eksploatacja pokładów o małej miąższości. 
 
 
 
The Automated Plow System at “Zofiowka” Mine in Poland. 
The Technical Equipment and Automation System 
 
In August 2009 Bucyrus commissioned the very first automated Plow System at “Zofiowka” mine 
in Poland. The customer Jastrzębska Spółka Węglowa set a very high production target and a high 
advance rate per day for a low seam. The Bucyrus equipment proved these capabilities already dur-
ing the initial performance test under real conditions. 
 The reports show that technical equipment and the automation system in combination guarantee 
high advance rates and high production. The face conveyor, the plow drive and the overload pro-
tection system is described in the first part of this paper while the shield control unit and the auto-
mation network are described in the second part. Furthermore a rough overview about the installed 
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programmes is given and the implemented reporting tool and the most important key performance 
indicators are explained. 
The paper gives an indication how to mine low seams economically. 
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Monitoring bezpieczeństwa zakładu górniczego jako 
strategiczne wsparcie wszelkich decyzji w zarządzaniu 
procesem produkcyjnym w kopalni 
 
 
Stanisław Trenczek, Piotr Wojtas 
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Przypomniano technologie stanowiące podstawę procesu produkcyjnego w ko-
palni. Podano przykładowe elementy wchodzące w skład monitoringu bezpieczeństwa zakładu gór-
niczego. Scharakteryzowano monitorowane obszary pod kątem kryteriów, jakie powinny uruchamiać 
działania prewencyjne. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo, proces produkcji, monitorowanie bezpieczeństwa 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Na proces produkcyjny węgla kamiennego w kopalni składają się procesy główne oraz pomocnicze 
ogólnokopalniane i inne, charakteryzujące się zastosowaniem w konkretnych obszarach. Do głów-
nych zaliczamy następujące procesy [6]. 
 Przygotowawcze, które obejmują: 
− procesy udostępniające złoża węgla (w tym między innymi budowa takich wyrobisk, jak szyby, 

szyby ślepe, szybiki i związane z nimi nadszybia, podszybia, przekopy, pochylnie i upadowe; 
− procesy przygotowawcze pokład węgla kamiennego do eksploatacji (w tym między innymi bu-

dowa wyrobisk przygotowawczych, takich jak: chodniki podstawowe w obrębie partii udostęp-
nionych pokładów, chodniki polowe w obrębie pól eksploatacyjnych, chodniki przyścianowe 
i przecinki ścianowe w obrębie pól ścianowych). 

 Podstawowe, które obejmują: 
− proces eksploatacji węgla, składający się z czynności i operacji technologicznych polegających 

na zbrojeniu ścian (roboty montażowo-zbrojeniowe), eksploatacji węgla głównie systemami ścia-
nowymi (roboty urabiające, odstawa węgla i przemieszczanie środków technicznych w związku 
z przesuwaniem się przodków wydobywczych), wykonywaniu robót konserwacyjno-remonto-
wych, modernizacji wyposażenia technicznego ścian w celu poprawy warunków pracy i para-
metrów technicznych), likwidacji ścian (demontaż wyposażenia technicznego ścian); 

− proces przeróbki węgla kamiennego, który dotyczy między innymi klasyfikacji urobku, jego kru-
szenia i wzbogacania. 

 Do procesów pomocniczych ogólnokopalnianych – towarzyszących nierozłącznie procesom przy-
gotowawczym oraz podstawowym w pełnym zakresie ruchu zakładu górniczego – związanych z ko-
niecznością zachowania bezpieczeństwa pracy należą: 
− proces wentylacji, obejmującym utrzymywaniu sieci wentylacyjnej, maszyn i urządzeń wenty-

lacyjnych, klimatyzacyjnych, odmetanowania, odpylania itp. oraz zapobieganie zagrożeniom wy-
stępującym w górnictwie węgla kamiennego; 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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− proces transportu, który można podzielić na transport podziemny, w tym: pionowy (urobku, lu-
dzi i materiałów), pochyły (materiałów i urobku), poziomy (szynowy torowy, szynowy podwie-
szany, przenośnikowy) i transport powierzchniowy (wydobytego urobku do i wewnątrz zakładu 
przeróbczego oraz na składowisko węgla); 

−  proces odwadniania – zapewniający stały odbiór wód dopływających do wyrobisk górniczych 
z przyczyn naturalnych lub technologicznych, obejmujący m.in. odwadnianie lokalne i główne.

 Ponieważ eksploatacji pokładów węgla towarzyszą zagrożenia naturalne i techniczne niezbędne 
jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, która z jednej strony umożliwi ich właściwą i bezpie-
czną pracę, a z drugiej kontrolę warunków w jakich się to realizuje. Zapewniają to systemowe zasi-
lanie, systemowa informatyka oraz systemowa automatyka, które stanowią trzy segmenty zasadni-
czej infrastruktury systemowej [5] (rys. 1). 
 W procesie produkcji węgla niezbędne jest zarówno odpowiednie podejście do rozpoznawania 
i kontroli rzeczywistego poziomu zagrożeń, jak i dobór odpowiedniego wyposażenia. Dlatego też 
systemowym rozwiązaniom z zakresu zasilania, informatyki i automatyki przypisane jest szczegól-
ne znaczenie. Muszą one być zgodne z bardzo wysokimi wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
regulacjach zawartych w rozporządzeniu w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakła-
dach górniczych. 
 

 
 
Rys. 1. Model zasadniczej infrastruktury systemowej w procesie produkcji węgla kamiennego 
Figure 1. Model of a basic system infrastructure in a process of production of hard coal 
 
 
2. CHARAKTERYSTYKA MONITOROWANIA BEZPIECZEŃSTWA 
 
W monitorowaniu bezpieczeństwa podstawową rolę odgrywa segment informatyki, opierający się 
na systemach łączności i alarmowania [2]. Jego zadaniem jest przede wszystkim gromadzenie i prze-
twarzania danych z czujników kontrolujących stan atmosfery kopalnianej [4] oraz stan aktywności 
sejsmicznej górotworu [1], a także innych parametrów. Jeśli do tego dodać systemowy monitoring 
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parametrów pracy to widać wyraźnie, że wszystko to musi być na tyle zintegrowane, by skutecznie 
wspomagały zarządzanie zagrożeniami. 
 Stosowane w kopalniach tego rodzaju systemy wspomagające zarządzaniem bezpieczeństwem 
można podzielić na dwie podstawowe grupy: 
1. systemy monitoringu stanów i przejawów zagrożeń, 
2. systemy dyspozytorskie nadzoru ruchu kopalni. 
 Do pierwszej grupy można zaliczyć między innymi: 
− system monitorowania zagrożeń metanowo-pożarowych SMP-NT, 
− system mikrosejsmiczny ARAMIS M, 
− system przetwarzania i wizualizacji zjawisk sejsmicznych ARAMIS Win, 
− system sejsmoakustyczny ARES-5, 
− system obserwacji sejsmologicznych SOS GIG, 
− system HESTIA. 
 Grupę drugą tworzą natomiast między innymi: 
− system ZEFIR, 
− system SD2000, 
− system dyspozytorski MINTECH, 
− system wspomagania akcji ratowniczej SWAR-1, 
− system monitorujący pracę kombajnu ścianowego SMOK. 
 Osobną grupę rozwiązań stanowią infrastruktury integrujące istniejące i funkcjonujące w kopal-
niach systemy monitoringu, kontroli i zarządzania zagrożeniami. Częściowo realizują one funkcje 
syntezy oceny stanu wielu zagrożeń, jednak ich zasadniczym celem jest aktywna ochrona (awaryj-
ne wyłącznie energii elektrycznej, urządzeń i maszyn, kierowanie wycofywaniem ludzi itp.) ludzi 
i wyrobisk. 
 Wymienione systemy wspomagające zarządzanie zagrożeniami górniczymi spełniają podstawo-
we role zbierania informacji, jej obrazowania i raportowania, a czasem prostego ich przetwarzania 
i dystrybucji wewnętrznymi, lokalnymi sieciami. 
 Systemy wspomagania zarządzania ruchem kopalni (systemy dyspozytorskie) obejmują szerszy 
zakres funkcjonowania kopalni. Są one ukierunkowane głównie na monitoring procesów technolo-
gicznych, a najbardziej rozwinięte z nich (Zefir, SD2000) obejmują również zagrożenia. Jednakże 
od strony funkcyjnej nie wykraczają poza wymienione na początku podstawowe role. 
 W dziedzinie zagrożeń górniczych istotnymi zagadnieniami, oprócz zbierania informacji, jej pre-
zentacji i dystrybucji, są: integracja stanów zagrożeń i kompleksowa ocena ryzyka zawodowego. 
Można domniemywać, że podstawowym powodem takiego stanu rzeczy są trudności poprawnego 
merytorycznie opisu tych zagadnień. Ważną rolę należy także przyznać nowoczesnym standardom 
dostępności informacji zawartych w systemie – możliwości interaktywnej współpracy z systemem 
z dowolnego miejsca w dowolnym czasie. 
 Dla lepszego zobrazowania systemowego monitorowania zagrożeń i niektórych procesów tech-
nologicznych podane zostaną przykładowe rozwiązania stosowane w polskich (ale nie tylko) ko-
palniach węgla kamiennego. 
 
 
3. SYSTEM MONITOROWANIA PARAMETRÓW BEZPIECZEŃSTWA 

I PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH 
 
Nowy, opracowany w 2006 roku system SMP-NT/A [4] stanowi kompleksowe rozwiązanie pro-
blemu monitorowania parametrów bezpieczeństwa i produkcji w zakładach górniczych, zgodnie 
z wymaganiami obowiązujących przepisów. W skład systemu (rys. 2) wchodzą urządzenia stacyjne 
(powierzchniowe), urządzenia obiektowe (dołowe), urządzenia końcowe (czujniki analogowe i dwu-
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stanowe) oraz niezbędna do zarządzania bezpieczeństwem i produkcją zakładu górniczego infra-
struktura informatyczna. 
 

 
 
Rys. 2. Schemat poglądowy systemu SMP-NT/A 
Figure 2. Pictorial diagram of the SMP-NT/A system 

 
 Urządzenia dołowe systemu umożliwiają prowadzenie ciągłej kontroli parametrów środowiska 
kopalnianego, a w szczególności: 
− pomiar parametrów fizycznych i składu chemicznego powietrza – monitorowanie zagrożeń ae-

rologicznych, 
− kontrola stanu i parametrów pracy urządzeń wentylacyjnych, 
− kontrola stanu i parametrów pracy maszyn i urządzeń ciągów technologicznych, 
− realizacja algorytmów dwustanowego sterowania maszyn i urządzeń dołowych, w tym automa-

tycznego wyłączania zasilania w przypadkach zagrożenia wybuchem. 
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 W podziemnej części systemu stosuje się wyłącznie urządzenia iskrobezpieczne, przystosowa-
ne do zdalnego zasilania z obwodów liniowych części stacyjnej. Cecha ta ma szczególne znaczenie 
w przypadku kopalń o wysokim poziomie zagrożeń naturalnych, gdyż umożliwia zachowanie cią-
głego monitoringu środowiska w każdych warunkach, niezależnie od stanu dołowej sieci elektro-
energetycznej. 
 System ten w każdej warstwie ma otwartą konstrukcję modułową, czyli może być konfiguro-
wany i rozbudowywany stosownie do wielkości zakładu górniczego i funkcji, jakich użytkownik 
w danym momencie oczekuje. Jego struktura jest ściśle podporządkowana wymaganiom, jakie 
w polskim górnictwie stawia się kopalnianym systemom monitoringu. W szczególności: 
− zapewnia realizację przyjętego w górnictwie hierarchicznego układu zarządzania produkcją i bez-

pieczeństwem; 
− umożliwia zdalne zasilanie z urządzeń dołowych z powierzchni, co zapewnia ich normalne dzia-

łanie w każdych warunkach; 
− umożliwia realizację wymaganych przepisami zadań wizualizacji danych w punkcie dyspozy-

torskim, archiwizacji i raportowania danych pomiarowych i zdarzeń oraz sterowania dołowych 
urządzeń zasilających i sygnalizacyjnych. 

 Ponadto umożliwia też: 
− automatyczne powiadamianie załóg pracujących w rejonach o zagrażającym im niebezpieczeń-

stwie; 
− integrację z systemami geofizycznymi dla umożliwienia realizacji automatycznych wyprzedza-

jących wyłączeń energii elektrycznej w rejonach, w których wystąpił wstrząs o energii mogącej 
spowodować gwałtowny wypływ metanu; 

− współpracę poprzez powierzchniową sieć informatyczną z innymi pracującymi w zakładach gór-
niczych systemami akwizycji i wizualizacji. 

 
 
4. SYSTEMY MONITOROWANIA ZAGROŻENIA TĄPANIAMI 
 
Nowoczesne rozwiązania w zakresie monitorowania zagrożeń sejsmicznych w kopalniach węgla ka-
miennego zmierzają do intensywnego monitorowania rejonu ściany. 
 Wyróżnia się trzy podstawowe systemy: system do tomografii rejonu ściany typu GEOTOMO, 
system sejsmoakustyczny typu ARES z geofonowymi prędkościowymi sondami oraz system typu 
ARAMIS do kontroli zjawisk dynamicznych przed frontem ściany wydobywczej. 
 W pełni iskrobezpieczny, pierwszy w Polsce i w świecie system typu GEOTOMO/E (rys. 3) 
przeznaczony jest do kontroli względnych zmian naprężeń w stropie i pokładzie przed frontem ścia-
ny. System wykorzystuje do prześwietlania falę sejsmiczną wzbudzaną przez organ urabiający kom-
bajnu. Umożliwia lokalizację miejsc koncentracji naprężeń i ocenę przyczyn ich powstawania oraz 
związanych z tym zagrożeń. 
 System sejsmoakustyczny ARES-5/E (rys. 4) służy do oceny zagrożeń tąpaniami zgodnie z za-
sadami sejsmoakustycznej metody oceny stanu zagrożenia tąpaniami (Instrukcja Nr 1 opracowana 
przez Główny Instytut Górnictwa). Jego zadaniem jest przetwarzanie przy pomocy geofonowych 
sond pomiarowych (mocowanych na kotwach w ociosie chodników przygotowawczych) prędkości 
drgań mechanicznych górotworu na postać sygnałów elektrycznych, a następnie po wzmocnieniu 
i filtracji w nadajnikach przesyłanie tych sygnałów na powierzchnię do kopalnianej Stacji Geofizy-
ki za pośrednictwem telekomunikacyjnej sieci kablowej oraz układów odbiorczych stacji powierz-
chniowej OA-5. W powierzchniowej części systemu następuje cyfrowa obróbka sygnałów i kom-
puterowa ich interpretacja. 
 Z kolei iskrobezpieczny system typu ARAMIS SA (rys. 5) przeznaczony jest do oceny zagroże-
nia zjawiskami dynamicznymi przed frontem ściany. System umożliwia z wykorzystaniem sond trój-
składowych wykrywanie, rejestrację, lokalizację metodą kierunkową, grupowanie oraz ocenę ener-
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gii zjawisk sejsmicznych. Zapewnia identyfikację miejsc o intensywnym wzroście emisji oraz inter-
pretację zagrożeń zjawiskami dynamicznymi w oparciu o funkcję ryzyka. 
 
 

 
 
Rys. 3. System GEOTOMO/E 
Figure 3. GEOTOMO/E system 
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Rys. 4. Struktura systemu ARES-5/E 
Figure 4. Structure of the ARES-5/E system 
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Rys. 5. System ARAMIS SA do oceny zagrożenia zjawiskami dynamicznymi przed frontem ściany 
Figure 5. ARAMIS SA system for assessment of dynamic events in front of a longwall face 

 
5. MONITOROWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH 
 
Zakres możliwych do realizacji pomiarów parametrów technologicznych w ścianie i przodku jest 
dosyć szeroki (rys. 6), jednak nie obejmuje wszystkich elementów [3]. 
 

 
 
Rys. 6. Zakres pomiarów parametrów technologicznych i struktura transmisji danych 
Figure 6. Range of measurements of technological parameters and a structure of data transmission 

119



 

 

 Czujniki do pomiaru tych parametrów zazwyczaj są standardowo montowane w maszynach i urzą-
dzeniach, a ich sygnały wyjściowe są wyprowadzone na złącza interfejsów przystosowanych do trans-
misji szeregowej, skąd mogą być pobierane przez system monitorowania i wykorzystywane do ce-
lów diagnostycznych i serwisowych. 
 
 
6. WSPOMAGANIE PROCESU DECYZYJNEGO 
 
Dla optymalnego wykorzystania wyników pomiarów generowanych przez system niezbędne jest ok-
reślenie stanu statycznego w poziomie zagrożeń oraz stanów dynamicznych o charakterze awaryj-
nym i krytycznym. Dla stanów dynamicznych niezbędne jest opracowanie odpowiednich procedur. 
 Jeśli proces produkcji w kopalni przebiega normalnie i poziom zagrożeń naturalnych oraz tech-
nicznych nie przekracza założonych dolnych progów wartości tolerowalnych, to możemy uznać to 
za fazę statyczną procesu. Wówczas zasadniczym efektem pracy systemu monitorowania są: wizu-
alizacja wyników pomiarów, raportowanie oraz archiwizacja. 
 W przypadku generowania przez system wyników pomiarów świadczących o przekroczeniu us-
talonych dolnych wartości zakresu tolerowalnego następuje faza dynamiczna procesu, która może 
charakteryzować się (rys. 7): 
− stanem awaryjnym, gdy wartości nie przekroczyły granicznych (górnych) wartości zakresu to-

lerowalnego; 
− stanem krytycznym, gdy parametry osiągnęły poziom zakresu nietolerowalnego. 
 
 

 
 
Rys. 7. Algorytm wspomagania procesu zarządzania 
Figure 7. Support algorithm for management process 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Zarządzania produkcją zakładu górniczego jest skomplikowane, gdyż procesy technologiczne mu-
szą uwzględniać uwarunkowania, a to powoduje występowanie zagrożeń naturalnych, w tym aero-
logicznych i geosferycznych, oraz zagrożeń technicznych. 
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 Bezpieczeństwo załogi i ruchu zakładu górniczego kontrolowane jest różnymi systemami moni-
torowania, spośród których zintegrowane systemy monitorowania parametrów środowiska – para-
metrów aerologicznych i sejsmicznych – wraz z parametrami techniczno-technologicznymi odgry-
wają rolę zasadniczą. 
 Proces zarządzania produkcją posiadać musi opracowane procedury działań na wypadek wzro-
stu poziomu zagrożenia do zakresu tolerowalnego oraz do zakresu nietolerowalnego. 
 Algorytm działania w fazie dynamicznej stanu bezpieczeństwa jest strategicznych wsparciem 
wszelkich decyzji w zarządzaniu procesem produkcyjnym w kopalni. 
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Safety Monitoring of a Mine as a Strategic Support of All Decisions 
at Management of a Production Process in a Mine 
 
There have been reminded the technologies being a basis of a production process in a mine. Exem-
plary elements included in a safety monitoring of a mine have been given. The areas to be moni-
tored have been characterized regarding the criteria which should activate the preventive actions. 
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STRESZCZENIE: W referacie opisano doświadczenia eksploatacyjne kombajnów KSW-460NE 
z powietrzno-wodną instalacją zraszającą, wdrożonych w kopalniach Pniówek oraz Budryk, Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej S.A. Opisano warunki i przebieg wdrożenia, przedstawiono wyniki badań 
skuteczności ograniczania zapylenia w ścianach z tymi kombajnami oraz badań skuteczności zapo-
biegania zapłonowi metanu przeprowadzonych w Kopalni Doświadczalnej Barbara. Przedstawiono 
również perspektywy rozwoju i modyfikacji powietrzno-wodnej instalacji zraszającej. 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Najważniejszym kryterium wydobycia węgla jest konieczność zachowania zasad bezpiecznej 
eksploatacji wobec zagrożeń górniczych. Jednymi z głównych zagrożeń powszechnie występują-
cymi w kopalniach są: zagrożenie zapłonu metanu i wybuchu pyłu węglowego oraz zagrożenie py-
licy, ja-ko choroby zawodowej. 
 Stosowanie zraszania wodnego, zanożowego w kombajnach znacznie zmniejsza występujące za-
grożenia, lecz równocześnie niesie ze sobą szereg ograniczeń, tj.: 
− problem dostarczenia odpowiedniej ilości wody do układu chłodzącego i zraszania, 
− nadmiar wody w urobku, 
− korozja elementów maszyn i urządzeń, 
− pogorszenie stanu spągu, gromadzenie się wody na przesypach. 
 W celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia ww. ograniczeń w KOMAG-u opracowano 
powietrzno-wodną instalację zraszającą. Pierwsze, w powietrzno-wodną instalację zraszającą, zosta-
ły wyposażone kombajny KSW-460NE produkcji Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych S.A. Zlo-
kalizowano je w KWK Pniówek, a następnie w KWK Budryk. Woda w tej instalacji mieszana jest 
ze sprężonym powietrzem w dyszy, co doprowadza do większego rozdrobnienia kropel, zwiększe-
nia powierzchni kropel oraz większej prędkości ich wyrzutu z dyszy, przy obniżeniu wartości ciś-
nienia wody do około 0,5 MPa. 
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2. POWIETRZNO-WODNA INSTALACJA ZRASZAJĄCA 
 
Istota rozwiązania opracowanej w KOMAG-u powietrzno-wodnej instalacji [8], polega na zastoso-
waniu w kombajnie ścianowym dwu układów zraszania: 
− zewnętrznego, zabudowanego na ramionach, wytwarzającego izolującą od otoczenia kurtynę 

wodną wokół każdego z organów urabiających kombajnu; 
− wewnętrznego, zraszającego wodnymi lub powietrzno-wodnymi strumieniami, wypływającymi 

z dysz osadzonych w specjalnych obsadach (lub uchwytach nożowych), rozmieszczonych na pła-
tach tarczy ociosowej w organach tak, że realizowana jest metoda zraszania zanożowego. 

 W przypadku kombajnu typu KSW-460NE, zraszanie zewnętrzne składa się z 9 dysz dwuczyn-
nikowych (rys. 1) typu STK-2D (lub STK-Z) [8] umieszczonych na każdym ramieniu, do których 
oddzielnie doprowadzane są woda i sprężone powietrze. Mieszanie czynników następuje dopiero 
w dyszach. 
 

 
 
Rys. 1. Usytuowanie dysz na ramieniu i organie kombajnu ścianowego typu KSW-460NE 

 
 Dysze zraszania wewnętrznego typu G-243 (rys. 1), umieszczone na każdym organie urabiają-
cym (40 szt.), zasilane są mieszaniną powietrzno-wodną utworzoną wcześniej, jeszcze przed wpro-
wadzeniem jej do ramienia, w przyporządkowanym do tej części układu, jednym z dwu mieszalni-
ków zabudowanych na kombajnie. 
 Sumaryczne zużycie wody w systemie zraszania wynosił od 70 do 100 dm3/min, a zużycie sprężo-
nego powietrza wynosi 3,0÷5,0 m³/min, przy ciśnieniu obydwu czynników w granicach 0,5÷0,55 MPa. 
 Obydwa układy zraszania, zarówno lewego oraz prawego ramienia i organu, zasilane są wodą 
doprowadzaną z rurociągu p.poż. (poprzez zestaw filtracyjny), za pomocą pompy podnoszącej ciś-
nienie. Z pompy woda płynie do maszyny magistralą złożoną z przewodów Ø50 mm w części sta-
łej, a następnie w przewodami Ø32 mm w części ruchomej. Powietrze, podobnie jak woda, dopro-
wadzane jest do poszczególnych układów zraszania bezpośrednio z magistrali, najpierw przewoda-
mi Ø50 mm., a następnie Ø32 mm, zasilanej sprężarką umieszczoną w chodniku przyścianowym. 
W ścianie, przed doprowadzeniem do maszyny, obydwie magistrale złożone z przewodów o śred-
nicy 32 mm., ułożone są w układaku przewodów, przemieszczających się w zastawkach przenoś-
nika ścianowego. 
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 Powietrzno-wodna instalacja zraszająca jest zabudowana na kombajnie równolegle z typową in-
stalacją wodną, co umożliwia korzystanie, w zależności od potrzeb, z wybranego wariantu systemu 
zraszania. 
 Dla instalacji zraszającej powietrzno-wodnej zasilanej z pompy wodnej i sprężarki, ustalono na-
stępujące parametry: 
− natężenie przepływu wody: 70÷90 dm3/min, 
− ciśnienie wody: 0,5 MPa, 
− natężenie przepływu powietrza: 2,5÷4,5 m³/min, 
− ciśnienie powietrza: 0,55 MPa. 
 Dla instalacji zraszającej wodnej zakresy ustalonych parametrów wynosiły: 
− natężenie przepływu wody: 200÷225 dm3/min, 
− ciśnienie wody: 2,8÷3,3 MPa. 
 
 
3. DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE STOSOWANIA KOMBAJNÓW KSW-460NE 

ZE ZRASZANIEM POWIETRZNO-WODNYM 
 
Zabudowana na kombajnie ścianowym KSW-460NE, powietrzno-wodna instalacja zraszająca (rys. 2) 
przed zastosowaniem w kopalni została poddana testom skuteczności gaszenia oraz niedopuszcze-
nia do powstania zainicjowanego zapłonu gazu. Pozytywne wyniki prób przeprowadzonych w Ko-
palni Doświadczalnej Barbara, stanowiły dla producenta, Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych S.A., 
podstawę do zastosowania powietrzno-wodnej instalacji zraszającej w podziemiach kopalń. 
 

 
 
Rys. 2. Próby instalacji powietrzno-wodnej kombajnu ścianowego 
typu KSW-460NE na powierzchni kopalni Pniówek 

 
 Przed wdrożeniem, powietrzno-wodna instalacja zraszająca przeszła próby eksploatacyjne, w ra-
mach których zbadano jej wpływ na wielkość zapylenia w ścianie. Wyniki te porównano z pomiara-
mi wykonanymi podczas stosowania standardowej − wodnej instalacji zraszającej. 
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 Pierwszy kombajn ścianowy KSW-460NE z powietrzno-wodną instalacją zraszającą, został zlo-
kalizowany w KWK Pniówek w maju 2006 roku w ścianie W-9 na poziomie 830 m w pokładzie 
357/1. Ściana W-9 miała długość 160 m, średnią wysokość 1,75 m oraz wybieg 410 m. Prowadzo-
na była prowadzona w IV kategorii zagrożenia metanowego oraz klasie B zagrożenia pyłowego. 
Podczas eksploatacji ściany osiągnięto postęp dobowy około 5,5 m/dobę i wydobycie około 2000 
t/dobę. 
 Podczas eksploatacji ściany, w okresie 05.2006÷01.2007 roku prowadzano pomiary zapylenia 
oraz rejestrowano parametry zasilania mediów instalacji zraszającej. Wykonywano również zmiany 
doskonalące doświadczalną instalację zraszającą. Podczas prowadzenia prób i badań stosowano za-
równo powietrzno-wodną instalację zraszającą jak i standardową instalację zraszania wodnego. 
W tym okresie, oprócz prób i testów przydatności powietrzno-wodnej instalacji zraszającej do za-
stosowań przy urabianiu ścian kombajnami, oceniono również jej wpływ na komfort pracy załogi. 
 Prawidłowo zasilana instalacja zraszająca powietrzno-wodna, wykazała znacznie lepszą skute-
czność w ograniczaniu zapylenia, przede wszystkim respirabilnego, w porównaniu z instalacją zra-
szania wodnego, a zużycie wody zraszającej nie przekraczało 90 dm3/min, tj. 2,5-krotnie mniej niż 
dla standardowej instalacji wodnej. Załoga obsługująca kombajn, w pierwszym okresie eksploatacji 
ściany chętniej stosowała instalację wodną, przede wszystkim z uwagi na dotychczasowe przyzwy-
czajenia i brak zaufania odnośnie skuteczności ochrony powietrzno-wodnej instalacji zraszającej przed 
zagrożeniem metanowym i pyłowym. 
 Po zakończeniu eksploatacji ściany kombajn został wytransportowany na powierzchnię, celem 
dokonania zmian w instalacji zraszającej. Zostały zmienione komponenty instalacji takie jak: czuj-
niki ciśnienia i zawory redukcyjne. Jeszcze podczas prób eksploatacyjnych powietrzno-wodna in-
stalacja zraszająca została wyposażona w opracowane przez KOMAG dysze dwuczynnikowe typu 
StK-2D. 
 Kombajn KSW-460NE ze zmodernizowaną instalacją zraszania powietrzno-wodnego, został zlo-
kalizowany ponownie w kopalni Pniówek, w ścianie W-10, w tym samym pokładzie co ściana W-9. 
Ściana W-10 miała długość 176 m, średnią wysokość 1,68 m oraz wybieg 585 m. Była prowadzo-
na w tej samej kategorii zagrożenia metanowego oraz klasie zagrożenia pyłowego. Podczas eksplo-
atacji ściany osiągnięto postęp dobowy około 5 m/dobę i wydobycie około 2000 t/dobę. 
 Podczas eksploatacji ściany W-10, w okresie 03.2007÷10.2007 roku prowadzano również po-
miary zapylenia oraz rejestrowano parametry zasilania mediów instalacji zraszającej [9]. Dokony-
wano także korekt w układzie instalacji, doskonaląc ciągle system zraszania pod kątem niezawod-
ności działania. Podczas eksploatacji ściany W-10 prowadzono próby i badania zarówno powietrz-
no-wodnej instalacji zraszającej jak i standardowej instalacji zraszania wodnego. Stosowanie po-
wietrzno-wodnej instalacji zraszającej w ścianie W-10 poprawiło poczucie bezpieczeństwa załogi 
oraz zwiększyło komfort pracy z uwagi na skuteczną likwidację zapylenia generowanego przez kom-
bajn oraz mniejszą ilość wody w ścianie. 
 Po zakończeniu eksploatacji w ścianie W-10, kombajn z powietrzno-wodną instalacją zraszają-
cą, po przeglądzie, zainstalowano w ścianie W-8 o długości 247 m, wysokości 1,55 m i wybiegu 
635 m. W ścianie uzyskiwano postęp dobowy 4 m i wydobycie 2000 t/dobę. 
 Instalacja zraszania powietrzno-wodnego w ścianie W-8 nie podlegała już żadnym modyfika-
cjom. Kombajn KSW-460NE w okresie eksploatacji ściany 03.2008÷03.2009 roku pracował wy-
łącznie z działającą powietrzno-wodną instalacją zraszającą. Zraszanie wodne w ścianie W-8 nie 
było stosowane. 
 Obecnie kombajn ścianowy KSW-460NE z powietrzno-wodną instalacją zraszającą rozpoczął 
eksploatację w kolejnej ścianie w KWK Pniówek. 
 Kolejne udane wdrożenie powietrzno-wodnej instalacji zraszającej na kombajnie KSW-460NE 
nastąpiło w KWK Budryk. W tym typie zraszania zastosowano nową konstrukcją dysz dwuczynni-
kowych StK-Z. Kombajn został zlokalizowany w ścianie Cw-1 na poziomie 1050 w pokładzie 364/2. 
Długość ściany wynosiła 250 m, wysokość 1,4–1,8 m, a wybieg  826 m. Ściana Cw-1 była prowa-
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dzona w IV kategorii zagrożenia metanowego oraz  klasie B zagrożenia pyłowego. Postęp dobowy 
w ścianie Cw-1 wynosił 4÷5 m/dobę a wydobycie około 2450 t/dobę. W okresie eksploatacji ścia-
ny od 04.2008÷12.2008 roku, uzyskano pozytywne wyniki ze stosowania powietrzno-wodnej insta-
lacji zraszającej. Oprócz podniesienia komfortu pracy załogi zaobserwowano: 
− mniejsze zużycie wody układu zraszania zewnętrznego, 
− zmniejszenie zapylenia w ścianie, a tym samym większy poziom bezpieczeństwa pracy w ścia-

nie, 
− poprawę obsługi i sposobu użytkowania, 
− niska awaryjność, 
− poczucie bezpieczeństwa pracującej załogi. 
 Po zakończeniu eksploatacji ściany, wydzierżawiony kombajn został oddany do producenta. Do 
następnej ściany Cw-2, której eksploatacja rozpoczęła się w lipcu br., w tym samym rejonie co ścia-
na Cw-1, KWK Budryk postanowiła zastosować również kombajn KSW-460NE z powietrzno-wod-
ną instalacją zraszającą. 
 Ściana Cw-2 ma długość 250 m, wysokość 1,3÷1,8 m a wybieg 973 m. Postęp dobowy w ścia-
nie wynosi ~4 m/dobę, a wydobycie 2200 t/dobę. 
 
 
4. DYSZE DWUCZYNNIKOWE 
 
Powietrzno-wodne instalacje zraszające kombajnów ścianowych KSW-460NE produkcji Zabrzań-
skich Zakładów Mechanicznych S.A., są wyposażone w dysze dwuczynnikowe StK-2D (KWK Pnió-
wek) oraz STK-Z (KWK Budryk), które wymagają zasilania wodą w ilości około 1 dm3/min (rys. 3) 
oraz powietrzem w ilości około 100 dm3/min, przy ciśnieniu obu czynników około 0,5 MPa. Zasto-
sowanie takich dysz wymaga dostarczenia do każdego ramienia kombajnu około 10 dm3/min wody 
zraszającej. 
 Woda i sprężone powietrze doprowadzone są niezależnymi przewodami i mieszane w komorze 
dyszy, a następnie wyrzucane są na zewnątrz w postaci rozpylonej mieszaniny powietrzno-wodnej. 
Otwór wylotowy dyszy ma średnicę od 2 do 3 mm, co zapewnia jej dużą drożność dyszy. Rozpylo-
ny strumień ma kształt stożka o kącie około 15°, a jego zasięg wynosi około 3 m. Zadaniem dysz 
jest wytworzenie strumienia, w którym co najmniej połowa kropel nie przekracza średnicy 15 µm, 
a przynajmniej 15% objętości kropel ma średnicę mniejszą niż 5 µm. 
 Takie rozdrobnienie kropel decyduje o dużej skuteczności dyszy w ograniczaniu zapylenia, zwłasz-
cza pyłu respirabilnego. Większe rozdrobnienie kropel zapewnia zwiększoną ich liczbę w jednost-
ce objętości, co zapewnia kontakt z większą liczbą cząstek pyłu. Większa liczba kropel niesie za so-
bą zwiększenie ich sumarycznej powierzchni. 
 Zastosowanie sprężonego powietrza, jako jednego z medium dyszy, zapewnia nie tylko duże roz-
pylenie wody, ale również nadanie rozdrobnionym kroplom odpowiedniej energii wyrzutu z dyszy. 
 

a)    b)  
 
Rys. 3. Powietrzno-wodne dysze dwuczynnikowe: a) StK-2D, b) STK-Z 
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 Jak wynika z badań przeprowadzonych w KOMAG-u, powietrzno-wodna dysza dwuczynniko-
wa STK-R wytwarza strumień, w którym średnica medialna kropel wynosi około 16 µm, co w od-
niesieniu do strumienia dyszy G-243T zasilanego wodą pod ciśnieniem 5 MPa i średnicy medialnej 
kropel około 126 µm daje około tysiąckrotnie większą liczbę kropel i około milion razy większą 
ich powierzchnię. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Powietrzno-wodny system zraszający znalazł swoje zastosowanie w kombajnach ścianowych KSW- 
-460NE zastosowanych w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej KWK Pniówek i KWK Bu-
dryk. Zastosowane rozwiązania powietrzno-wodnej instalacji zraszającej uzyskały akceptację i po-
zytywną opinię kopalń. 
 Powietrzno-wodna instalacja zraszająca ogranicza znacznie ilość wody, w stosunku do typowej 
instalacji wodnej, szczególnie zraszania zewnętrznego. 
 Pomiary zapylenia oraz opinia kopalń wykazują, że stosowanie zraszania powietrzno-wodnego 
w znacznym stopniu ogranicza zapylenie w ścianie generowane przez kombajn. 
 Zastosowana powietrzno-wodna instalacja zraszająca, podnosi znacznie komfort pracy oraz po-
czucie bezpieczeństwa załogi wobec zapłonu metanu i wybuch pyłu węglowego. 
 Dwuczynnikowe dysze zraszające wytwarzają mieszaninę powietrzno-wodną, w której zawartość 
kropel jest tysiąckrotnie większa od liczby kropel w strumieniu zraszania wodnego, a ich suma-
ryczna powierzchnia jest około milion razy większa od sumarycznej powierzchni kropel strumienia 
wytworzonego przez dysze wodne, co zapewnie dobre właściwości absorbowania pyłu generowa-
nego przez kombajn i ograniczone zużycie wody. 
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Operational Experience from Implementation of KSW-460NE 
Longwall Shearers with Air-and-Water Spraying System 
in Jastrzebska Coal Company, JSC 
 
Operational experience as regards KSW-460NE longwall shearers with air-and-water spraying sys-
tem, which were implemented in “Pniowek” and “Budryk” Collieries of Jastrzebska Coal Compa-
ny, JSC was described. Conditions and implementation process were described, and results of tests 
of effectiveness of dust removal in longwalls with these shearers as well as results of tests of effec-
tiveness of preventing against methane ignition, which were carried out in “Barbara” Experimental 
Colliery, were presented. Views for development and modification of air-and-water spraying system 
were also presented in the paper. 
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Wykorzystanie komputerowej analizy obrazu do wyznaczania 
powierzchni przekroju wyrobiska kopalnianego 
 
 
Marek Gawor 
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STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono zastosowanie komputerowej analizy obrazu (fotogra-
metrii cyfrowej) do wyznaczania przekroju poprzecznego wyrobiska kopalnianego. W celu uwido-
cznienia obrysu wyrobiska użyto odblaskowej farby w kolorze czerwonym. Następnie aparatem cy-
frowym wykonywano zdjęcie. Zdjęcie poddawano komputerowej analizie, która umożliwiała wy-
znaczenie ilości pikseli zawartych w przekroju wyrobiska. Po wyznaczeniu skali zdjęcia (ilość pik-
seli przypadających na metr kwadratowy) wyliczano przekrój wyrobiska. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Wentylacja kopalń, fotografia cyfrowa, analiza obrazu 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Znajomość powierzchni przekroju poprzecznego wyrobiska jest bardzo istotna w celu wyznaczenia 
objętościowego natężenia strumienia przepływu powietrza lub gazów w wyrobiskach kopalnianych. 
Objętościowe natężenie strumienia przepływu jest iloczynem średniej prędkości przepływu gazu i po-
wierzchni, przez którą ten gaz przepływa [1]. Współczesne metody pomiarów średniej prędkości 
przepływu gazu są wykonywane z dostatecznie dobrą dokładnością [2]. Jednak dokładne wyzna-
czenie powierzchni przekroju jest obarczone dużą niepewnością pomiaru [3]. 
 W ostatnich latach nastąpił szybki rozwój metod pomiarowych związanych z komputerową ana-
lizą obrazu [4]. Jedną z istotnych zalet takiej analizy jest to, że za jej pomocą można dokonać po-
miarów wielu parametrów figur geometrycznych. Parametrami takimi mogą być: długość lub ob-
wód krzywej, powierzchnia figury itp. 
 W prezentowanej pracy wykorzystano metody komputerowej analizy obrazu w celu wyznacze-
nia przekroju poprzecznego wyrobiska. Zasada pomiaru polegała na wykonaniu kolorowego zdję-
cia aparatem cyfrowym w określonym miejscu wyrobiska [5]. 
 Analizę wykonanego zdjęcia przeprowadzano za pomocą specjalnie w tym celu napisanych al-
gorytmów. Miały one na celu wyodrębnienie sfotografowanych linii wyróżniających obrys wyrobi-
ska, który umożliwiał wyznaczenie powierzchni przekroju poprzecznego wyrobiska. Opracowane 
algorytmy zostały zastosowane w programie, który w wygodny dla użytkownika sposób realizuje 
zadanie wyznaczania mierzonej powierzchni. 
 
 
2. METODY ZAZNACZANIA OBRYSU WYROBISKA 
 
Stosowana metoda pomiaru powierzchni przekroju wyrobiska wymaga wyróżnienia obrysu na tle 
całego przekroju wyrobiska, a dokładniej na tle całego wykonanego zdjęcia. Poniżej opisane algo-
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rytmy działają w ten sposób, że dokonują detekcji pikseli o kolorze zbliżonym do koloru czerwo-
nego. 
 Przedstawione zostanie kilka metod zaznaczania obrysu powierzchni wyrobiska: 
1. oświetlenie przekroju wyrobiska układem diod świecących – realizowane za pomocą „noża 

świetlnego” oświetlającego wszystkie ściany wyrobiska w miarę jednorodną „linią” [6], [7]; 
2. zastosowanie diody laserowej lub świecącej dającej punktowe źródło światła i umieszczonej na 

wirującej głowicy – wymagane jest wtedy wykonanie zdjęcia z długim czasem naświetlania [8]; 
3. przymocowanie do ścian wyrobiska taśmy o kolorze czerwonym – można do tego celu użyć 

taśm używanych do zabezpieczania niebezpiecznych miejsc (taśma nie jest w jednolitym kolo-
rze; posiada paski na przemian czerwone i białe); 

4. pomalowanie obrysu wyrobiska farbą o kolorze czerwonym (spray, wałek, pędzel) – metoda ta 
została wykorzystana do wyznaczania powierzchni przekroju upadowej wentylacyjnej w kopal-
ni Marcel i zdjęcia wykonane w tej kopalni będą służyć jako przykład do omówienia algoryt-
mów obliczeniowych. 

 Oczywiście istnieje możliwość łączenia przedstawionych metod zaznaczania obrysu wyrobiska. 
 
 
3. ALGORYTMY DO WYZNACZANIA POWIERZCHNI PRZEKROJU WYROBISKA 
 

3.1. Zdjęcie z zaznaczonym obrysem 
 

Zdjęcie upadowej wentylacyjnej w kopalni Marcel wykonywano aparatem cyfrowym o rozdziel-
czości obrazu 2592×1944 pikseli. Wykonane zdjęcie przedstawiono na rysunku 1. Widoczny jest 
na nim obrys ścian i spągu (w rzeczywistości obrys jest w kolorze czerwonym). W głębi zdjęcia wi-
doczne jest światło pochodzące od oświetlenia upadowej. Widać, że oprócz obrysu, na wykonanym 
zdjęciu znajduje się stosunkowo dużo białego koloru, który utrudnia analizę zdjęcia (na lewej ścia-
nie znajduje się lampa oświetleniowa). 
 
3.2. Wyodrębnienie czerwonego koloru 
 

Pierwszy etap analizy zdjęcia polegał na wydzieleniu koloru czerwonego stanowiącego obrys wy-
robiska. Wydaje się, że zadanie to jest proste. Wystarczy usunąć kolory zielony i niebieski. W wy-
niku tych operacji powinien zostać tylko kolor czerwony. Pod pojęciem usuwania koloru (wyga-
szania) należy rozumieć podstawienie zera w reprezentacji bitowej (nasycenie koloru) określonej 
składowej koloru np. G = 0 (kolor zielony). Jednak należy zauważyć, że kolor biały zawiera też 
składową R = 255 (kolor czerwony). W reprezentacji RGB nasycenie każdego koloru w bieli jest 
pełne (R = 255, G = 255, B = 255). Tak więc po usunięciu składowych kolorów zielonego i niebie-
skiego z koloru białego otrzymamy kolor czerwony, a nie o to chodzi w tym zadaniu. 
 Opracowano więc algorytm polegający na usuwaniu składowych kolorów tylko wtedy, gdy re-
prezentacja kolorowa pikseli spełnia określony warunek. Wygaszano piksele, w których nasycenie 
składowych kolorów zielonego (G) lub niebieskiego (B) było większe od zadanych progów oraz 
czerwonego (R) mniejsze od zadanego progu: 
 
 jeżeli G > pG lub B > pB lub R < pR to R = 0, G = 0, B = 0 
 
gdzie: pG – wartość progu dla koloru zielonego, pB – wartość progu dla koloru niebieskiego, pR – war-
tość progu dla koloru czerwonego. 
 
 W efekcie takiego działania zostają wygaszone składowe kolorów zielonego i niebieskiego. 
Jednocześnie, co jest bardzo istotne, zostanie wygaszony kolor biały. W zależności od jakości wy-
konanego zdjęcia oraz koloru linii wyodrębniającej obrys wartości progów pR, pG, pB mogą być 
różne. Dla prezentowanego zdjęcia wartości te były następujące: pR = 155, pG = 136, pB = 100. 
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Rys. 1. Zdjęcie wyrobiska z zaznaczonym obrysem 
Figure 1. The photo of the mining opening cross-section with the marked outline 

 
3.3. Przekształcenie na obraz ośmiobitowy i binaryzacja 
 

Dalsza analiza obrazu będzie przeprowadzana na obrazach binarnych. W celu binaryzacji obrazu 
konieczna jest zmiana rozdzielczości kolorów z 24 bitów na 8 bitów. Tak otrzymany obraz repre-
zentowany jest w odcieniach szarości (0–255 bitów). Następnie należy dokonać binaryzacji pole-
gającej na przypisaniu odcieniom szarości wartości 0 lub 1. Realizowane jest to w ten sposób, że 
wartościom poniżej ustawionego progu przypisywana jest wartość 0 (czarny), a powyżej wartość 1 
(biały). W przypadku analizowanego zdjęcia wartość progu binaryzacji wynosiła 10. Dalsza anali-
za obrazu będzie polegała na zastosowaniu funkcji morfologii matematycznej. Ze względu na lep-
sze przedstawienie działania tych funkcji wykonano negatyw obrazu. Po wykonaniu powyżej opi-
sanych działań otrzymywany jest obrys przedstawiony na rysunku 2. 
 
3.4. Usuwanie izolowanych punktów nienależących do konturu 
 

Otrzymany obraz zawiera jednak pewną liczbę punktów nienależących do obrysu („piegi”). Jeden 
z takich punktów zaznaczono strzałką na rysunku 2. Punkty takie należy usunąć, gdyż ich obecność 
utrudnia dalszą analizę obrysu. 
 W celu usunięcia izolowanych punktów została zastosowana procedura, polegająca na wyszu-
kiwaniu izolowanych figur, tzn. grup połączonych pikseli. Procedura ta skanuje obraz linia po linii, 
wyszukując piksele czarne (o wartości 0) i zapamiętując ich położenie. Znalezionym pikselom przy-
pisywany jest kolejny numer identyfikujący każdą figurę. Przy analizie następnej linii, po znalezie-
niu piksela o wartości 0 sprawdzane jest czy styka się on z wcześniej znalezionymi figurami. Jeżeli 
tak, to piksel zostaje przypisany do znalezionej wcześniej figury. W przeciwnym wypadku trakto-
wany jest jako początek następnej figury. 
 W dalszym toku analizy założono, że figury zawierające więcej niż 20 pikseli należą do obrysu. 
Znając położenia wyszukanych figur, można usunąć je ze zdjęcia. Usuwanie figur realizowane jest 
poprzez nałożenie kwadratu w kolorze białym i o boku takim jak szukany rozmiar największej fi-
gury (20 pikseli). Niektóre ze znalezionych figur należą do szukanego obrysu. Usunięcie tych figur 
powoduje zmniejszenie ilości pikseli leżących w obrysie. Nie jest to istotne, gdyż i tak konieczne 
będzie zastosowanie procedury domykającej obrys. 
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Rys. 2. Negatyw obrysu wyrobiska 

Figure 2. The negative of the mining opening cross-section‘s outline 

 
3.5. Domykanie konturu 
 

Jak wspomniano, otrzymane linie nie stanowią kompletnego obrysu, gdyż występują pomiędzy ni-
mi przerwy. Opracowano więc procedurę łączącą izolowane linie w całkowity obrys. W pierwszym 
etapie działania procedury znajdowany jest środek geometryczny figury (xśr, yśr) – średnia z mini-
malnej i maksymalnej wartości pionowych i poziomych współrzędnych figury (rys. 3). Następnie 
obraz dzielony jest na cztery części: górna, dolna, lewa i prawa. Dalsza analiza odbywa się w każ-
dej części oddzielnie. 
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Rys. 3. Algorytm domykania konturu 
Figure 3. Closing algorithm for the outline 

 
 Dla przykładu przedstawiona zostanie analiza przeprowadzona w górnej części obrazu. W celu 
analizy budowane są linie proste przechodzące przez środek geometryczny figury (xśr, yśr) i kolejne 
punkty położone na górnym brzegu analizowanego obrazu (xi, y0). Znając położenia tych punktów 
można było wyznaczyć równanie linii prostych przechodzących przez te punkty. Na podstawie rów-
nania prostej można stwierdzić, czy prosta ta przechodzi przez punkt leżący na konturze np. punkt P1. 
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Jeżeli prosta nie przechodzi przez żaden punktu konturu to zapamiętywany jest ostatnio znaleziony 
punkt Po. Po znalezieniu następnego punktu wspólnego prostej i konturu (P2) następuje połączenie 
punktów odcinkiem o początku Po i końcu P2. Ponieważ analiza odbywa się w oddzielnych ćwiart-
kach (kierunek budowania prostych wychodzących ze środka figury pokazują strzałki) ważne jest 
zapamiętanie ostatniego punktu w ćwiartce (Pk) i pierwszego punktu w następnej (Pp). Punkty te na-
leży również połączyć odcinkiem. Wynik działania procedury przedstawiono na rysunku 4. W dal-
szym ciągu analizie będą poddawane punkty leżące we wnętrzu obrysu. Dlatego pozostawiono od-
cinki łączące środek figury z punktami na obrzeżu. 
 

 
 
Rys. 4. Wynik domykania konturu 
Figure 4. The result of closing the outline 

 
3.6. Wypełnienie konturu 
 

Po uzyskaniu zamkniętego konturu można zastosować procedurę wypełniającą kontur. W tym celu 
wykorzystano funkcje morfologicznej analizy obrazu binarnego. Pierwszym etapem było skonstru-
owanie prostokąta o rozmiarach wykonanego zdjęcia. Kolejnym etapem było wykonanie dylatacji 
geodezyjnej obrazu prostokąta z maską otrzymaną poprzez odwrócenie obrazu konturu. Dylatacja 
geodezyjna jest operacją morfologiczną polegającą na „poszerzeniu” analizowanej figury pod wa-
runkiem, że „wynik” nie wychodzi poza obszar maski. Opisane powyżej operacje wykonywane są 
do momentu, gdy nie zachodzą już żadne zmiany. Rezultatem tych procedur jest powierzchnia przed-
stawiona na rysunku 5. Na fotografii widać obecność rur przebiegających na prawej ścianie wyro-
biska. W lewym dolnym rogu widać wycięty prostokąt pochodzący od szyn kolejki. Ostatnim eta-
pem obliczeń jest sumowanie wszystkich czarnych pikseli na zdjęciu. W tym przypadku otrzymano 
wartość 484 441 pikseli. 
 Następnie należy wyznaczyć współczynnik skali, który zależy od ilości pikseli przypadających 
na metr kwadratowy. Współczynnik skali wyznaczono na podstawie pomiaru odległości wybranych 
punktów rusztowania (rys. 1) i liczby pikseli (zmierzonych na zdjęciu) oddzielających te punkty. 
Tak wyliczony współczynnik skali wynosił 0.006 m/piksel. Po uwzględnieniu skali zdjęcia otrzy-
mano powierzchnię przekroju wyrobiska 17,44 m2. 
 
 
4. WYZNACZANIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO ZA POMOCĄ RYSOWANYCH FIGUR 
 
Analizę wykonanego zdjęcia można również przeprowadzić za pomocą specjalnie w tym celu na-
pisanych algorytmów umożliwiających rysowanie figur takich jak: prostokąt, kwadrat, elipsa, koło, 
wielokąt. Znając pola narysowanych figur można wyznaczyć powierzchnię przekroju wyrobiska. 
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 Opracowane algorytmy zostały zastosowane w programie, który w wygodny dla użytkownika 
sposób realizował zadanie wyznaczenia mierzonej powierzchni. W programie można zarówno za-
znaczać powierzchnię, przez którą następuje przepływ, jak również „usuwać” powierzchnię. Ozna-
cza to możliwość eliminacji fragmentów powierzchni wyrobiska zajmowanych przez np. rury, czy 
inne elementy znajdujące się w polu przekroju. 
 

 
 
Rys. 5. Wypełniony kontur wyrobiska 
Figure 5. The fulfilled outline of the mining opening cross-section 

 
 Figury mogą być rysowane na kilka sposobów: rysowanie za pomocą „myszy”, położenie figu-
ry może być zmieniane poprzez naciskanie przycisków. Również rozmiar figury może być zmie-
niany. Położenie i rozmiar figury może być ustawiony poprzez podanie dokładnych jej współrzęd-
nych. Na rysunku 6 przedstawiono zdjęcie wyrobiska z zaznaczonymi figurami wyznaczającymi 
jego powierzchnie. 
 

 
 
Rys. 6. Obrys wyrobiska z naniesionymi figurami 
Figure 6. The outline of the mining opening cross-section with marked figures 

 
 W pierwszym etapie analizy wyrobiska zaznaczono na zdjęciu elipsę obrazującą jego górny ob-
rys (figura o numerze 1 na rysunku 6). Wartości średnic elipsy wynoszą: średnica pozioma 5,52 m, 
średnica pionowa 5,82 m. Jak widać elipsa w dolnej części zdjęcia wychodzi poza jego rozmiar, jak 
również obejmuje obszar poniżej spągu wyrobiska. Należy więc usunąć część elipsy leżącej poni-
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żej spągu. Zaznaczono więc prostokąt (na zdjęciu numer 2), który wycinał tę część elipsy. Kolejna 
analiza polegała na uwzględnieniu stopnia znajdującego się na spągu przy lewym ociosie (figura nr 3). 
Dalej uwzględniono szyny kolejki oraz rury biegnące przy prawym ociosie (figury 4, 5, 6, 7, 8). 
 Wyznaczona w ten sposób powierzchnia przekroju wyrobiska wynosi 17,45 m2. Różnica po-
między „automatycznym” wyznaczeniem powierzchni wyrobiska i „ręcznym” wynosi 0,01 m2, co 
stanowi 0,06%. W praktyce górniczej, w celu określenia objętościowego natężenia strumienia prze-
pływu, za wystarczającą dokładność wyznaczenia powierzchni można uznać 5%. 
 
 
4. WYZNACZANIE PRZEKROJU PRZY NIEPEŁNYM OBRYSIE 
 
Jest jeszcze jedna zaleta zaproponowanej metody pomiaru. Może się okazać, że nie uda się zazna-
czyć całego przekroju wyrobiska. Można wtedy na wykonanym zdjęciu zaznaczyć dodatkowe pun-
kty, szczególnie naroża i wykonać analizę retuszowanego zdjęcia. Szacuje się, że czas wykonania 
takiego retuszu wynosi około 2 min. Na rysunku 7 przedstawiono zdjęcie wyrobiska na którym zo-
stała pomalowana tylko dolna jego część. Kropki, na górnej części zdjęcia zostały naniesione „ręcz-
nie”. Wyznaczona powierzchnia wyrobiska wynosi 17,60 m2. Różnica pomiędzy dokładną powierz-
chnią, a wyznaczoną w ten sposób wynosi 0,15 m2, co stanowi 0,89%. Taka procedura może mieć 
zastosowanie przy wyznaczaniu dużych powierzchni przekroju, np. wyrobisk ścianowych. 
 

 
 
Rys. 7. Zdjęcie wyrobiska z naniesionym fragmentem obrysu i dodatkowe punkty retuszu 
Figure 7. The photo of the mining opening cross-section with the marked fragment 
of the outline and supplementary points of retouching 
 
 
5. UWAGI KOŃCOWE 
 
Zastosowanie farby lub kolorowej taśmy w warunkach kopalnianych ma tę zaletę, że nie wymaga 
wprowadzania urządzenia elektrycznego, które wymagałoby atestu iskrobezpieczeństwa − w prze-
ciwieństwie do diod świecących lub laserowych. Jedynym problemem związany z iskrobezpieczeń-
stwem jest odizolowanie aparatu fotograficznego od atmosfery kopalnianej. Jest to szczególnie is-
otne w przypadku fotografowania wyrobisk nieoświetlonych, gdyż wymaga to użycia lampy błysko-
wej. Można tego dokonać przez zamknięcie aparatu w szczelnym pojemniku z oknem umożliwia-
jącym wykonanie zdjęcia. 
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 Ważną sprawą jest czas uzyskania wyników pomiarów. Przy w pełni automatycznym wykorzy-
staniu algorytmów czas ten na średniej klasy komputerze PC wynosi około 1 min. W przypadku ko-
nieczności ingerencji wykonującego pomiar czas ten może wydłużyć się do 5 min. 
 Analizując procentowy udział powierzchni figur można stwierdzić, że przy pobieżnej analizie 
można pominąć niewielkie urządzenia znajdujące się w wyrobisku. Sumaryczna powierzchnia rur 
znajdujących się w wyrobisku stanowi około 0,3% jego powierzchni. 
 Należy nadmienić, że w przypadku gdy w analizowanym wyrobisku istnieją większe obiekty od-
dalone od ściany (np. duże rury) mogą one dawać cień. Obszar cienia będzie uznawany przez algo-
rytm jako obiekt i nie będzie uwzględniany w sumarycznej powierzchni. Podobną sytuację będzie-
my mieli w przypadku nierównego (poszarpanego) kształtu obrysu przekroju wyrobiska. 
 Na niepewność pomiaru powierzchni ma istotny wpływ dokładność wyznaczenia pola na pod-
stawie ilości pikseli zawartych w obrysie. Kolejnym parametrem wpływającym na dokładność wy-
znaczenia powierzchni jest współczynnik skali. Wyznaczenie tego współczynnika zależy od dokład-
ności pomiarów geometrycznych charakterystycznych punktów w wyrobisku (można też wykorzy-
stać taśmę mierniczą, łatę niwelacyjną itp.), jak również rozdzielczości zdjęcia od której zależy ilo-
ści pikseli na zdjęciu odpowiadających tym punktom. W celu zwiększenia dokładności pomiaru 
można uwzględnić zniekształcenia zdjęcia przez obiektyw aparatu fotograficznego. 
 W celu zastosowania zaproponowanej metody wyznaczania powierzchni przekroju wyrobiska 
w praktyce górniczej, należy wykonać testy umożliwiające dostosowanie parametrów metody − 
głównie wyodrębniania obrysu wyrobiska. Dla różnych wyrobisk uwzględnić należy w szczegól-
ności wielkość wyrobiska, regularność kształtu, przeszkody w wyrobisku, oświetlenie wyrobiska, 
sposób markowania obrysu. W przypadku pozytywnego wyniku testów należy dokonać wyspecyfi-
kowania sprzętu: aparat fotograficzny, sposób znakowania obrysu (farba, taśma, diody), sposób re-
jestracji zdjęć (komputer z oprogramowaniem). 
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The Optical Profilometry and the Image Analysis 
of the Mining Opening Cross-Section 
 
In the paper the author presents the application of the computer image analysis in the determination 
of the mining opening cross-section. The circumference of mining works was illuminated by means 
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of laser diodes. In order to obtain the “illumination lines”, that give weigh to the circumference, the 
laser diodes were completed with cylindrical lens. The images were obtained by applying the digi-
tal camera. These digital images were handled by means of the computer program to determine the 
number of pixels contained in the mining cross-section. After the determination of the scale for 
each image (the number of pixels per square meter), the cross-section area was easily computed. 
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STRESZCZENIE: w referacie opisano możliwość wykorzystania metody doboru obudowy ścia-
nowej opracowaną przez Główny Instytut Górnictwa w procesie projektowania konstrukcji i para-
metrów pracy sekcji obudowy zmechanizowanej do modyfikacji parametrów obudowy ścianowej 
w celu uzyskania wskaźnika nośności stropu „g” pozwalającego na dobre i bardzo dobre utrzyma-
nie stropu w wyrobisku eksploatacyjnym. Do niniejszych rozważań posłużono się rzeczywistymi 
warunkami górniczo-geologicznymi jednej z Polski kopalń węgla kamiennego. Uwzględniono pa-
rametry obudowy zmechanizowanej w rzeczywistości zastosowanej w tych warunkach. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: obudowa zmechanizowana, wskaźnik nośności stropu, projektowanie obu-
dowy ścianowej 
 
 
 
1. METODA DOBORU OBUDOWY ŚCIANOWEJ 

 
Do doboru sekcji obudowy zmechanizowanej stosuje się metodę dopuszczalnego ugięcia stropu 
opracowaną przez Główny Instytut Górnictwa. Metoda ta wykorzystuje model górotworu odprężo-
nego [1], [2], [3]. 

Przez dobry stan utrzymania wyrobiska ścianowego, wynikający z prawidłowego doboru typu 
sekcji obudowy zmechanizowanej, rozumie się zapewnienie bezpieczeństwa stanowiskowego i sta-
teczności wyrobiska oraz efektywnej eksploatacji w warunkach górniczo-geologicznymi rozpatry-
wanego pola eksploatacyjnego. Dobre utrzymanie stropu wyrobiska uwarunkowane jest takim dobo-
rem parametrów, aby w wyrobisku ścianowym nie doszło do obwału lub zawału skał stropowych. 
W tym wypadku pod pojęciem zawału rozumiemy oberwanie się całej bryły górotworu spoczywa-
jącej na sekcjach obudowy hydraulicznej wyrobiska od czoła ściany do zrobów. W sytuacji zawa-
łu zachodzi utrata stateczności wyrobiska, której konsekwencją jest uniemożliwienie normalnego 
funkcjonowania ściany. Przez obwał rozumie się wpadnięcie do wyrobiska części skał stropowych 
w miejscu gdzie istnieje brak podparcia przez obudowę zmechanizowaną, w sytuacji takiej wyrobis-
ko nie traci swej stateczności, ale może utracić czasowo zdolność do normalnego funkcjonowania. 

Stan utrzymania wyrobiska opisuje się wartością wskaźnika nośności stropu „g” opisywanego 
wzorem: 

 
 (1) 

 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  

140



 

 

gdzie: 
z1 – jednostkowe nachylenie stropu 
zg – wartość granicznego nachylenia stropu 

 
W tabeli 1 przedstawiono opisowo stan utrzymania stropu ściany w zależności od wartości 

wskaźnika nośności stropu. 
 
Tabela 1. Wartości wskaźnika nośności stropu "g" 
Table 1. Value of index “g” of roof capacity  

Wartość wskaźnika 
nośności stropu „g” 

Stan utrzymania  
stropu wyrobiska 

g < 0,7 Złe utrzymanie stropu, zagrożenie zawałem 
0,7 ≤ g < 0,8 Występowanie opadu stropu lub progów o charakterze schodowym 

g > 0,8 Dobre i bardzo dobre utrzymanie stropu 
 
Warunek dobrego utrzymania stropu zostanie spełniony wówczas, gdy wartość wskaźnika noś-

ności stropu wynosi 0,7. Jest to wartość graniczna, poniżej której występuje zagrożenie zawałem 
i złe warunki utrzymania stropu. Przyjęto [1, 3], że przy wskaźnikach nośności stropu w przedziale 
0,7≤g<0,8 należy liczyć się z utrudnieniami w prowadzeniu ściany. Utrudnienia te mogą być zwią-
zane są z zagrożeniem opadu skał stropowych lub przemieszczeniem pionowym bloków skalnych. 
Przy obliczaniu jednostkowego nachylenia stropu niezbędne jest wyznaczenie momentu wypadko-
wej podporności sekcji obudowy zmechanizowanej „MP” oraz podporności średniej obudowy zme-
chanizowanej „Pz”, który obliczany jest dla odcinka ściany, na którym jedna z sekcji rozparta jest 
podpornością wstępną a druga przemieszczana jest w kierunku ociosu a kolejna nie została jeszcze 
przesunięta. Sytuacja taka, z punktu widzenia stateczności wyrobiska, jest najbardziej niekorzystna 
w trakcie normalnej pracy ściany. 

 

 (2) 

 
gdzie: 
i – liczba stojaków obudowy zmechanizowanej, 
nk – współczynnik podporności stojaka w przypadku, gdy jest on odchylony od płaszczyzny 

podstawy obudowy, 
nw – współczynnik przenoszenia podporności obudowy na strop wyrobiska, 
Pr – podporność robocza obudowy zmechanizowanej, 
b – podziałka obudowy zmechanizowanej, 
no – stosunek podporności wstępnej do podporności roboczej stojaków obudowy zmechanizo-

wanej, 
d01 – odległość stojaka obudowy zmechanizowanej, najbliższego czoła ściany, od tego czoła, li-

czona po stropie wyrobiska, przed rozpoczęciem urabiania, 
d02 – odległość stojaka obudowy zmechanizowanej, najdalszego od czoła ściany, od tego czoła, 

liczona po stropie wyrobiska, po ukończeniu urabiania, 
ncz – wskaźnika pracy obudowy zmechanizowanej, 
zśr – średnia zaciskanie na pierwszym metrze rozpiętości wyrobiska, 
nm – współczynnik wpływu małej wytrzymałości otoczenia, który należy uwzględnić, gdy wy-

trzymałość spągu jest mniejsza od 15 MPa, natomiast dla większych wartości współczyn-
nik jest równy 1, 
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n0 – stosunek podporności wstępnej do podporności roboczej stojaków obudowy zmechanizo-
wanej. 

 
 (3) 

 
gdzie: 
lz – ramię działania siły podporności średniej. 

 
Przed przystąpieniem do określenia wskaźnika nośności stropu „g” dokonuje się wyznaczenia: 

− wartości ciśnienia górotworu, 
− wartości granicznego i jednostkowego nachylenia stropu, 
− wartości obciążenia wyrobiska ścianowego, 
− wartość spodziewanej energii wstrząsu. 

 
Dla określenia ww. wartości niezbędne jest posłużenie się parametrami obudowy tj.: 

− podporność robocza i wstępna, 
− pole powierzchni spągnicy, 
− pole powierzchni stropnicy, 
− podziałka, 
− zakres wysokości roboczej, 
− odległość końca stropnicy od calizny węglowej, 
− odległość wypadkowej siły podparcia stropu od ociosu węglowego, 
− odległość pozioma i pionowa gniazda dolnego od górnego stojaka obudowy zmechanizowanej, 
− długość pozioma osłony odzawałowej (eksploatacja na zawał). 

 
Drugim warunkiem który musi zostać spełniony aby zapewnić dobry stan utrzymania wyrobis-

ka jest spełnienie warunku L ≥ lwo. 
Potencjalne zagrożenie obwałem wystąpi, gdy nad pułapem wyrobiska znajduje się warstwa 

skalna o wytrzymałości na ściskanie poniżej 25 MPa a rzeczywista szerokość odsłoniętego stropu 
„lwo” jest szersza od rozpiętości nośnej warstwy skalnej „L” zalegającej bezpośrednio nad wyrobis-
kiem. Rozpiętość warstw skalnych z przyjętych założeń [1, 3] wyznacza się: 
− dla ściany zawałowej: 

 
dla ks = 0,8, cw = 0,02 MN/m3 
 

 (4) 
 

− dla ściany z podsadzką hydrauliczną 
 
dla ks = 0,35, ze stropem kamiennym cw = 0,02 MN/m3 
 

 (5) 
 

dla ks = 0,35, ze stropem węglowym cw = 0,013 MN/m3 
 

 (6) 
 

gdzie: 
Rc – wytrzymałość skał stropowych. 
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Jeśli zostanie spełniony warunek L ≥ lwo wówczas stateczność stropu zostanie zachowana i nie 
będzie występowało zagrożenie obwałem. 
 
 
2. WARUNKI GÓRNICZO-GEOLOGICZNE ROZPATRYWANEGO POLA ŚCIANOWEGO 
 
Ściana prowadzona jest systemem podłużnym z zawałem stropu na wysokość do 1,5 m. Długość 
ściany wynosi około 290 m, a jej całkowity wybieg około 1060 m. Głębokość zalegania pokładu 
w przedmiotowym rejonie wynosi około 680 m. W trakcie prowadzenia robót przygotowawczych 
stwierdzono, iż miąższość pokładu w polu ściany wynosi od 1,15 m do 1,55 m. Nachylenie warstw 
waha się od 3 do 100.  

Wykształcenie litologiczne utworów zalegających w stropie i spągu pokładu jest zmienne. W re-
jonie rozpatrywanej ściany utwory występujące w bezpośrednim stropie pokładu wykształcone są 
w postaci łupku ilastego i mułowca o zmiennej miąższości powyżej, którego zalega generalnie pia-
skowiec. Powyżej występują naprzemianległe warstwy łupków ilastych, łupków piaszczystych i pia-
skowców. W spągu pokładu zalegają głównie łupki ilaste zapiaszczone o miąższości około 6 m. Po-
niżej występuje generalnie łupek piaszczysty. 

W polu rozpatrywanej ściany, wystąpiły 2 zaburzenia tektonicznych. Uskoki te posiadają nie-
wielkie zrzuty tj.: 0,6 m i 1,0 m. Obok zaburzeń tektonicznych, pojawiają się także niewielkie zabu-
rzenia sedymentacyjne w postaci lokalnych ścienień i nieznacznego pofałdowania pokładu.  

Powyżej przedmiotowego pokładu, w odległości 120 m – 135 m, występują krawędzie eksplo-
atacyjne pokładu wyeksploatowanego systemem ścianowym z podsadzką hydrauliczną. Około 150 
powyżej rozpatrywanego pokładu występują krawędzie eksploatacyjne w pokładzie wyeksploato-
wanym systemem ścianowym z zawałem stropu. Poniżej rozpatrywanego pokładu w rejonie projek-
towanej eksploatacji nie prowadzono robót eksploatacyjnych. 

W trakcie prowadzenia ściany obserwowano nieznaczne wykroplenia wody związane z zasoba-
mi statycznymi występującymi w obrębie piaskowców stropowych. Wykroplenia w ścianie ujaw-
niały się jedna tylko w strefie zaburzeń tektonicznych.  

Parametry wytrzymałościowe węgla i skała otaczających, przedstawiono w tabeli 2. 
 

Tabela 2. Parametry wytrzymałościowe węgla i skał otaczających 
Table 2. Strength parameters of coal, roof and floor  

Warstwa Utwory 
skalne 

Wytrzymałość na 
ściskanie Rc [MPa] 

Wytrzymałość na 
rozciąganie Rr [MPa] 

Łupki ilaste 17,7÷49,3 0,3÷3,0 

Mułowce 30,5÷40,5 0,8÷2,2 Strop 

Piaskowce 36,4÷51,3 1,2÷2,9 

Pokład Węgiel 17,3÷38,8 0,4÷1,4 

Łupki ilaste 16,4÷64,4 0,9÷4,6 

Mułowce 31,2÷37,4 1,2÷7,6 Spąg 

Piaskowce 19,3÷43,7 1,4÷4,6 

 
 

3. PARAMETRY OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ 
 
W rozpatrywanej ścianie zastosowano obudowę, Glinik 085/16 POz. Podstawowe parametry tech-
niczne obudowy zestawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 3. Parametry obudowy zmechanizowanej  
Table 3. Parameters of powered support  

Glinik 085/16 POz 
Parametry Wartość 

max wysokość obudowy 1,6 [m] 
min wysokość obudowy 0,85 [m] 
zakres roboczy 1,0 – 1,5 [m] 

podłużne 12 0 
max nachylenie pokładu 

poprzeczne 15 0 
liczba stojaków 4 

wstępna 567,5 [kN] 
podporność stojaków 

robocza 635,5 [kN] 
ciśnienie zasilania 25 [MPa] 
masa sekcji 8900 [kg] 
sterowanie Tiffenbach 
średnia cylindra φ170 
skok cylindra 700 [mm] 
odległość wypadkowej siły podparcia stropu od ociosu węglowego lpp = 3,035 [m]
odległość końca stropnicy od calizny węglowej lsc = 0,518 [m] 
rozpiętość stropu obudowana stropnicą L0 = 3,950 [m]
długość pozioma osłony odzawałowej (eksploatacja na zawał) L0s = 1,046 [m]
pozioma odległość dolnego gniazda stojaka od gniazda górnego lg = 0.236 [m] 
pionowa odległość dolnego gniazda stojaka od gniazda górnego hg = 1.230 [m] 
podziałka sekcji b = 1,5 [m] 

 
 
4. PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ WSKAŹNIKA NOŚNOŚCI STROPU „g”  

W ŚCIANIE DLA OBUDOWY GLINIK 085/16 POz  
 
Do przeprowadzenia oznaczenia przewidywanej wartości wskaźnika nośności stropu „g” przyjęto 
następujące założenia: 
− wyrobisko ścianowe, ze względu na możliwość wystąpienia wyzwolenia energii z warstw przy-

jętych jako wstrząsogenne, zostanie obciążone maksymalną spodziewaną wartością obciążenia, 
− w ścianie zostaną zazbrojone sprawne sekcje obudowy ścianowej 085/16 POz, 
− wytrzymałości skał stropowych, spągowych oraz pokładu przyjęto jako średnie, 
− współczynnik osłabienia calizny pokładu aw2 przed frontem eksploatacji przyjęto na poziomie 

równym 1, 
− nad projektowaną ścianą w odległości ok. 130 m występują krawędzie eksploatacyjne i resztki 

pokładu, 
− nad projektowaną ścianą w odległości ok. 150 m znajdują się krawędzie eksploatacyjne i reszt-

ki pokładu, 
− w obrębie pola ścianowego występują zaburzenia tektoniczne w postaci uskoków. 

W oparciu o uzyskane wyniki (wskaźnik nośności stropu g>0,8) można stwierdzić, że zastoso-
wany w rozpatrywanej ścianie typ obudowy zmechanizowanych gwarantuje dobre i bardzo dobre 
warunki utrzymania stropu (rys. 1, 2). 
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Na rys. 1 można zauważyć zmniejszenie wartości wskaźnika nośności „g” dla charakterystycz-
nych miejsc do których należą: uskoki i strefa zlokalizowana przy rozcince likwidacyjnej (w przy-
padku jej wykonywania z wyprzedzeniem) . 

Resztki pokładów i krawędzie eksploatacyjne nie mają większego wpływu na otrzymane wyni-
ki przewidywanego wskaźnika nośności stropu, co wynika głównie z odległości pionowej dzielącej 
rozpatrywany pokłady oraz pokłady wyżej leżące w rejonie przedmiotowych zaszłości. 

Od strony chodnika nadścianowego(rys. 1) występuje zwiększenie wartości wskaźnika „g” ze 
względu na założenie, iż od strony tego chodnika znajduje się calizna węglowa. 

Został również spełniony warunek L>lwo dla rozpatrywanej długości wybiegu i długości ściany. 
Samonośna rozpiętość warstw skał stropowych (L), wynosi około 2 [m], zaś największa szerokość 
odsłoniętego stropu (lwo) wynosi około 1,5 [m]. Zagrożenie obwałem może wystąpić lokalnie, gdy 
parametry skał otaczających pokład będą wyraźnie niższe od założonych. 

 

 
Rysunek 1. Przewidywana wartość wskaźnika nośności stropu dla v=1,6 ÷ 11,4 [m/dobę] 
Picture 1. Supposed value of index of roof capacity for v=1,6 ÷ 11,4 [m/day] 
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Rysunek 2. Przewidywany minimalny wskaźnik nośności stropu dla v=1,6 ÷ 11,4 [m/dobę] 
Picture 2. Supposed minimal index of roof capacity for v=1,6 ÷ 11,4 [m/day] 

 
Dodatkowo na podstawie parametrów obudów zmechanizowanych oraz warunków geologiczno-

-górniczych wyznaczono charakterystykę podpornościową obudowy (rys.3). Charakterystyka okreś-
la zależność pomiędzy zaciskaniem wyrobiska „zc” mm, a wskaźnikiem wykorzystania podpornoś-
ci roboczej obudowy „Zz”, który można przedstawić stosunkiem przyrostu podporności sekcji obu-
dowy, ponad podporność wstępną: 

 

 (7) 

 
gdzie: 
n0 – stosunek podporności wstępnej do podporności roboczej stojaków obudowy zmechanizo-

wanej, 
zc – zaciskanie całkowite na pierwszym metrze wyrobiska od ociosu węglowego, 
Az, Bz – współczynniki zależne od ncz. 
 

 
Rysunek 3. Charakterystyka podporności sekcji obudowy zmechanizowanej Glinik 085/16 POz dla warunków 
rozpatrywanej ściany 
Picture 3. Support properties of powered support Glinik 085/16 POz for natural geological and mining condi-
tions of longwall 

 
Powyższe charakterystyka przedstawiają przyrost wykorzystania podporności roboczej obudowy 

wraz ze zwiększaniem się całkowitego zaciskania wyrobiska eksploatacyjnego na pierwszym me-
trze od ociosu węglowego. Charakterystyki zamieszczone na rys. 3 dotyczą wszystkich prędkości 
postępu frontu eksploatacji, jednak z uwagi na bardzo małe różnice wartości, przebiegi funkcji po-
krywają się ze sobą. Z rys. 3. wynika, iż wartości nominalne podporności roboczej w przypadku 
rozpatrywanych obudów nie zostały przekroczone.  
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5. PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ WSKAŹNIKA NOŚNOŚCI STROPU „g”  
PO MODYFIKACJI PARAMETRÓW WYBRANEGO TYPU OBUDOWY ŚCIANOWEJ 
 
Do wykonania symulacji określenia przewidywanego wskaźnika nośności stropu „g” zmienio-

no następujące wartości parametrów obudowy Glinik 085/16 POz 
− podporność stojaków: 

wstępna  480 [kN] 
robocza  500 [kN], 

− lpp = 2,5 [m] – odległość wypadkowej siły podparcia stropu od ociosu węglowego, 
− lsc = 0,7 [m] – odległość końca stropnicy od calizny węglowej, 
− L0 = 3,750 [m] – rozpiętość stropu obudowana stropnicą. 

 

 

 

 
 

Rysunek 4. Przewidywana wartość wskaźnika nośności stropu dla v=1,6 ÷ 11,4 [m/dobę] po modyfikacji para-
metrów obudowy 
Picture 4. Supposed value of index of roof capacity for v=1,6 ÷ 11,4 [m/day] after modification of powered 
support parameters 
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W wyniku zmian parametrów obudowy otrzymano wartości wskaźnika nośności stropu zapew-
niającego dobre warunki utrzymania stropu dla prędkości powyżej 1,6 [m/dobę] (rys. 4, 5). Dla pręd-
kości równej 1,6 [m/dobę] (rys. 4, 5) uzyskane wartości wskaźnika „g” prognozują występowanie 
opadu stropu lub progów o charakterze schodowym (0,7 ≤ g < 0,8). 

Charakterystyka podporności przedstawiona na rys.6 wskazuje na mniejsze wykorzystanie pod-
porności obudowy w stosunku do przedstawionej na rys.3, pomimo zmniejszenia podporności wstęp-
nej i roboczej. Wynika to z faktu, iż siła wypadkowa podparcia stopu została przesunięta w kierun-
ku czoła ściany. 

 

 
 

Rysunek 5. Przewidywany minimalny wskaźnik nośności stropu dla v=1,6 ÷ 11,4 [m/dobę] po modyfikacji 
parametrów obudowy 
Picture 5. Supposed minimal index of roof capacity for v=1,6 ÷ 11,4 [m/day] after modification of powered 
support parameters 

 

 
 

Rysunek 6. Charakterystyka podporności sekcji obudowy zmechanizowanej 085/16 POz dla warunków rozpa-
trywanej ściany po modyfikacji parametrów 
Picture 6. Support properties of powered support Glinik 085/16 POz for natural geological and mining condi-
tions of longwall after modification of powered support parameters 

 
 

5. PODSUMOWANIE 
 

− metoda doboru obudowy ścianowej wg Bilińskiego (Główny Instytut Górnictwa) pozwala przy 
dobrym rozpoznaniu warunków górniczo-geologicznych na określenie wskaźnika nośności stro-
pu „g” dla konkretnych warunków górniczo-geologiczno oraz konkretnej obudowy zmechani-
zowanej, 
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− w przypadku otrzymania wskaźnika „g” o wartościach niepozwalających na zastosowanie wy-
branego typu obudowy możemy zmienić jej typ lub zaproponować zmiany konstrukcyjne, 

− w przypadku gdy obudowa jest w fazie projektowej dla danych warunków górniczo-geologicz-
nych metoda doboru może posłużyć jako wspomagająca tę fazę, 

− zmieniając parametry konstrukcyjne oraz parametry pracy można zoptymalizować obudowę 
zmechanizowaną pod kątem zastosowania jej w konkretnych warunkach górniczo-geologicz-
nych, 

− symulacja przedstawiona w niniejszej pracy dotyczy rzeczywistych warunków geologiczno-
-górniczych, zastosowano rzeczywiste parametry obudowy ścianowej, modyfikacje parametrów 
obudowy są czysto teoretyczne. 
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Possibility of Using the Method of Selection of Powered Longwall Support  
in Technical Project of Hydraulic Support  
for a Specific Mining-Geological Conditions 
 
 
The paper presents possibility of using a method of selection of powered support made by Central 
Mining Institute in technical project of construction and work parameters of powered support for 
hydraulic support parameters modification to get index of roof capacity to permit on good and very 
good roof conditions. For these investigations a natural mining and geological conditions from one 
of Polish hard coal mine and real parameters of powered support worked have been used. 
 
 
powered support, index of roof capacity, project of powered support 
 
Praca wykonana w ramach prac statutowych nr. 11.11.100.370 
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Nowoczesne sekcje obudowy zmechanizowanej w kopalniach 
Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. − nowe podejście 
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STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono parametry i cechy charakterystyczne sekcji obudowy 
zmechanizowanej wyprodukowanych wg dokumentacji opracowanej w KOMAG dla Katowickie-
go Holdingu Węglowego S.A. Przedstawiono założenia nowego systemu pozyskiwania nowoczes-
nych sekcji obudowy zmechanizowanej kopalniach KHW S.A. oraz korzyści wynikające z jego sto-
sowania. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Obudowa zmechanizowana 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
W 2004 roku KOMAG przy współudziale Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. przeprowadził 
w kopalniach KHW S.A. audyt obudów zmechanizowanych. Celem audytu było opracowanie ze-
stawienia wyposażenia w sekcje obudowy zmechanizowanej planowanych do eksploatacji ścian, 
określenie możliwości pracy danej obudowy zmechanizowanej w konkretnym wyrobisku ścianowym 
oraz określenie terminów koniecznych remontów, modernizacji i zakupów nowych sekcji obudowy 
zmechanizowanej. Dokładną analizę eksploatowanych i przewidzianych do eksploatacji ścian wy-
konano na podstawie udostępnionych przez poszczególne kopalnie harmonogramów eksploatacji 
ścian na lata 2004−2010. W przypadkach, gdy dla danej ściany nie była przewidziana konkretna 
obudowa zmechanizowana, w wyniku przeprowadzonych analiz przedstawiono propozycje wypo-
sażenia ściany. Analizie poddano 96 ścian oraz 37 typów sekcji obudowy zmechanizowanej, 
obejmujących 5403 sekcje z około 8500 sekcji będących w posiadaniu KHW S.A. Dla każdego 
analizowanego typu sekcji obudowy dla konkretnej ściany określono wskaźnik wykorzystania sekcji 
Aw. Na podstawie tego wskaźnika zaplanowano terminy remontów, modernizacji oraz pozyskania 
nowych sekcji obudowy z uwzględnieniem relokacji części sekcji wewnątrz struktury KHW S.A. w 
ce-lu zwiększenia stopnia ich wykorzystania. Spośród 96 analizowanych ścian 29 przewidzianych 
było do pracy z podsadzką hydrauliczną natomiast 67 z zawałem stropu. Dla każdej ściany okre-
ślono wstępny wskaźnik nośności stropu „g”. 
 W wyniku przeprowadzonego audytu określono przewidywane terminy pozyskania nowych sek-
cji obudowy, przewidywane terminy modernizacji konkretnych sekcji obudowy zmechanizowanej, 
przewidywane terminy remontów konkretnych sekcji obudowy, a przede wszystkim określono pod-
stawowe cechy konstrukcyjne nowych sekcji obudowy zmechanizowanej, przewidzianych do pozys-
kania przez kopalnie w kolejnych latach. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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 Dalsza analiza pozwoliła na sformułowanie kolejnych wniosków wynikających ze stanu techni-
cznego sekcji eksploatowanych w kopalniach KHW. S.A. Większość eksploatowanych sekcji zbu-
dowana była z elementów powstałych w latach osiemdziesiątych XX wieku i poddanych już wcze-
śniej modernizacji. Kolejne modernizacje tych sekcji określono za ekonomicznie nieuzasadnione. 
Różnorodność typów sekcji stwarza duże trudności w planowanym uzbrojeniu kolejnych ścian. 
Często nie ma możliwości uzbrojenia ściany w jeden typ obudowy. Wymusza to konieczność ana-
lizy możliwości współpracy różnych typów sekcji w jednej ścianie (opinia rzeczoznawcy do spraw 
ruchu zakładu górniczego). Ze względu na wiek sekcji przed uruchomieniem kolejnych ścian staje 
się również konieczne przeprowadzenie szczegółowych badań technicznych (z rozłożeniem na Ele-
menty) wszystkich sekcji co znacznie wydłuża czas potrzebny na uruchomienie ściany. Często rów-
nież ze względu na wysokie wartości wskaźnika wykorzystania sekcji Aw zachodzi konieczność 
przeprowadzenia badań w akredytowanym laboratorium jednej lub kilku sekcji przewidzianych do 
pracy w jednej ścianie. Zbrojenie ścian w oparciu o wiele typów sekcji obudowy wymusza również 
utrzymywanie znacznych rezerw części zamiennych. 
 Z przeprowadzonych analiz wyciągnięto wniosek, że jedynym sposobem na uporządkowanie sy-
tuacji dotyczącej sekcji obudowy zmechanizowanej w kopalniach KHW S.A., zmniejszenie kosz-
tów wyposażenia nowych ścian, a przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa pracy załogi jest 
pozyskanie nowych sekcji obudowy zmechanizowanej. 
 
 
2. ZASADY NOWEGO SYSTEMU POZYSKIWANIA NOWOCZESNYCH 

SEKCJI OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ DLA KOPALŃ KHW S.A. 
 
W 2005 roku, na wniosek Zespołu Energo-Mechanicznego i Remontów Biura Zarządu KHW S.A., 
zawarta została pomiędzy KHW S.A. i KOMAG umowa regulująca zasady dwustronnej współpra-
cy w zakresie nowych rozwiązań obudów zmechanizowanych dla kopalń KHW S.A. Na podstawie 
tej umowy KOMAG zobowiązał się m.in. do opracowywania projektów wstępnych i dokumentacji 
nowych rozwiązań sekcji obudowy zmechanizowanej, zgodnie z danymi wejściowymi, uzgadnia-
nymi każdorazowo z KHW S.A., prowadzenia nadzoru nad ich wykonawstwem, przygotowywania 
materiałów szkoleniowych dla obsługi sekcji. Dzięki tej współpracy KHW S.A. może dysponować 
ściśle określonymi rozwiązaniami obudów, spełniającymi oczekiwania użytkowników, tj. kopalń. Jest 
to możliwe dzięki konsultacjom z przedstawicielami kopalń na etapie opracowywania dokumenta-
cji, a później także podczas prezentacji prototypu rozwiązania. Na tym etapie, jeszcze przed bada-
niami, możliwe jest wprowadzanie zmian. Prototyp zbudowany na podstawie przygotowanej doku-
mentacji poddawany jest badaniom typu WE w akredytowanym laboratorium badawczym. Na pod-
stawie dokumentacji i wyników badań przeprowadzana jest procedura certyfikacji typu obudowy. 
Taki system działania pozwala potwierdzić, iż obudowa, wykonana zgodnie z dokumentacją, jest 
w pełni sprawdzona pod względem bezpieczeństwa jej stosowania. Zadaniem firmy wygrywającej 
przetarg jest wyłącznie wykonawstwo obudowy zgodnie z otrzymaną dokumentacją, a o wyborze 
wykonawcy decyduje jedynie najniższa cena, ponieważ przy wycenie wykonawstwa wszyscy ofe-
renci posługują się tą samą dokumentacją. KHW S.A. mający pełne prawa do dokumentacji, ma 
gwarancję, że dostarczane sekcje obudowy o określonych parametrach zawsze będą takie same i znik-
ną problemy dotyczące ich współpracy w jednej ścianie. Wyposażenie kilku ścian na różnych ko-
palniach w ten sam typ obudowy umożliwia przekazywanie sekcji obudowy pomiędzy kopalniami 
w zależności od aktualnych potrzeb. Możliwe jest również utrzymywanie znacznie mniejszego za-
pasu części zamiennych, wspólnego dla kilku kopalń. 
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3. NOWE SEKCJE OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ 
OPRACOWANE DLA KOPALŃ KHW S.A. 

 
Pierwszą obudową, która powstała w wyniku realizacji umowy pomiędzy KOMAG a KHW S.A. 
była obudowa zmechanizowana typu KHW-14/24-Pp (rys. 1) i jej odmiana skrajna KHW-14/24-
-Pp/BSN (rys. 2) przeznaczone do eksploatacji w ścianach z podsadzką hydrauliczną. Założenia 
i wymagania techniczne do projektu tej obudowy uzgodniono z kopalnią Wujek. W sierpniu 2008 
roku obudowa rozpoczęła pracę w ścianie o wybiegu 700 m i wysokości 2 m w pokładzie 404/5 
w KWK Wujek. W chwili obecnej ściana zakończyła bieg i sekcje obudowy są przygotowane do 
przeglądu w celu zastosowania w kolejnej ścianie. 
 Rozwiązanie konstrukcyjne tej obudowy uzyskało Złoty Medal na Międzynarodowej Wystawie 
Wynalazków IWIS 2009. 
 

 
 
Rys. 1. Sekcja obudowy zmechanizowanej KHW-14/24-Pp 
Figure 1. KHW-14/24-Pp powered roof support 

 

 
 
Rys. 2. Sekcja obudowy zmechanizowanej KHW-14/24-Pp/BSN 
Figure 2. KHW-14/24-Pp/BSN powered roof support 
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 Kolejną obudową przygotowaną dla KHW S.A. była obudowa zmechanizowana typu KHW-
-12/28-POz (rys. 3) i jej odmiana skrajna KHW-12/28-POz/BSN (rys. 4) przeznaczone do eksplo-
atacji w ścianach zawałowych. Założenia i wymagania techniczne do projektu tej obudowy przygo-
towała kopalnia Murcki. Pierwszy komplet 60 sekcji tej obudowy był eksploatowany w okresie od 
maja do września 2008 roku w ścianie o wybiegu 645 m i wysokości 2,1 m w pokładzie 349 
w KWK Murcki. 
 Pozytywne doświadczenia z eksploatacji tej obudowy skłoniły kopalnie do zakupienia kolejnych 
kompletów obudowy dla następnej ściany w pokładzie 349 kopalni Murcki oraz dla ściany w po-
kładzie 510L kopalni Wujek. 
 

 
 
Rys. 3. Sekcja obudowy zmechanizowanej KHW-12/28-POz 
Figure 3. KHW-12/28-POz powered roof support 

 

 
 
Rys. 4. Sekcja obudowy zmechanizowanej KHW-12/28-POz/BSN 
Figure 4. KHW-12/28-POz/BSN powered roof support 
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 Trzecią obudową przygotowaną dla KHW S.A. była obudowa zmechanizowana typu KHW-
-24/46-POz (rys. 5) i jej odmiana skrajna KHW-24/46-POz/BSN (rys. 6) przeznaczone do eksplo-
atacji w ścianach zawałowych. Założenia i wymagania techniczne do projektu tej obudowy uzgod-
niono z kopalnią Mysłowice-Wesoła. Obudowa nie została jeszcze zastosowana. Przewiduje się jej 
wykorzystanie w kopalni Mysłowice-Wesoła. 
 

 
 
Rys. 5. Sekcja obudowy zmechanizowanej KHW-24/46-POz 
Figure 5. KHW-24/46-POz powered roof support 

 

 
 
Rys. 6. Sekcja obudowy zmechanizowanej KHW-24/46-POz/BSN 
Figure 6. KHW-24/46-POz/BSN powered roof support 
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 Czwartą obudową, która powstała w wyniku realizacji umowy była obudowa zmechanizowana 
typu KHW-12/28-POz/Pp (rys. 7) i jej odmiana skrajna KHW-12/28-POz/Pp/BSN (rys. 8) przezna-
czone do eksploatacji zarówno w ścianach zawałowych jak i z podsadzką hydrauliczną. Założenia 
i wymagania techniczne do projektu tej obudowy przygotowała kopalnia Wieczorek. W sierpniu 
2009 roku obudowa rozpoczęła pracę w ścianie 111 w pokładzie 510 tej kopalni. 
 
 

 
 
Rys. 7. Sekcja obudowy zmechanizowanej KHW-12/28-POz/Pp 
Figure 7. KHW-12/28-POz/Pp powered roof support 
 
 

 
 
Rys. 8. Sekcja obudowy zmechanizowanej KHW-12/28-POz/Pp/BSN 
Figure 8. KHW-12/28-POz/Pp/BSN powered roof support 
 
 
 Podstawowe dane techniczne ww. typów sekcji obudowy przedstawiono w tabeli 1. 
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Tabela 1. Podstawowe dane techniczne sekcji obudowy zmechanizowanej zaprojektowanych dla KHW S.A. 
Table 1. Main technical data of powered roof support designed for KHW S.A. 

Typ sekcji 
obudowy 

KHW-14/24-Pp 
i KHW-14/24- 

-Pp/BSN 

KHW-12/28-POz 
i KHW-12/28- 

-POz/BSN 

KHW-24/46-POz 
i KHW-24/46- 

-POz/BSN 

KHW-12/28-POz/Pp 
i KHW-12/28- 
-POz/Pp/BSN 

Zakres wysokości 
sekcji 
[m] 

1,3÷2,4 1,2÷2,8 2,4÷4,6 

wersja zawałowa 
1,3÷2,7 

wersja podsadzkowa 
1,5÷2,7 

Zakres wysokości 
pracy 
[m] 

1,5÷2,3 1,5÷2,7 2,7÷4,5 

wersja zawałowa 
1,5÷2,6 

wersja podsadzkowa 
1,8÷2,6 

Liczba stojaków 
w sekcji 4 2 2 

wersja zawałowa 
2 

wersja podsadzkowa 
3 

Podporność jednego 
stojaka 
[MN] 

1,67 2,73 4,52 

wersja zawałowa 
2,34 

wersja podsadzkowa 
przedni 2,16 

Ciśnienie zasilania 
[MPa] 25÷30 25÷30 25÷30 

wersja zawałowa 
23÷30 

wersja podsadzkowa 
20÷28 

Liczba wyproduko-
wanych kompletów 

ścianowych 
1 3 w przygotowaniu 1 

 
 
PODSUMOWANIE 
 
Wprowadzenie nowego systemu pozyskiwania nowoczesnych sekcji obudowy zmechanizowanej dla 
kopalń KHW S.A. umożliwiło: 
− ograniczenie liczby typów sekcji obudowy zmechanizowanej użytkowanych w kopalniach 

KHW S.A.; 
− możliwość wyposażania danej ściany w jeden typ obudowy; 
− wymianę sekcji obudowy pomiędzy kopalniami; 
− możliwość ograniczenia zapasów części zmiennych; 
− pełną powtarzalność konstrukcji sekcji pozyskanych w różnych procedurach przetargowych; 
− utrzymanie pełni praw KHW S.A. do opracowanych w KOMAG dokumentacji technicznych 

obudów; 
− stały nadzór autorski specjalistów KOMAG nad produkcją i użytkowaniem pozyskiwanych sek-

cji obudowy; 
− bieżące unowocześnianie konstrukcji przez KOMAG na podstawie doświadczeń eksploatacyj-

nych i potrzeb kopalń; 
− pozyskiwanie kolejnych kompletnych dokumentacji nowych sekcji obudowy zmechanizowanej 

przebadanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadających Certyfikat Badania Typu 
WE; 

− obniżenie kosztów pozyskania nowych sekcji obudowy zmechanizowanej. 

156



 

 

LITERATURA 
 
[1] Dokumentacja techniczno-ruchowa, Obudowa zmechanizowana KHW-14/24-Pp, Obudowa zmechani-

zowana KHW-14/24-Pp/BSN. Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009. 
[2] Dokumentacja techniczno-ruchowa, Obudowa zmechanizowana KHW-12/28-POz, Obudowa zmechani-

zowana KHW-12/28-POz/BSN. Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008. 
[3] Dokumentacja techniczno-ruchowa, Obudowa zmechanizowana KHW-12/28-POz/Pp, Obudowa zme-

chanizowana KHW-12/28-POz/Pp/BSN. Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009. 
[4] Dokumentacja techniczna, Obudowa zmechanizowana KHW-24/46-POz, Obudowa zmechanizowana 

KHW-24/46-POz/BSN. Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009. 
 
 
 
State-Of-The-Art Powered Roof Supports in the Coalmines 
of Katowice Coal Holding JSC – New Approach 
 
Parameters and characteristic features of powered roof supports manufactured according to the tech-
nical documentation, developed in KOMAG for Katowice Coal Holding JSC (KHW S.A.), were pre-
sented in the paper. Assumptions for a new system to acquire state-of-the-art powered roof sup-
ports for KWH S.A. coalmines and advantages resulting from their operation were given. 
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STRESZCZENIE: Głębienie szybów w skałach silnie zawodnionych wymaga stosowania wyrafi-
nowanych i kosztownych technologii. Obudowa takich wyrobisk musi charakteryzować się okreś-
lonymi własnościami, które ułatwią sprawną zabudowę a na dalszym etapie inwestycji zapewnią od-
powiednie parametry wytrzymałościowe. W referacie pokrótce opisano rozwój tego typu rozwią-
zań a także przedstawiono konstrukcję obudowy pływającej wykorzystywanej w chińskim przemy-
śle wydobywczym. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Budownictwo podziemne, obudowa szybów, obudowa pływająca 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Podczas wiercenia szybu na jego ściankach osadza się warstwa iłu odfiltrowanego z płuczki. Po-
włoka ta tworzy pewnego rodzaju obudowę tymczasową i zabezpiecza szyb nie dopuszczając do 
powstania obwałów. Prawidłowo prowadzone roboty wiertnicze oraz odpowiedni skład płuczki ma-
ją znaczny wpływ na dalszą realizację projektu. 
 Do czynników mających największy wpływ na dobór sposobu wykonania obudowy szybów wier-
conych zaliczyć należy: średnicę otworu i jego głębokość, przeznaczenie oraz warunki geologiczne 
i hydrogeologiczne. Obudowa szybów wierconych powinna spełniać następujące wymagania [3]: 
− wykazywać dostateczną szczelność; 
− posiadać dostateczną wytrzymałość na: 

− ciśnienie górotworu, płuczki i ciśnienie hydrostatyczne wód, 
− obciążenia statyczne i dynamiczne powstające podczas montażu (podciąganie, opuszczanie, 

cementowanie), 
− obciążenie konstrukcją zbrojenia szybu; 

− mieć prostą konstrukcje i ułatwiać zmechanizowanie poszczególnych procesów; 
− zapewnić pionowość i prostoliniowość. 
 Sposób wykonania obudowy jako pływającej stosowany był już w Europie zachodniej ponad 
140 lat temu [1]. Ideą tej metody jest wprowadzanie do wcześniej wywierconego otworu cylindra, 
zamkniętego od spodu odpowiednio wykonanym dnem. Rysunek 1a przedstawia montaż ostatecz-
nej obudowy wykonanej w wersji tubingowej. Po opuszczeniu tymczasowego dna (1) nakłada się 
nań kolejne, wcześniej przygotowane odcinki obudowy (2) łącząc je, np. poprzez nitowanie czy 
spawanie. Wykorzystanie ruchomych platform oraz kołowrotów wiertniczych ułatwia przeprowa-
dzenie poszczególnych operacji. Cylinder wraz z dołączaniem kolejnych odcinków pogrąża się 
w szybie wypełnionym płuczką, wypierając jej nadmiar na powierzchnię. Dla ułatwienia zatapiania, 
obudowę obciąża się od wewnątrz np. wodą. 
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 Prawidłowa konstrukcja dna, które umożliwia pływanie całej obudowie, zależna jest od wielu 
czynników, z których najważniejsze to: średnica i głębokość szybu, typ obudowy, rodzaj zastoso-
wanego materiału, sposób tamponażu. Rysunek 1b przedstawia żelazobetonowe dno stosowane przy 
głębieniu szybów kopalni Beatrix (Holandia). 
 

 
 
Rys. 1. a – opuszczanie obudowy pływającej, b – tymczasowe dno do opuszczania obudowy [4] 
Figure 1. a – sinking the shaft lining, b – temporary bottom of the shaft lining [4] 

 
 Na przestrzeni dziesięcioleci zastosowano wiele typów obudowy pływającej. Do najbardziej po-
pularnych odmian należą między innymi konstrukcje: rurowa, tubingowa, stalowo betonowa czy żel-
betowa. Rysunek 2 przedstawia schematy poszczególnych obudów. 
 

 
 
Rys. 2. Wybrane konstrukcje obudów dla szybów wykonywanych metodą wiertniczą 
Figure 2. Types of lining used in drilled shafts 
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 Przestrzeń pomiędzy obudową a górotworem należy szczelnie wypełnić. Najczęściej stosuje się 
materiały na bazie cementu, choć znane są także przypadki używania różnego rodzaju związków 
bitumicznych. Tamponaż przestrzeni pierścieniowej pomiędzy ociosem a rurą szybową prowadzić 
można przy zastosowaniu rurociągów podciąganych lub bezpośrednio z wnętrza szybu. 
 Do najbardziej znanych realizacji, w których zastosowano obudowę pływającą, należą szyby wy-
konane w Holandii. Z czasem technologia ta znalazła coraz więcej zwolenników na całym świecie. 
Tabela 1 przedstawia charakterystyki obudów stalowo-betonowych wykonanych w latach 50. i 60. 
Uwagę należy zwrócić na małe przekroje, które znacznie różnią się od tych, jakie projektowane są 
w aktualnie drążonych szybach. 
 
Tabela 1. Charakterystyki wykonanych obudów stalowo-betonowych [1] 
Table 1. Characteristics of steel-concrete shaft linings [1] 

Średnica szybu 
[m] Kopalnia Szyb 

Głębokość
wiercenia 

[m] wiercona w świetle 
obudowy 

Grubość 
obudowy 

[cm] 

Odległość między 
obudową a ociosem 

[cm] 

Sofia Jacobi (RFN) V 355 6,8 5,0 50 45 

Hendrik (HOL) III 215 6,35 5,2 33 24 

Union 103 (RFN) I 328 6,15 5,15 15 35 

Gemma (HOL) IV 327 5,9 4,5 42 27 

Beatrix (HOL) I i II 512 i 504 7,65 5,6 50, 60 42 

Szyb I i II (ZSRR) - 411 i 412 2,08 1,56 15 12 

 
 Pod koniec XX wieku zainteresowanie techniką wiertniczą zaczęło ponownie wzrastać. Gwał-
townie rozwijające się chińskie górnictwo miało wpływ na zmiany w technologiach stosowanych 
w budownictwie podziemnym (tabela 2). Zestawienie zawiera inwestycje dotyczące szybów wier-
conych na głębokość większą niż 400 m. 
 
Tabela 2. Charakterystyki obudów żelbetowych wykonanych w ChRL [2] 
Table 2. Characteristics of reinforced shaft linings made in China [2] 

Głębokość 
nadkładu 

Głębokość 
wiercenia 

Średnica 
wiercenia Nazwa szybu 

[m] [m] [m] 
Data ukończenia 

Luo 3 441,0 508,2 9,0 11.1984 
Xie Qiaodong 1 421,0 474,0 5,7 12.1985 
Xie Qiaodong 2 421,0 479,3 8,0 08.1988 

Xieqiao 406,0 464,5 9,3 04.1989 
Chen 360,0 417,0 7,3 08.1991 

Qidong 376,0 437,0 7,7 11.1998 
 
 
2. PARAMETRY WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBUDOWY PŁYWAJĄCEJ 
 
 U progu XXI wieku budownictwo szybowe zetknęło się z wieloma problemami. Zwiększająca 
się głębokość eksploatacji, rosnące wymagania techniczne i coraz trudniejsze warunki geologicz-
no-górnicze zmusiły naukowców do podjęcia badań nad nowymi typami żelbetowych obudów pły-
wających. 
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 W odpowiedzi na ww. problemy na Anhui University of Science and Technology wykonano sze-
reg doświadczeń, dotyczących zastosowania w obudowie szybów betonu o wysokiej wytrzymało-
ści. Z powodu dużych gabarytów testy przeprowadzono na specjalnie przygotowanych modelach 
(rys. 3a), które następnie umieszczono w prasie hydraulicznej (rys. 3b). Badania dowiodły, że na 
żywotność poszczególnych segmentów wpływa bezpośrednio: wytrzymałość charakterystyczna na 
ściskanie betonu oraz wskaźnik λ charakteryzujący zależność pomiędzy grubością ściany obudowy 
a jej promieniem wewnętrznym. Pręty zbrojeniowe mają znikomy wpływ na zakres obciążeń po-
ziomych przejmowanych przez obudowę. Wartość maksymalnych naprężeń wahała się w granicach 
od 21,5 do 31,0 MPa, w zależności od klasy zastosowanego betonu (C65/75) i gabarytów modelu [5]. 
 

 
 
Rys. 3. a – model z zainstalowanymi czujnikami, b – prasa hydrauliczna [5] 
Figure 3. a – setting of measure elements on the model, b – hydraulic loading device [5] 
 
 
3. KONSTRUKCJA 
 
Postęp w dziedzinie materiałoznawstwa i projektowania elementów budowlanych przyspieszył pra-
ce nad zastosowaniem wielkogabarytowej obudowy pływającej (średnica w świetle obudowy po-
wyżej 7,0 m, grubość powyżej 0,7 m i głębokość większa niż 400 m). 
 W nowoczesnej obudowie pływającej często stosowanej w górnictwie chińskim wyróżnić moż-
na trzy główne elementy konstrukcyjne: 
− segment żelbetowy, 
− segment stalowo-betonowy, 
− dno żelbetowe. 
 
3.1. Budowa segmentu żelbetowego 
 

Na rysunku 4 przedstawiono segment o wysokości 3 m i grubości 0,8 m. Średnica szybu 8,3 m. 
Element ten, posiada dwa stalowe kołnierze: górny (I) i dolny (II), które połączone są ze sobą przy 
pomocy zbrojenia (1−5). Konstrukcję powstałą z ww. elementów umieszcza się w deskowaniu 
i wypełnia mieszanką betonową gwarantującą wysoką wytrzymałość betonu np. C60/75. Całkowita 
masa segmentu to 183,6 tony, z czego 15,6 tony stanowią części stalowe (tabela 3), a reszta to be-
ton (prawie 70 m3). 
 Kołnierz górny (I), to stalowy pierścień o szerokości 800 i grubości 20 mm zaopatrzony w 32 
równomiernie rozmieszczone prostokątne otwory. Połowa z nich umożliwia wypełnianie segmentu 
mieszanką betonową. Przez pozostałe 16 wyprowadzone są haki (6) służące do podwieszenia ele-
mentu. Prostopadle do powierzchni kołnierza przyspawane są stalowe blachy (A, B), które stanowią 
punkty do zamocowania zbrojenia. 
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 Kołnierz dolny (II), podobnie jak górny (I), posiada elementy A i B i wykonany jest z blachy 
tej samej grubości. Zaopatrzony jest w 4 otwory służące do zatłaczania spoiwa łączącego sąsiednie 
segmenty. Spoiwo podawane jest pod ciśnieniem poprzez rurę (C). 
 Parametry poszczególnych elementów segmentu zestawiono w tabeli 3, natomiast widok goto-
wego elementu oraz kołnierza górnego przedstawiają fotografie (rys. 5). 

 

 
 
Rys. 4. Budowa segmentu obudowy żelbetowej 
Figure 4. The structure of reinforced concrete shaft lining 

 
Tabela 3. Parametry elementów stalowych 
Table 3. Details list of steel elements 

Symbol 
pręta Średnica Ilość Masa Masa 

całkowita 
Symbol 

elementu Ilość Masa Masa 
całkowita 

- [mm] [szt.] [kg] [kg] - [szt.] [kg] [kg] 

1 28 17 128,0 2176,0 I 1 2786,9 2786,9 
2 25 96 11,6 1113,6 II 1 3590,7 3590,7 

3 28 17 148,7 2527,9 A 1×2 287,4 574,8 

4 25 123 11,6 1426,8 B 96×2 1,8 345,6 

5 10 97 0,6 58,2 C 4 4,9 19,6 
6 50 16 53,5 856,0 D 4 1,1 4,4 

Σ 8158,5 E 4 1,4 5,6 
  F 32 4,4 140,8 

15626,9 

 
 
 

Σ 7468,4 
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Rys. 5. Segment żelbetowy oraz kołnierz górny 
Figure 5. The reinforced concrete shaft lining and upper flange plate 

 
3.2. Budowa segmentu stalowo-betonowego 
 

Nietypowa konstrukcja tego segmentu wymuszona jest jego przeznaczeniem. Stosuje się ją dla od-
cinków obudowy narażonych na wzmożone ciśnienia. Bryła segmentu (rys. 6) ograniczona jest od 
góry i od dołu za pomocą kołnierzy (I i II) podobnie jak w segmencie żelbetowym. Ściany boczne 
stanowią płaszcze wykonane z blach o grubościach 20 mm (5) i 16 mm (6). U-kształtne elementy (1) 
przyspawane do płaszcza (5) są połączeniem skrzyniowej konstrukcji spawanej z wypełnieniem be-
tonowym. Podczas transportu segment podwieszony jest za pomocą haków (2) przyspawanych do 
płaszcza poprzez łączniki (7). Spoiwo łączące segmenty tłoczy się poprzez rury (3). Na rysunku 7 
przedstawiono rozmieszczenie U-kształtnych elementów na płaszczu segmentu. 
 

 
 
Rys. 6. Budowa segmentu stalowo-betonowego 
Figure 6. The composite of double-skin shaft lining structure 
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Rys. 7. Rozmieszczenie elementów U-kształtnych 
Figure 7. Distribution of the U-shaped plates 

 
3.3. Budowa dna żelbetowego 
 

Projektując konstrukcję dna bierze się pod uwagę nacisk wywołany przez płuczkę i balast oraz na 
dalszym etapie inwestycji obciążenia wywołane tamponażem. Dno stanowi mocną konstrukcję 
zbudowaną z elementów podobnych do tych wykorzystywanych we wcześniej opisywanych seg-
mentach. Kulisty kształt (rys. 8) zapewnia odpowiedni rozkład naprężeń. 

 

 
 
Rys. 8. Żelazobetonowe dno obudowy szybowej 
Figure 8. Reinforced concrete bottom of shaft lining 
 
 
4. TECHNOLOGIA 
 
 Rozmiary segmentów oraz ich ciężar wymuszają zastosowanie rozbudowanego parku maszyno-
wego, który ułatwia ich transport z miejsca montażu na zrąb szybu. Do tego celu używa się różne-
go rodzaju suwnic i dźwigów. 
 Łączenie elementów obudowy odbywa się poprzez spawanie, a dodatkowym czynnikiem spaja-
jącym jest zaczyn zatłaczany pomiędzy segmenty. W budownictwie szybowym bardzo istotne jest 
zachowanie pionowości, dlatego też operacja nadbudowywania kolejnych członów wymaga najwyż-
szej precyzji. 
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 Niewielka wysokość segmentów (od 3 do 5 m) wiąże się z koniecznością przygotowania takiej 
ilości elementów, która pozwoli później prowadzić zabudowę w sposób ciągły. Ważnym aspektem 
jest także kwestia dostarczenia odpowiedniej ilości materiałów charakteryzujących się wysoką ja-
kością, np.: mieszanka betonowa, stal. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
 Ze względu na ergonomiczność i niskie koszty żelbetowa obudowa pływająca wydaje się być 
perspektywiczną technologią budowy szybów w otoczeniu głębokich warstw aluwialnych. Metoda 
ta nie wymaga wcześniejszego zestalania górotworu, dzięki czemu jest znacznie mniej energochłon-
na niż metoda mrożeniowa. Wykonywanie poszczególnych elementów konstrukcyjnych na powierz-
chni, rzutuje na ich jakość. Nieograniczony dostęp i dodatnia temperatura korzystnie wpływają na 
parametry wytrzymałościowe żelbetowych segmentów. 
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Modern Shaft Lining Used in the Boring of Shafts 
 
Sinking shafts in deep alluvium requires sophisticated and expensive technology. Shaft lining must 
have a certain properties that facilitate efficient construct and at later stage of investment will en-
sure adequate strength parameters. The paper briefly describes the development of such solutions 
and also characterizes shaft lining construction used in the Chinese mining industry. 
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Badania zdolności do wykonania pracy materiałów 
wybuchowych emulsyjnych zawierających chlorek sodu 
 
 
A. Maranda 
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Materiały wybuchowe (MW) używane w przemyśle wydobywczym powinny cha-
rakteryzować się bezpieczeństwem stosowania oraz efektywnością urabiania górotworu. Jednym 
z parametrów opisującym tę drugą właściwość jest zdolność MW do wykonania pracy. W niniejszym 
opracowaniu przedstawiono rezultaty pomiarów zdolności do wykonania pracy, MWE zawierających 
chlorek sodu, przeprowadzonych z wykorzystaniem metod wahadła balistycznego i Helda oraz te-
stu cylindrycznego. Zmiennymi w badaniach były rodzaje stosowanych matryc MWE oraz zawar-
tość inercyjnego dodatku. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Emulsyjne materiały wybuchowe, parametry detonacyjne 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Energia cieplna wydzielająca się podczas wybuchu MW zamienia się w pracę mechaniczną rozsze-
rzających się produktów wybuchu (PW). Ogólny bilans energetyczny układu opisuje równanie 
 

pdVdQdE +=                                                                                                                 (1) 
 

gdzie: E – energia wewnętrzna PW, Q – ilość energii pozostałej w układzie w postaci ciepła, 
pdV – praca wykonana przez rozprężające się PW. 
 
 Jeżeli podstawowym celem wybuchu jest praca mechaniczna, to wymianę energii pomiędzy PW 
i otaczającym środowiskiem w postaci ciepła (dQ) można uznać za straty energetyczne. Okazuje się, 
że wielkość tych strat zależy w dużym stopniu od właściwości ośrodka, w którym wybuch ma miejs-
ce. W środowiskach gęstoupakowanych straty termodynamiczne istotnie pogarszają efektywność 
transformacji potencjału energetycznego MW (ciepła detonacji) w pracę użyteczną. Z reguły je-
dynie 50−70% energii detonacji zużywane jest np. na urabianie górotworu. Reszta pozostaje w po-
staci ciepła w produktach wybuchu, opuszczających deformowany górotwór przez powstałe spęka-
nia. Oznacza to, że efektywność wybuchu określają właściwość samego MW, jak i właściwości ota-
czającego go ośrodka. Wielopostaciowość form i czynników wpływających na pracę wybuchu unie-
możliwia opracowanie jednej metody określającej zdolność MW do wykonanie pracy i bazującej 
na rejestracji jakiegoś szczególnego oddziaływania na wybrany ośrodek. 
 Zdolność MW do wykonania jest wyznaczana różnymi metodami, które można podzielić na tra-
dycyjne (blok Trauzla [1], wychylenie wahadła balistycznego [2]) i nowoczesne obejmujące między 
innymi badanie intensywności powietrznej fali podmuchowej [3], testy podwodny [4] i cylindrycz-
ny [5] oraz opracowana ostatnio próba Helda [6]. Cechą charakterystyczną metod tradycyjnych jest 
stosowanie niewielkich (10−20 g) naważek MW, dlatego obecnie coraz częściej wykorzystywane są 
nowoczesne techniki pomiarowe umożliwiające stosowanie dużych (kilka kilogramów w przypad-
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ku testu podwodnego) próbek testowanych MW. Ma to szczególne znaczenie w przypadku badań 
materiałów wybuchowych górniczych, które należą do grupy MW nieidealnych. Ponieważ proces 
detonacji tego typu MW przebiega nie w obrębie jednej cząsteczki, ale pomiędzy atomami usytuo-
wanymi w sąsiednich molekułach różnych komponentów wysokoenergetycznych mieszanin. 
 W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki pomiarów zdolności do wykonania pracy materia-
łów wybuchowych emulsyjnych zawierających chlorek sodu. Jako metody eksperymentalne wyty-
powano metodę wychylenia wahadła balistycznego, test cylindryczny i metodę Helda. W podsumo-
waniu pracy przedstawiono analizę porównawczą wyników badań uzyskanych poszczególnymi me-
todami. 
 
2. CZĘŚĆ EKSPERYMENTALNA 
 

2.1. Przygotowanie próbek materiałów wybuchowych 
 

Badania prowadzono dla próbek MWE zawierających dwa rodzaje matryc, wykonanych w firmie 
Blastexpol w Duninowie, różniących się głównie zawartością wody Ogólne składy matryc przedsta-
wiono w tabeli 1, a ich zdjęcia wykonane z użyciem mikroskopu elektronowego ilustrują rysunki 1 i 2. 
 
Tabela 1. Składy matryc MWE 
Table 1. Compositions of matrix 

Składniki [%] Matryca Utleniacz Faza organiczna Woda 
RPT 80,6 6,7 12,7 
RP 75,6 6,7 17,7 

 

  
 
Rys. 1. Zdjęcia SEM matrycy RPT 
Figure 1. SEM micrographs on the matrix RPT structure 
 

  
 
Rys. 2. Zdjęcia SEM matrycy RP 
Figure 2. SEM micrographs on the matrix RP structure 

167



 

 

 Materiały wybuchowe emulsyjne były sporządzane przez mechaniczne wymieszanie składników. 
W pierwszej fazie przygotowywania próbek MWE do matryc dodawano chlorek sodu, którego 89,2% 
ziaren było w zakresie 0,25−0,6 mm. Następnie otrzymaną mieszaninę uczulano poprzez dodatek 3% 
szklanych mikrosfer. Mikrosfery szklane były produkcji 3M Schotchlite typ K1 (rys. 3). Skład gra-
nulometryczny mikrosfer szklanych przedstawiony został na rysunku 4. 
 

    
 
Rys. 3. Zdjęcia SEM szklanych mikrosfer 
Figure 2. SEM micrographs on the glass microspheres 

 

 
 
Rys. 4. Skład granulometryczny szklanych mikrosfer 
Figure 4. Size distribution of the glass microspheres 

 
2.1. Pomiar zdolności do wykonania pracy 
 

Metoda wahadła balistycznego. Badania przeprowadzono według metodyki opisanej w normie [2]. 
W eksperymentach stosowano próbki o masie 20 g. Materiałem wzorcowym był heksogen. Wyniki 
pomiarów przedstawiono w tabeli 2. 
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Tabela 2. Wyniki pomiarów metodą wahadła balistycznego 
Table 2. Results of investigations by ballistic pendulum method 

Materiał wybuchowy Względna zdolność do 
wykonania pracy [%] 

Heksogen 100 100 
Matryca RPT/NaCl/szklane mikrosfery 87/10/3 45,9 
Matryca RPT/NaCl/szklane mikrosfery 77/20/3 42,0 
Matryca RPT/NaCl/szklane mikrosfery 67/30/3 26,2 
Matryca RP/NaCl/szklane mikrosfery 77/20/3 34,4 
Matryca RP/NaCl/szklane mikrosfery 67/30/3 27,5 
Matryca RP/NaCl/szklane mikrosfery 57/40/3 20,6 

 
 Rezultaty przeprowadzonych badań wykazały, że na wielkość względnej zdolności do wykona-
nia pracy wyznaczonej metodą wahadła balistycznego wpływa głównie ilość soli chłodzącej. Wzrost 
zawartości chlorku sodu powoduje znaczący spadek wielkości mierzonego parametru. Przy zawar-
tości chlorku sodu 30% dla obydwu typów matryc względne zdolności do wykonania pracy mają 
zbliżone wartości. 
 Próba Helda. Pomiar parametrów niezbędnych do wyznaczania impulsu fali podmuchu, względ-
nie gęstości impulsu IDS można wykonać na stanowisku badawczym zaproponowanym przez M. Hel-
da [6] składającym się z dwóch półokręgów o promieniach 0,5 m i 0,75 m lub 1 m i 1,5 m (rys. 5). 
 

 
 
Rys. 5. Schemat stanowiska badawczego stosowanego w metodzie Helda 
Figure 5. Manfred Held’s setup test 

 
 Na półokręgach na wysokości 1 m umieszczane są kostki, tzw. kontrolki: aluminiowe (90 
sztuk) na półokręgu o większym promieniu i stalowe (60 sztuk) na półokręgu o promieniu mniej-
szym (rys. 5). Kostki mają wymiary 2,5×5×5 cm każda. W zależności od tego na jakim stanowisku 
badanie jest wykonywane, należy w odpowiedni sposób umieścić kostki, tj. na stanowisku o pro-
mieniach półokręgów 1 m i 1,5 m kontrolki umieszcza się na taśmie większym bokiem w stronę 
wybuchu, natomiast na stanowisku o promieniach 0,75 m i 0,5 m – mniejszym bokiem w stronę 
wybuchu. 
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 W badaniach stosowano ładunki o masie 400 g, długości 180 mm, średnicy 50 mm i gęstości 
około 1,13 g/cm3. W każdym przypadku ładunki ułożone były poziomo i inicjowane centralnie 
z jednego końca. Na rysunku 6 przedstawiono widok przygotowanego stanowiska badawczego przed 
detonacją oraz rozrzut kostek po detonacji ładunku MWE. Natomiast na rysunku 7 zestawiono śred-
nie wartości gęstości impulsów. 
 

  
a) b) 
 
Rys. 6. Stanowisko pomiarowe przed detonacją (a) oraz rozrzut kostek, (b) po detonacji MWE 
zawierającego [%]: RPT – 87, NaCl – 10, mikrosfery szklane – 3 
Figure 6. Test’s place before (a) and after (b) detonation emulsion explosive 
containing [%]: RPT – 87, NaCl – 10, glass microspheres – 3 
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Rys. 7. Średnie wartości IDS dla badanych MWE 
Figure 7. Average scaled IDS examinated emulsion explosives 
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 Z powyższego wykresu wynika, że dla większości badanych materiałów wybuchowych emu-
syjnych wartość gęstości impulsu dla kostek Al (promień 0,75 m) jest wyższa niż dla kostek stalo-
wych (promień 0,5 m). Wyjątek stanowi materiał na bazie matrycy RP z dodatkiem 30% soli, w któ-
rego przypadku wartość średnia IDS dla obydwóch dystansów jest na tym samym poziomie. 
 Dla materiałów o składzie matryca RPT + 10% i 20% NaCl różnica wartości IDS pomiędzy kost-
kami aluminiowymi a stalowymi jest praktycznie taka sama i wynosi 56%. Również dla MWE 
RPT + 30% NaCl jest ona podobna, rzędu 40%. Jak widać z rysunku 7 zwiększenie dodatku soli 
w przypadku matrycy RPT zmniejsza średnią wartość gęstości impulsu, jednakże jest ona wyższa 
niż dla MWE na bazie matrycy RP. Dla wszystkich badanych MWE wydłużonych obserwuje się 
znaczny wzrost impulsu dla kostek ułożonych pod kątem 90° do osi ładunku oraz niewielki dla ko-
stek umieszczonych na linii detonacji (kąt 0°). 
 Test cylindryczny polega na rejestracji procesu napędzania cylindrycznej otoczki metalowej pro-
duktami detonacji ślizgającej się po jej wewnętrznej powierzchni. Schemat układu i rurki miedzia-
nej stosowanych w teście cylindrycznym przedstawiono na rysunku 8. Zastosowano rurki o długo-
ści 300 mm, promieniu wewnętrznym 12,5 mm i promieniu zewnętrznym 15 mm. 
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Rys. 8. Schemat układu do testu cylindrycznego: 1 – zapalnik, 2 – rura miedziana, 3 – badany materiał 
wybuchowy, 4 – czujnik wyzwalający lampę rentgenowską, 5 – czujniki do pomiaru prędkości detonacji 
Figure 8. Diagram of the system prepared for the cylinder test: 1 – detonator, 2 – copper tube, 3 – charge 
of the explosive copper, 4 – short-circuit sensor releasing X-ray apparatus, 5 – short-circuit sensors 
for measurements of detonation velocity 

 
 Do rejestracji procesu wybuchowego napędzania otoczek stalowych i miedzianych zastosowa-
no zestaw rentgenografii impulsowej SCANDIFLASH XR 450. Schemat stanowiska badawczego 
przedstawiono na rysunku 9. Badany układ (rurkę wypełnioną testowanym materiałem wybucho-
wym) umieszczano w odległości około 2,7 m od promiennika i około 0,5 m od kasety z filmem. 
Układ ustawiano pionowo i prostopadle do linii łączącej lampę rentgenowską z kasetą. Detonację 
inicjowano od góry ładunku. Impuls promieniowania X wyzwalany był w momencie zwarcia czuj-
nika (6) wyzwalającego generator opóźnień. 
 Po zeskanowaniu zdjęć przedstawiających kształt miotanych rurek dokładnie odczytywano za-
leżność promienia zewnętrznej ścianki rurki od współrzędnej osiowej, wykorzystując w tym celu 
odpowiednie programy graficzne. Następnie przeskalowano wyniki do wartości rzeczywistych (ob-
raz na zdjęciach rentgenowskich jest powiększony). Do dalszych badań wybrano przedział zmian 
współrzędnej osiowej od przekroju z czujnikiem wyzwalającym lampę rentgenowską do przekroju, 
w którym materiał rurki w sposób widoczny tracił ciągłość. 
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Rys. 9. Schemat stanowiska badawczego: 1 – ładunek badanego materiału wybuchowego, 
2 – promiennik, 3 – osłona promiennika, 4 – kaseta z filmem rentgenowskim, 
5 – osłona kasety, 6 – czujnik wyzwalający lampę rentgenowską 
Figure 9. Scheme of test stand: 1 – tested explosive charge, 2 – X-ray tube, 
3 – X-ray tube casing, 4 – film holder, 5 – film holder casing, 6 – short-circuit 
sensor releasing X-ray apparatus 

 
 Do zainicjowania procesu detonacji stosowano zapalnik elektryczny typu Erg. Wykonano po dwie 
próby dla każdego materiału wybuchowego. Wynikiem testu cylindrycznego było zdjęcie rozpęcza-
nej rurki oraz zmierzona prędkość detonacji. Przykładowe zdjęcie rurki pokazano na rysunku 10. 
Natomiast w tabeli 3 podano prędkości detonacji i oszacowane wartości energii Gurney’a dla względ-
nej objętości produktów detonacji około 8. Powyżej tej objętości zaobserwowano utratę ciągłości 
rurki. 
 

 
 
Rys. 10. Zdjęcie rentgenowskie rurki miedzianej napędzanej produktami detonacji MWE 
zawierającego [%]: RPT – 67, NaCl – 30, mikrosfery szklane – 3 
Figure 10. X-ray photograph of the copper tube driven by the detonation products 
of emulsion explosives containing [%]: RPT – 67, NaCl – 30, glass microspheres – 3 
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Tabela 3. Wyniki testu cylindrycznego [7] 
Table 3. Results of cylinder test [7] 

MW Gęstość 
[g/cm3] 

Prędkość detonacji 
[m/s] 

Energia Gurneya 
[kJ/kg] 

Średnia energia 
Gurneya 
[kJ/kg] 

5044 1524 MatrycaRPT/NaCl/szklane 
mikrosfery 87/10/3 1,19 5118 1584 1554 

4760 1319 MatrycaRPT/NaCl/szklane 
mikrosfery 77/20/3 1,23 4770 1291 1305 

4506 1093 MatrycaRPT/NaCl/szklane 
mikrosfery 67/30/3 1,25 4507 1117 1105 

4872 1274 MatrycaRP/NaCl/szklane 
mikrosfery 77/20/3 1,19 4928 1318 1296 

4543 1024 MatrycaRP/NaCl/szklane 
mikrosfery 67/30/3 1,25 4492 1046 1035 

 
 Przeprowadzone badania wykazały, że decydujący wpływ na wyznaczoną energię Gurney’a ma 
zawartość chlorku sodu. Średni spadek energii Gurney’a wynosi około 15 kJ/kg na 1% dodanej soli 
chłodzącej. Przy tych samych stężeniach soli chłodzącej i różnych stężeniach wody uzyskano zbli-
żone wartości energii Gurney’a. Wynika z tego, że woda w zakresie 12,7−17,7% nie ma wpływu 
na badany parametr. Dotyczy to również prędkości detonacji badanych mieszanin. Również w tym 
przypadku czynnikiem decydującym o wartości wyznaczanego parametru jest zawartość chlorku 
sodu. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Zastosowane w pracy metodyki badawcze różnią się masą testowanych ładunków MWE oraz wa-
runkami w jakich przebiegał proces detonacji. Wyniki pomiarów zdolności do wykonania pracy ma-
teriałów wybuchowych emulsyjnych wykonane różnymi metodami pokazały, że podstawowym czyn-
nikiem decydującym o wartości tego parametru jest zawartość inercyjnego dodatku. Analogiczne wy-
niki uzyskano w przypadku badań prędkości detonacji mieszanin wysokoenergetycznych MW [8], 
materiałów wybuchowych zawiesinowych uczulanych pyłem aluminiowym [9] lub amonali [10] 
z chlorkiem sodu. 
 Wpływ składu matrycy, a konkretnie ilości wody nie stwierdzono w przypadku testu cylindry-
cznego. W ramach tego cyklu eksperymentów testowane MWE są umieszczane w masywnej rurce 
metalowe zapewniającej pełniejsze przereagowanie składników wybuchowej mieszaniny. 
 Biorąc pod uwagę prostotę wykonania badania jedną z perspektywicznych sposobów określania 
zdolności do wykonania pracy górniczych materiałów wybuchowych jest metoda Helda z wykorzy-
staniem kostek aluminiowych. Test cylindryczny zapewnia odpowiednie warunki detonacji (rurka 
miedziana, względnie duża masa ładunku) jednak jego wadą jest konieczność dysponowania spe-
cjalistyczną i drogą w eksploatacji aparaturą. 
 Rezultaty eksperymentów wykazały, że badane MWE zawierające chlorek sodu charakteryzują 
się wysokimi parametrami detonacyjnymi i jak udowodniły badania przeprowadzone w Kopalni 
Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie są bezpieczne wobec metanu. Wynika z tego, że w przy-
padku opracowywanych MWE będzie można zastosować siatkę strzałową o większych odległoś-
ciach pomiędzy otworami strzałowymi w porównaniu ze stosowanymi tradycyjnymi MW powie-
trznymi. 
 
 
Praca finansowana ze środków na naukę w latach 2007−2010 jako projekt badawczo-rozwojowy. 
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Investigations of Work Efficiency of Emulsion Explosives 
Containing Sodium Chloride 
 
Explosive agents employed in mining industry are to assure the effectiveness of rock blasting as 
well to preserve the usage safety. One of parameters that characterize the explosive performance is 
the effective work of the explosive. In the paper results of experimental examination of the magni-
tude of effective work of the emulsion explosives containing sodium chloride are presented. The 
explosive performance was assessed in the ballistic mortar test, by Held method and in the cylinder 
test. The emulsion explosives based on different kind of matrix as well as the influence of inert ad-
ditive content were investigated. 
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Nowoczesne metody diagnostyczne przekładni górniczych 
 
 
Zespół Diagnostyki i Utrzymania Ruchu 
Marat Rybnik Sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W opracowaniu przedstawione zostały rezultaty prac dotyczące diagnostyki prze-
kładni górniczych. Praca opisuje zagadnienia związane z wczesnym wykrywaniem uszkodzeń łożysk, 
problematyką kół zębatych, tj. procesem zużycia zębów, problemami wyosiowania, a także z okre-
ślaniem charakteru uszkodzeń na podstawie analizy widma i pobudzenia częstotliwości charaktery-
stycznych łożysk. Zaprezentowano metody analizy za pomocą systemów monitoringu ciągłego oraz 
pomiarów wykonywanych za pomocą sprzętu przenośnego. Przedstawiono metody przetwarzania 
i analizy danych, sposoby oceny i interpretacji wyników oraz sugestie dotyczące dalszego postępo-
wania. Omówiono cechy charakterystyczne mające wpływ na wyższą efektywność tego typu rozwią-
zań. Na przykładzie egzemplarza przekładni po wielomiesięcznym cyklu pracy pod ziemią przed-
stawiono analizę jej stanu w kontekście wybranych zagadnień będących przedmiotem pracy. Jako uzu-
pełnienie pracy omówione zostaną zagadnienia związane z procesem produkcyjnym/montażowym, 
które mają negatywny wpływ na eksploatację przekładni. 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Przekładnie należą do grupy maszyn niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kopalni. W od-
niesieniu do polityki remontowej w zdecydowanej większości przypadków, trudne warunki pracy 
w górnictwie powodują, że wobec przekładni stosowany jest w najlepszym przypadku model dzia-
łań prewencyjnych. Działania zapobiegawcze podejmowane na podstawie danych z analizy stanu 
maszyny dotyczą niewielkiej liczby przypadków. Zróżnicowanie stanu technicznego przekładni prze-
znaczanych do remontu skłoniła do refleksji nad stosowanymi metodami diagnostycznymi. Norma 
PN-ISO 10816 stosowana częstokroć jako punkt odniesienia nie zawsze jest pomocna w ocenie 
stanu łożysk. Wartość ogólna drgań maszyny zależy od wielu parametrów dlatego należy pamiętać 
o występowaniu innych czynników, które mają duży wpływ na ostateczny wynik a jednocześnie sil-
nie wpływają na kondycję maszyny. Nasze opracowanie oparliśmy na badaniu popularnej przekład-ni 
stosowanej w górnictwie. Przekładnia przed dostarczeniem do zakładu górniczego została poddana 
procedurze testowej w celu zgromadzenia danych, które w przyszłości miały posłużyć za punkt od-
niesienia. Szczególny nadzór nad pracą przekładni umożliwił określenie właściwego momentu na 
zakończenie eksploatacji przekładni w zakładzie górniczym, dzięki temu możliwe było wykonanie 
finalnej procedury testowej przy zachowaniu maksymalnych parametrów eksploatacyjnych. Ze wz-
ględu na rodzaj wykorzystywanych zjawisk fizycznych omawiane zagadnienia dotyczą przekładni 
mechanicznych, gdzie człon napędzany obraca się z prędkością mniejszą niż człon napędzający. 
W niniejszym opracowaniu skupiliśmy się na przekładni Gwarek 1000, która ze względu na kon-
strukcję umożliwia czytelną ekspozycję wyników. 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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2. PROCEDURA TESTOWA 
 
Badaniu została poddana przekładnia Gwarek 1000 o mocy 55 kW. 
 

 
 
Rys. 1. Schemat kinematyczny przekładni Gwarek 
Figure 1. Kinematic scheme of Gwarek gearbox 

 
 Interpretacja wysokości drgań na podstawie normy PN-ISO 10816-3. „Ocena drgań maszyny 
na podstawie pomiarów na częściach niewirujących”. 
− Grupa maszyn średniej mocy od 15 kW do 300 kW 
− Rodzaj fundamentu – sztywny 
− Zakres skutecznej prędkości drgań: 

− Klasa A od 0–1,4 mm/s – stan dobry 
− Klasa B od 1,4–2,8 mm/s – stan zadowalający 
− Klasa C od 2,8–4,5 mm/s – stan dopuszczalny 
− Klasa D powyżej 4.5 mm/s – stan niedopuszczalny 

 Konstrukcja powierzchni montażowych przekładni oraz maszyny do której przymocowana jest 
przekładnia powinna zapewniać warunki prawidłowego wyosiowania, mimo tego dla celów badaw-
czych na stacji prób kontrola osiowania została wykonana – przy użyciu laserowego przyrządu 
z dokładnością do 0,01 mm, temperatura badana za pomocą czujników z dokładnością do 1ºC, pręd-
kość obrotowa oraz moment obrotowy kontrolowane przez dedykowane oprogramowanie stacji prób. 
Kontrolnie zostało wykonane mikroskopowe badanie stanu oleju. 
 

 
 
Rys. 2. Harmonogram zmian obciążenia przekładni w czasie badania 
Figure 2. Timetable of gearbox load changes during testing 
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 Pomiary prędkości drgań, obwiedni oraz analiza widma wykonane przy użyciu komercyjnego 
wielokanałowego systemu monitoringu ciągłego. Akcelerometry 100 mV/g, zakres od 0,01 do 40 kHz, 
dokładność 0,01%. System współpracuje z oprogramowaniem, które w czasie rzeczywistym prze-
twarza dane ze wszystkich kanałów, wyniki reprezentuje w formie liczbowej oraz graficznej. Zde-
finiowano progi alarmowe w oparciu o normę PN-ISO 10816 oraz częstotliwości charakterystyczne 
łożysk użytych w przekładni. 
 Powierzchnia pod akcelerometry została wypolerowana. Siła dokręcenia akcelerometrów 100 mV/g 
wyniosła 6 Nm. 
 
 
3. OPIS STANOWISKA BADAWCZEGO 
 
Badania zostały wykonane na stacji prób dynamicznych, zbudowanej w oparciu o dwa silniki 400 kW 
oraz przekładnię hamującą 400 kW. Stacja umożliwia uzyskanie prędkości obrotowej od 0 do 1500 
obr/min w kierunku prawym lub lewym oraz momentu obrotowego od 0 do 2565 Nm. Dopuszczal-
ny zakres niewspółosiowości na sprzęgle: 
− różnica kąta pomiędzy osiami max 1°, 
− różnica odległości osi max 1 mm. 
 Kontrola temperatury co 20 sekund. 
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Rys. 3. Sposób zabudowy przekładni na stacji prób 
Figure 3. Gearbox mounting scheme on test bench 
 
 
4. PRZEBIEG BADAŃ 
 
Z przekładni pobrano i przefiltrowano 20 ml oleju, pozostały na filtrze osad został poddany bada-
niu mikroskopowemu, które ujawniło szereg zanieczyszczeń, w zdecydowanej większości materiał 
skalny oraz fragmenty metalu, silikonu (fragmenty uszczelnień), utlenionego metalu. 
 Przekładnia została zabudowana na stacji prób i przebadana zgodnie z zaplanowanym czterogo-
dzinnym cyklem przewidzianym dla tego typu przekładni. 
 Badanie na stacji prób potwierdziło pogorszenie jakości pracy przekładni. Nastąpił wzrost war-
tości ogólnych prędkości drgań, wzrost temperatury, wzrost natężenia hałasu. Pogorszeniu uległa pra-
ca przekładni w kierunku lewym. Ocena ogólna przekładni potwierdziła słuszność kwalifikacji prze-
kładni do remontu. Uwagę zwraca zbliżona wartość ogólna prędkości drgań na obydwu odczytach 
w czasie cyklu w prawo przy mniejszym obciążeniu niż nominalne. Pozwala to stwierdzić, że wia-
rygodne badania przekładni powinny być wykonywane pod obciążeniem nominalnym przekładni. 
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Rys. 4. Fotografia mikroskopowa osadu z oleju, wielkość fragmentów 
metalowych odpowiada granulacją papierowi ściernemu 300 
Figure 4. Microscopic photography of oil sludge, size of metal 
particles corresponds to granulation of sandpaper 300 

 

 
 
Rys. 5. Porównanie rezultatów badań ze skrajnych stanów eksploatacyjnych przekładni. 
Część lewa dotyczy stanu początkowego, prawa − stanu końcowego. 
Odczyt temperatury oraz prędkości drgań z łożyska wału stopnia pierwszego 
Figure 5. Test results comparison of gearbox extreme exploitation condition. 
Left part relates to initial condition, right – terminal condition. Temperature and 
vibration velocity readings were taken from bearings mounted on first stage haft 

 
 W dalszej części przystąpiono do analizy widma drgań, w czasie którego stwierdzono pobudze-
nie częstotliwości charakterystycznych pierścienia wewnętrznego łożyska wału stopnia pierwsze-
go. Badanie zostało uzupełnione o dodatkowe pomiary wykonane w warunkach celowego niepra-

178



 

 

widłowego wyosiowania napędu, następnie rozluźnienia jednego z połączeń śrubowych oraz połą-
czenia przekładni z silnikiem przy użyciu używanego sprzęgła w celu zobrazowania problemu 
niewyważenia. Symulacja tych niekorzystnych zjawisk miała na celu zaprezentowanie ich wpływu 
na rezultaty pomiarów wartości ogólnych drgań. Rysunek 6 przedstawia zmierzone wartości pręd-
kości drgań w różnych stadiach badania: 
− punkt A – stan początkowy przekładni, 
− punkt B – zastosowanie używanego sprzęgła, 
− punkt C – nieprawidłowe wyosiowanie napędu, 
− punkt D – nieprawidłowe wyosiowanie napędu i zastosowanie używanego sprzęgła, 
− punkt E – rozluźnione połączenie śrubowe, 
− punkt F – stan końcowy przekładni. 
 Poziome linie naniesione na wykres wyznaczają granice klas zgodnie z normą PN-ISO 10816-3. 
 

 
 
Rys. 6. Odczyt wartości prędkości drgań 
Figure 6. Vibration velocity values reading 

 
 Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wartość prędkości drgań odczytana na zakończenie cy-
klu eksploatacyjnego przekładni (pkt F) mieści się zgodnie z normą PN-ISO 10816 w klasie A. Po 
zakończeniu procedury testowej mającej na celu określenie stan przekładni po zakończeniu cyklu 
eksploatacyjnego (pkt F) przystąpiono do symulacji niekorzystnych zjawisk będących przyczyną 
przedwczesnych uszkodzeń przekładni. Pierwszym poważnym problemem, z jakim można się spot-
kać, jest wzrost wartości drgań na skutek problemów ze sprzęgłem. Wartość w punkcie B została 
uzyskana na skutek celowego zastosowania używanego sprzęgła (podobne rezultaty powoduje nie-
prawidłowa geometria wału), ogólna wartość drgań przekładni wzrosła do poziomu, który norma kla-
syfikuje jako stan niedopuszczalny. 
 Kolejny zauważony problem dotyczy kwestii związanych z prawidłowym montażem przekładni 
do korpusu maszyny. Konstrukcja korpusu przekładni oraz powierzchni i otworów montażowych 
maszyny powinna zapewniać właściwe warunki zabudowy, redukując w ten sposób do minimum 
ryzyko problemów typowych dla nieprawidłowego wyosiowania. W warunkach stosowania prze-
kładni poremontowych powyższy warunek nie zawsze jest spełniony. W celu symulacji tego pro-
blemu w czasie badań użyto podkładek regulacyjnych, dzięki którym możliwa była obserwacja zmia-
ny prędkości drgań w warunkach nieprawidłowego wyosiowania kątowego (pkt C). Wzrost pręd-
kości drgań zaobserwowany w czasie symulacji nieprawidłowego wyosiowania napędu oraz 
niewyważenia (pkt D) potwierdza konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na kwestie związane z 
pra-widłowym montażem przekładni. Największy przyrost wartości ogólnych (pkt E) nastąpił w 
czasie symulacji rozluźnienia połączeń śrubowych. 
 We wszystkich powyższych przypadkach podczas analizy widma stwierdzono wzrost krotności 
częstotliwości prędkości obrotowej. Negatywny wpływ omawianych czynników na eksploatację prze-
kładni powoduje zwiększone drgania maszyny, zwiększone zużycie łożysk i uszczelnień oraz szyb-
sze zużycie sprzęgła. 
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Rys. 7. Wykres wzrostu krotności częstotliwości prędkości obrotowej 
Figure 7. Diagram of multiple increase of rotational speed frequency 

 
 W celu potwierdzenia wskazań alarmowych systemu monitoringu ciągłego została wykonana 
analiza widma przyśpieszeń, która potwierdziła pobudzenie częstotliwości charakterystycznych pierś-
cienia wewnętrznego łożyska wału stopnia pierwszego. 
 Zastosowana metoda analizy umożliwiła wczesne wykrycie uszkodzenia łożyska, dzięki czemu 
w odpowiednim czasie podjęto decyzję o remoncie przekładni. Wczesne wykrycie uszkodzenia ło-
żyska zminimalizowało ryzyko uszkodzeń kół zębatych przekładni, co przełożyło się na zachowa-
nie sprawności mechanicznej przekładni. 
 

 
 
Rys. 8. Wykres widma przyśpieszeń 
Figure 8. Diagram of acceleration spectrum 

 
 Na rysunku 8 jest widoczna amplituda charakterystycznych częstotliwości łożyska (pkt B) oraz 
wstęgi boczne przesunięte o częstotliwość obrotową od częstotliwości charakterystycznej łożyska 
(pkt A). Wysokość amplitudy kwalifikuje uszkodzenie łożyska w fazie początkowej. Uszkodzenie 
łożyska miało w przypadku tej przekładni niewielki wpływ na wzrost wartości ogólnych prędkości 
drgań całej przekładni. 
 Ta sama metoda analizy widma i częstotliwości charakterystycznych zazębień została wykorzys-
tana do oceny stanu poszczególnych kół zębatych przekładni. W trakcie badania nie stwierdzono 
pobudzenia częstotliwości charakterystycznych zazębień. Rysunek 9 przedstawia rezultat zabiegu 
polegającego na nawinięciu na okrąg wykresu przebiegu czasowego koła zębatego przekładni oz-
naczonego Z2 (43 zęby) na schemacie kinematycznym. 
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Rys. 9. Nawinięty na okrąg wykres przebiegu czasowego koła Z2 w stanie dobrym 
Figure 9. Radial diagram of time progress of Z2 gear in good condition 
 
 
PODSUMOWANIE BADAŃ 
 
W rezultacie badań można stwierdzić, że zastosowanie odpowiednich metod diagnostycznych umoż-
liwia wcześniejsze wykrywanie problemów łożyskowych lub związanych z kołami zębatymi oraz 
problemów mechanicznych takich jak nieprawidłowe wyważenie lub wyosiowanie. Wyniki badań 
potwierdzają znaczący wpływ prawidłowego montażu na dalszą pracę napędu. Skutkiem nieprawi-
dłowości montażu jest wzrost wartości ogólnej prędkości drgań i w rezultacie krótszy czas eksplo-
atacji przekładni oraz zwiększone zużycie energii. Badanie przekładni pod nominalnym obciążeniem 
na stacji prób umożliwiło uzyskiwanie wiarygodnych pomiarów, zbliżonych do pomiarów zebranych 
w czasie jej eksploatacji w zakładzie górniczym. 
 Wczesne wykrycie uszkodzenia łożyska potwierdza skuteczność opisanych metod diagnostycz-
nych. Metoda umożliwia wykrywanie zmian, które z perspektywy upływu czasu poprzedzają zja-
wiska zdefiniowane w normie PN-ISO 10816. Stosowanie odpowiedniego nadzoru nad pracą ma-
szyn, w tym systematyczność i powtarzalność badań diagnostycznych umożliwia zapobieganie po-
ważnym awariom przekładni. 
 
 
 
New Mining Gear Diagnostics Methods 
 
The study presents the results of the mining gear diagnostics. It describes issues related to early de-
tection of bearing failure, issues connected with gear wheel failures, i.e. process of teeth wear, mis-
alignment, defining nature of failure based on spectroanalysis and excitation of natural frequencies 
of bearings. The study puts forward analysis methods based on the use of constant monitoring sys-
tems and on measurements conducted with portable equipment as well as methods for data proces-
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sing and analysis, methods for evaluation and interpretation of results and suggestions for further 
actions. It discusses specific qualities affecting the effectiveness of presented solutions. An analysis 
of the gear condition in reference to the subject matter of the study is based on the examination of 
a gear after many months of underground operation. Issues related to production/assembly process, 
with negative impact on gear operation, are also addressed in the following study. 
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o niskich parametrach wytrzymałościowych 
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STRESZCZENIE: W otoczeniu wyrobisk PKW ZG Sobieski występuje górotwór charakteryzujący 
się niskimi parametrami wytrzymałościowymi skał. Dla tych parametrów dobrana jest technologia 
wykonania chodnika transportowego do transportu sekcji o ciężarze 30 t. Właściwie dobrany sys-
tem transportu kolejkami spągowymi i podwieszonymi pozwala na skrócenie czasu likwidacji i zbro-
jenia przecinki. Rozwiązania stosowane w transporcie w partii Wschód pokładu 207 są optymalne 
i spełniają oczekiwania użytkownika. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Górotwór, likwidacja ściany, chodnik transportowy, system transportu, trans-
port sekcji, kolejka spągowa zębata, kolejka podwieszona 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Restrukturyzacja górnictwa po 1989 roku dotyczyła między innymi zmniejszenia kosztu jednostko-
wego produkcji węgla poprzez wzrost koncentracji wydobycia. Produkcja węgla handlowego Po-
łudniowego Koncernu Węglowego w 2008 roku wyniosła 5 573 600 ton przy średniej ilości ścian 
czynnych wynoszącej 4,9. Od 2006 roku wydobycie w PKW S.A. ZG Sobieski realizowane jest m.in. 
w partii Wschód pokład 207 ścianami 535, 536, 537 i 538 o średniej wysokości 4,8 m. Otaczający 
górotwór charakteryzuje się niskimi parametrami wytrzymałościowymi Rc, średnia rzędu 20 [MPa]. 
Jednym z warunków wysokiej koncentracji wydobycia jest przetransportowanie całego wyposaże-
nia ze ściany likwidowanej do ściany zbrojonej w optymalnie krótkim czasie. Im krótsza jest prze-
rwa w wydobyciu tym kopalnia uzyskuje lepsze wskaźniki. W warunkach partii „Wschód” pokładu 
207 wypracowano na bazie wieloletnich doświadczeń, (zweryfikowanych ze skutkiem pozytywnym) 
modelowe prowadzenie procesu likwidacji i zbrojenia ścian wraz z systemem transportu. Doświad-
czenia związane z doborem systemu transportu dla sekcji Glinik 24/50 POz bez demontażu i cięża-
rze max 30 t stały się przedmiotem analizy. Sprawdzony proces transportu kolejkami spągowymi, 
a także wspomagany kolejkami podwieszonymi o napędzie własnym pozwolił zrealizować założe-
nia w procesie koncentracji wydobycia. Można powiedzieć, że proces ten stał się trwałym elemen-
tem koncentracji wydobycia realizowanym w PKW S.A. ZG Sobieski. Autorzy uważają, że nawet 
w górotworze charakteryzującym się stosunkowo niskimi parametrami Rc można stosować system 
transportu kolejkami spągowymi przewożąc sekcje w całości, a do czynności związanych z dostar-
czeniem pozostałego wyposażenia ściany zastosowano kolejkę podwieszoną. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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2. WARUNKI GÓRNICZO-GEOLOGICZNE ORAZ PARAMETRY 
WYTRZYMAŁOŚCIOWE GÓROTWORU W PARTII WSCHÓD POKŁAD 207 

 
Budowa geologiczna została rozpoznana otworami wiertniczymi oraz wyrobiskami górniczymi wy-
konanymi w pokładzie 207. 
 Nadkład w tej części złoża stanowią utwory czwartorzędu i triasu, a w północno-wschodniej 
części również jury i trzeciorzędu. 
 Pod nadkładem zalegają utwory karbonu produktywnego: 
− stefan – wykształcony jako piaskowce różnoziarniste, arkozowe z wkładkami iłów i iłołupków 

nie zawierających pokładów węgla; 
− warstwy libiąskie – wykształcone głównie jako piaskowce z pokładami węgla od 113 do 119 

podścielonych warstwą łupków ilastych; 
− warstwy łaziskie – wykształcone podobnie jak warstwy libiąskie w postaci piaskowców średnio 

i gruboziarnistych przeławiconych warstwami łupków ilastych w pokładach węgla 202 do 214. 
 Niżej zalegają utwory warstw orzeskich, rudzkich i brzeżnych. Utwory karbonu we wschodnim 
skrzydle niecki mają rozciągłość przebiegającą od NW–SE do E–W, natomiast w zachodnim skrzyd-
le wzdłuż kierunku NE–SW. Warstwy geologiczne nachylone są generalnie w kierunku południo-
wym a upad ich zmienia się od 3 do 12º. Pokład 207 zalega na głębokości od 360 m w części pół-
nocnej, do 610 m w części południowo-wschodniej. Miąższość pokładu 207 w rejonie partii Wschód 
waha się od 3,7 m w części północnej i rośnie w kierunku południowym do 5,8 m. W dolnej części 
tego pokładu w odległości 0,5–1,0 m od jego spągu występuje przerost ilasty o grubości 0,3–1,5 m. 
W rejonie gdzie przerost ten osiąga miąższość 0,3 m wyznaczono izolinię, która rozdziela pokład 
207 na dwa pokłady 207 i 207/2. Miąższość pokładu 207 na północ od wyznaczonej izolinii waha 
się od 3,7–4,6 m, lokalnie w części północo-wschodniej tej partii grubość pokładu maleje do 2,2 m 
a grubość przerostu pomiędzy pokładami 207 i 207/2 rośnie do około 1,5 m. W części północnej na 
kontakcie z utworami wymycia szczakowskiego miąższość pokładu maleje do 0,2 m. Na południe 
od opisywanej izolinii grubość pokładu 207 waha się od 4,9–5,8 m a miąższość przerostu ilastego 
wynosi od 0,1–0,3 m, miejscami przerost ten wykształcony jest jako łupek węglowy o miąższości 
0,1–0,2 m. W stropie pokładu występuje warstwa łupku ilastego i ilasto-piaszczystego o grubości 
do 7 m, a wyżej kompleks piaskowców łaziskich sięgających do pokładu 206, a w miejscach gdzie 
jest on wyklinowany do wiązki pokładów 205–205/3. Lokalnie w stropie pokładu występuje war-
stwa mułowca o grubości do 0,5 m. Miąższość piaskowców w stropie zasadniczym pokładu wyno-
si od 51–57 m do około 76 m. W spągu pokładu zalega warstwa łupku ilastego i ilasto-piaszczys-
tego o grubości od 0,5 do 3,8 m (lokalnie warstwa mułowca do 0,5 m) a niżej kompleks piaskow-
ców o grubości 30,4 m do 43,8 m sięgający do pokładu 208, którego grubość waha się od 0,9 m do 
2,0 m. Do głównych dyslokacji tektonicznych stwierdzonych robotami górniczymi w partii Wschód 
w pokładzie 207 zalicza się uskok o biegu NNE–SSW i zrzucie h = 11–60 m w kierunku NWW. 
Uskok ten udokumentowano we wschodniej części tego obszaru. Ponadto w partii tej występują 
mniejsze dyslokacje o biegu NW–SE do E–W i zrzucie w kierunku północnym i północno-zachod-
nim wynoszącym 8 m do 10 m. Lokalnie w pokładzie 207 występują zaburzenia sedymentacyjne 
(zmycia erozyjne), w wyniku których pokład węgla ulega ugięciu a miąższość jego maleje. Gene-
ralny przebieg tych zjawisk ma kierunek NW–SE. Zaburzenia te występują zarówno w południowej 
jak i północnej części partii. Górotwór jest zawodniony, a dobowo jest pompowane ponad 8 tys. m3 
wody. 
 
 Parametry wytrzymałościowe warstw stropowych i spągowych z uwzględnieniem wydzieleń li-
tologicznych utworów przedstawiono w tabelach 1 i 2. 
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Tabela 1. Badania wytrzymałościowe laboratoryjne dla warstw stropowych 
z uwzględnieniem wydzieleń litologicznych utworów 
Table 1. Resistance researches(laboratorial) for roof layers including lithological parts of formation 

Wytrzymałość na 
ściskanie Rc [MPa] 

Wytrzymałość na 
rozciąganie Rr [MPa] Rozmakalność r Gęstość objętościowa 

[g/cm3] Wydzielenie 
litologiczne 

max średnia min. max średnia min. max średnia min. max średnia 

iłowce 43,6 22,59 2,0 3,77 2,89 0,2 1,0 0,71 2,27 2,78 2,4 
piaskowce 76,2 20,71 0,75 9,21 2,82 0,88 1,0 0,99 2,01 2,78 2,36 
mułowce 18,7 18,07 - - - 0,72 0,72 0,72 2,5 2,5 2,5 
średnio 20,46 2,86 0,81 2,42 

 
Tabela 2. Badania wytrzymałościowe laboratoryjne dla warstw spągowych 
z uwzględnieniem wydzieleń litologicznych utworów 
Table 2. Resistance researches (laboratorial) for floor layers including lithological parts of formation 

Wytrzymałość na 
ściskanie Rc [MPa] 

Wytrzymałość na 
rozciąganie Rr [MPa] Rozmakalność r Gęstość objętościowa

[g/cm3] Wydzielenie 
litologiczne 

min. max śred. min. max śred. min. max śred. min. max śred. 
iłowce 11,13 42,1 23,16 0,59 2,0 1,3 0,2 0,87 0,75 2,24 2,63 2,44 

piaskowce 7,97 30,6 15,99 0,78 2,68 1,75 1,0 1,0 1,0 2,0 2,78 2,36 
mułowce 25,52 28,7 27,11 2,99 2,99 2,99 1,0 1,0 1,0 2,5 2,94 2,72 
średnio 22,1 2,01 0,91 2,51 

 
 Wytrzymałość na ściskanie Rc dla iłowców w skałach stropowych i spągowych jest zbliżona, 
natomiast dla piaskowców w warstwach stropowych jest wyższa, dla mułowców sytuacja jest od-
wrotna. 
 Rozpatrując bezpośrednie otoczenie wyrobiska badania wytrzymałościowe na ściskanie Rc wy-
konane penetrometrem otworowym uzyskują wartości dla litologicznie wydzielonych warstw przed-
stawione w tabeli 3. 
 
Tabela 3. Badania wytrzymałościowe Rc dla warstw stropowych pokład 207 penetrometrem otworowym 
Table 3. Resistance researches Rc for roof layers seam 207 by hole penetrometer 

Wytrzymałość na ściskanie Rc [MPa] Wydzielenie litologiczne 
min. max średnia 

iłowce 8,88 23,9 14,72 
piaskowce 10,4 30 17,79 
mułowce 13,0 13,0 13,0 
średnio 15,17 

 
 Wytrzymałość na ściskanie Rc klasyfikuje skały jako słabe. Wytrzymałość na rozciąganie Rr 
osiągnięte wartości dla łupków ilastych i iłowców są w dolnym przedziale dla wartości GZW. 
Średnia wartość dla nich to 2,8 [MPa]. Klasyfikacja wytrzymałościowa skał dla oceny utrzymania 
chodników wg G. Jansona określa je jako słabe. Reasumując, górotwór zalegający bezpośrednio 
nad wyrobiskiem posiada niską wytrzymałość na ściskanie Rc, która średnio osiąga wartość 15 [MPa]. 
W tak zdefiniowanym otoczeniu prowadzone są roboty związane z likwidacją ścian, transportem sek-
cji oraz zbrojeniem przecinki rozruchowej. 
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3. PRACE LIKWIDACYJNO-ZBROJENIOWE 
 
W partii Wschód pokład 207 ściany 531–534 eksploatowane były na wysokość około 3,5 m. Nato-
miast ściany 535–538 eksploatowały pokłady 207 i 207/2 o wysokości do 4,8 m z pozostawieniem 
przystropowej łaty węgla. Na podstawie wieloletnich doświadczeń i obserwacji zachowania się gó-
rotworu w ścianach 535–537 stosowano technologię likwidacji, która w pełni potwierdziła właści-
wy dobór do warunków górniczo-geologicznych. Nadmienić trzeba, że w fazie likwidacji ściany 
gabaryty pola transportowego wymagane do transportu sekcji oraz przyjęty system transportu za-
pewniają odpowiednie warunki BHP. Nie są również obojętne gabaryty sekcji przygotowanych do 
transportu. Gabaryty transportowe sekcji są istotnym elementem w procesie likwidacji ściany jak 
i na drogach transportu oraz zbrojeniu przecinki rozruchowej. Sekcje przygotowane do transportu 
posiadały wymiary 1,8×2,4×7,0 m. Sekcje Glinik 24/50 POz stanowiły po raz pierwszy wyposaże-
nie dla ściany 535 i były transportowane z powierzchni w elementach i montowane w komorze mon-
tażowej. Natomiast ze ściany 535 poprzez kolejne, aż do ściany 538 sekcje transportowane były 
w całości poprzez odpowiednio zorganizowany system transportu kolejkami spągowymi z napędem 
własnym. 
 
3.1. Wykonanie opinki sekcji obudowy zmechanizowanej 
 

Na odcinku 10 m przed zatrzymaniem eksploatacji ściany rozpoczyna się wykonanie opinki sekcji 
przy zastosowaniu siatek stalowych zgrzewanych typu łańcuchowego o wymiarach 0,8×1,75 m 
i wielkości oczek 0,1×0,05 m. Siatki te zakłada się na stropnice dłuższym bokiem równolegle do 
frontu ściany. Wykładką objęty jest odcinek ściany do uzyskania odległości około 3,0 m od linii 
zakończenia. Po wykonaniu 8–10 skrawków całe sekcje objęte są wykładką, co stanowi I fazę 
przygotowania ściany do likwidacji. 
 
3.2. Wykonanie i wyposażenie chodnika transportowego do likwidacji ściany 
 

Wykonanie chodnika odbywa się przy użyciu kombajnu, tak aby jego szerokość wynosiła 3,0 m, 
a wysokość do 4,0 m. Obudowę chodnika transportowego stanowią stropnice proste o profilu ŁP 
wsparte jednym końcem na stropnicy obudowy zmechanizowanej, a na ociosie podbudowane sto-
jakami drewnianymi oraz stalowymi – naprzemiennie. Opinkę stropu nad odrzwiami chodnika trans-
portowego stanowią filarówki budowane w ilości 3–4 szt. na skraw. W przypadku pogorszonych 
warunków stropowych i związanych z powyższym utrudnień w utrzymaniu właściwych gabarytów 
 

 
 
Rys 1. Chodnik transportowy 
Figure 1. Haulage Road 
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do rabunku i transportu sekcji stosowane jest wzmacnianie skał stropowych poprzez kotwienie wy-
sokie z użyciem kotew strunowych o długości 5,0 m. Budowane są one w odległości około 0,8 m 
od końca stropnicy sekcji i w odległości wzajemnej około 1,5–2,0 m w prostkach, w których wy-
konane są otwory o średnicy Ø38. Cały chodnik lub jego odcinek może być wzmocniony kotwie-
niem wysokim z użyciem kotew strunowych. Sekcje w chodniku transportowym ustawione są w li-
nii. Rabunek sekcji prowadzony jest z zastosowaniem 2 szt. sekcji kosztowych. Sekcje po uprzed-
nim wyrabowaniu transportowane są do punktu zdawczo-odbiorczego w chodniku transportowym 
ściany. Dalszy ich transport prowadzony jest przy zastosowaniu kolejki spągowej firmy Becker-
Warkop. W przypadku wystąpienia ociosu z tendencją do odspajania, zabezpiecza się go poprzez 
opięcie siatką ogrodzeniową mocowaną do ociosu poprzez przykotwienie połowic. Na rysunku 1 
przestawiono chodnik transportowy w ścianie. Natomiast rysunek 2 przedstawia sposób likwidacji 
ściany. 
 

 
 
Rys. 2. Sposób likwidacji ściany w obudowie zmechanizowanej 
z zastosowaniem dwóch sekcji kasztowych 
Figure 2. Method of decommissioning of the longwall with powered 
roof support with application of two wooden supports 

 
3.3. Zbrojenie ścian 
 

 Przecinki rozruchowe wykonuje się w obudowie o profilu V 34 i o wymiarach 7,2×4,05 m, któ-
re są niezbędne do zabudowy sekcji. Obudowa przecinki jest wzmocniona przez dwa rzędy pod-
ciągów z prostek o profilu ŁP oraz przez stosowanie wysokiego kotwienia kotwami strunowymi 
w co drugim polu między łukami obudowy. Punkt zdawczo-odbiorczy transportu sekcji kolejką spą-
gową usytuowany był w obcince rozruchowej ściany i podczas zbrojenia był systematycznie prze-
suwany. Celem uintensywnienia robót zbrojeniowych stosowany był również transport pozostałych 
elementów wyposażenia kolejką podwieszoną. Trasa kolejki podwieszonej zabudowana była w po-
lu transportowym i służyła do transportu trasy przenośnika ścianowego, kombajnu oraz do trans-
portowania trasy kolejki spągowej. 
 
 
4. WZMACNIANIE POSADOWIENIA TRASY NA SPĄGU 
 
Zabudowa i eksploatacja tras kolejek spągowych nie powoduje żadnych problemów w przypadku 
gdy podłożem trasy kolejki jest jednolity spąg. Problem pojawia się z chwilą gdy lokalizacja trasy 
znajduje się w wyrobisku, gdzie górotwór posiada niskie parametry wytrzymałościowe. Czasami 
dodatkowym utrudnieniem jest pojawiająca się woda, która wykrapla się ze stropu. Powoduje to 
obniżenie parametrów wytrzymałościowych skał zalegających w spągu. 
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 Trasa kolejki obciążona jest siłami pochodzącymi od: 
− ciężaru elementów zestawu jezdnego i transportowanych materiałów, 
− siły pociągowej zestawu jezdnego, 
− siły bezwładności w przypadku awaryjnego zadziałania wózka hamulcowego. 
 Siły pochodzące od ciężarów dociskają trasę kolejki do spągu, natomiast siła pociągowa i bez-
władności może być przyczyną przemieszczania trasy względem spągu. Stabilność trasy zostaje 
zmniejszona w rejonie zmiany nachylenia trasy i kierunku wyrobiska. Powoduje to wciskanie ele-
mentów trasy w spąg. 
 Aby zapobiec tym niekorzystnym tendencjom firma Becker-Warkop proponuje rozwiązania dla: 
− segmentów prostych: 

− zabudowę podkładów kolejowych pod belkę na połączeniu segmentów oraz przykotwienie 
podkładu razem z segmentem do spągu; 

− zabudowę prostki stalowej skręconej z segmentem prostym dwoma zamkami, które nie bę-
dą ograniczały parametrów trakcyjnych urządzenia transportowego. Długość prostki zależy 
od warunków spągowych panujących w wyrobisku. Przykładowe wzmocnienie posadowie-
nia trasy przedstawiono na rysunku 3; 

− stabilizowanie prostką stalową, na której jest posadowiony tor, który trwale łączy oba 
elementy za pomocą śrub hakowych. Prostka ta jest stabilizowana w części przyspągowej 
poprzez skręcenie z dwoma odcinkami profilu TH z odrzwiami obudowy. Wzmocnienie 
trasy przedstawiono na rysunku 4. 

− segmentów łukowych. 
 Segmenty łukowe powinny być ułożone w płaszczyźnie poziomej. Ze względu na działające si-
ły na łuku spąg wyrobiska stanowić winna wylewka z betonu, przez którą kotwami segmenty trasy 
są stabilizowane. Wyrobiska w których występują spągi o niskich parametrach wytrzymałościowych 
wcale nie eliminują kolejek spągowych z zastosowania. Przedstawione warianty mogą być wyko-
rzystane bądź zastosowane jeszcze inne rozwiązania. Muszą być one zgodne z zapisem DTR toru 
jezdnego w wyrobisku, w którym ma być prowadzony transport. Lokalizacja toru kolejki wymaga 
doboru, przeglądu i dostosowania wyrobisk w sposób zapewniający użyteczność i prawidłową ich 
eksploatację. Sposób mocowania segmentów jezdnych i pozostałych elementów trasy należy do użyt-
kownika w zależności od panujących warunków górniczo-geologicznych. Zabudowa trasy powin-
na być zgodna z przepisami i warunkami określonymi w decyzji dopuszczającą kolejkę do ruchu. 
Reasumując, tor kolejki spągowej może być układany na wszystkich rodzajach spągu. 
 
 

 
 
Rys. 3. Wzmocnienie posadowienia trasy kolejki spągowej 
Figure 3. Strain hardening of foundation intended for route of the floor mounted railway 

1 – Szyna jezdna 
2 – Prostka stalowa 
3 – Złącze 
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Rys. 4. Sposób mocowania trasy kolejki. 1 – rozpora pozioma, 2 – podciąg poziomy, 
3 – złącze śrubowe, 4 – hak na rozpór, 5 – płaskownik, 6 – trasa kolejki, 7 – element płaski 
Figure 4. Method of fixing the route of the railway 
 
 
5. SYSTEMY TRANSPORTU 
 
Przemieszczanie materiałów i urządzeń oraz załogi oparte jest o transport kołowy oraz kolejkami 
podwieszonymi i spągowymi. Szczegółową charakterystykę długości tras dla rejonu „Sobieski” i „Pił-
sudski” zestawiono w tabeli 4. 
 
Tabela 4. Długość tras transportu 
Table 4. Length of transport routes 

Długość trasy transportu [m] 
Poziomy 

Kołowego Kolejkami 
podwieszonymi 

Kolejkami 
spągowymi 

Poz. 215 m, rejon „Sobieski” ok. 2635 m - - 
Poz. 300 m, rejon „Sobieski” ok. 7390 m - - 
Poz. 500 m, rejon „Sobieski” ok. 6950 m 29 000 - 
Poz. 500 m, rejon „Piłsudski” ok. 8610 m 15 000 2082 

Powierzchnia, rejon „Sobieski” 
do poz. 500 m, rejon „Piłsudski” - 5500 - 

Łącznie [m] 25 585 49 500 2082 
Udział w transporcie ogółem [%] 33,1 64,2 2,7 

 
 Transport kolejkami podwieszonymi i spągowymi stanowi 67% natomiast 33% to transport ko-
łowy. Wytworzony trend w latach 2000–2006 potwierdza [3] zmiany jakie zachodzą, a równocze-
śnie wytycza kierunek zmian. Transport kołowy wykonywany jest na poziomie 500 m w rejonach 
„Piłsudski” i „Sobieski”. Transport kolejkami podwieszonymi wykonywany jest przez 12 kolejek 
z napędem własnym. Z powierzchni rejon „Sobieski” do poziomu 500 m rejon „Piłsudski” transport 
materiałów, maszyn, urządzeń i obudowy zmechanizowanej prowadzony jest kolejkami podwieszo-
nymi z napędem własnym. Transport kolejkami spągowymi prowadzony jest na trasie likwidacja– 
–zbrojenie ściany. Szczegółowe zestawienie długości dróg transportu dla poszczególnych kolejek 
zestawiono w tabeli 5. 
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Tabela 5. Długość [m] dróg transportu materiałów i sekcji do zbrojenia ścian 
Table 5. Length [m] of material and powered roof support roads intended for reinforcing the longwalls 

Transport kolejką Trasa transportu 
KSZ KSZS podwieszoną 

do ściany 535 270 - 6800 
ze ściany 535 do 536 280 1280 2450 
ze ściany 536 do 537 530 805 2225 
ze ściany 537 do 538 255 1827 3017 

 
 Maksymalne nachylenie tras transportu wynosiło 13º41’. Na bazie wieloletnich doświadczeń zo-
stał wypracowany model transportu. 
 W likwidowanej ścianie budowane są dwie trasy dla: 
− kolejki podwieszonej do wydawania wyposażenia ze ściany tj. trasy przenośnika i kombajnu do 

zbrojonej ściany lub transportowania trasy kolejki spągowej; 
− kolejki spągoweJ KSZ z napędem elektrycznym i sile uciągu 180 kN do transportu sekcji ze 

ściany do mijanki usytuowanej w chodniku przyścianowym; 
− kolejki spągowej KSZS, która z mijanki transportuje sekcje na miejsce rozparcia w przecince 

ściany zbrojonej. 
 Ze względu na zmienne nachylenia transport jest wykonywany w układzie ciągnąco-pchającym. 
 Sekcje Glinik 24/50 POz transportowane są bez demontażu w całości na platformach o nośno-
ści 350 kN. Ciężar własny sekcji liniowych wynosił 28 t, a sekcji skrajnych 30 t. Sekcje transpor-
towane bez demontażu miały gabaryty 1,8×2,4×7,0 m. Najdłużej trwało zbrojenie ściany 535 ze 
względu na długość drogi transportu z powierzchni do komory montażowej 8870 m, w tym 6800 m 
kolejką podwieszoną. Równocześnie ze zbrojeniem ściany 535 prowadzono likwidację ściany 534 
i wydawano sekcje z oddziału. Efektem tego zbrojenie ściany 535 trwało 82 dni. Natomiast zbroje-
nie ściany 538 trwało 40 dni roboczych. Średnio transportowano 3,8 sekcji na dobę, a maksymalna 
ilość wynosiła 7 sztuk. 
 Konfigurację zestawu transportowego przedstawiono na rysunku 5, a schemat trasy transportu 
w partii Wschód na rysunku 6. 
 

 
 
Rys. 5. Zestaw transportowy kolejki KSZS 
Figure 5. Transport of the KSZS railway set 
 
 Przyjęte rozwiązania w systemie transportu kolejkami spągowymi stanowiły podstawowe ogni-
wo procesu likwidacyjno-zbrojeniowego. Transport sekcji o ciężarze 30 t w całości pomimo spągów 
o niskich parametrach wytrzymałościowych skał spełnił oczekiwania użytkownika. Należy wspo-
mnieć również o chodniku transportowym likwidowanych ścian, którego parametry zależą od przy-
jętego systemu transportu. Wprowadzenie kolejki podwieszonej do wydawania wyposażenia ze ścia-
ny likwidacyjnej zdecydowanie skraca jej czas. Stosowanie w jednym wyrobisku kolejki spągowej 
i podwieszonej nie kolidowało z sobą. Zależy to tylko od przyjętego systemu organizacji pracy. 
Sprawne przeprowadzenie procesu przezbrojenia frontu eksploatacyjnego w zdecydowany sposób 
przyczynia się do osiągnięcia przez kopalnię lepszego wyniku finansowego. 

Kierunek transportu 
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Rys. 6. Schemat trasy transportu partii Wschód 
Figure 6. Diagram of route intended for transport in the west part 
 
 
WNIOSKI 
 
− transport kolejkami spągowymi można prowadzić nawet gdy parametry wytrzymałościowe skał 

otaczających wyrobisko osiągają wartości niskie tj. rzędu 20 MPa; 
− do przyjętego systemu transportu należy wykonać chodnik transportowy w ścianie z zachowa-

niem niezbędnych dla transportu sekcji gabarytów ruchowych; 
− właściwe dobranie technologii przygotowania ściany oraz wykonanie chodnika transportowego 

decyduje o tempie likwidacji i bezpieczeństwie prowadzonych robót; 
− istotnym elementem prowadzonego systemu likwidacji ściany jest szybkie, sprawne i bezpiecz-

ne zabezpieczenie stropu po wyrabowaniu sekcji; 
− system transportu przyjęty przez ZG Sobieski w pełni potwierdza, że stosowanie ciągnika elek-

trycznego oraz ciągnika z napędem własnym pozwala transportować sekcje o ciężarze 30 t w ca-
łości; 

− maksymalne nachylenia na drodze transportu wynosiły do 13º40’; 
− optymalnym rozwiązaniem jest system, w którym sekcja załadowana na platformę w ścianie li-

kwidacyjnej jest rozładowywana w przecince rozruchowej (następuje tylko przepięcie platfor-
my z kolejki spągowej elektrycznej do kolejki z napędem własnym); 
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− we wszystkich likwidowanych ścianach kolejka spągowa zębata z napędem elektrycznym trans-
portowała sekcje z rabunku do mijanki znajdującej się w diagonali lub pochylni transportowej; 

− przyjęty model transportu pozwala optymalnie skrócić czas likwidacji i zbrojenia ściany; 
− skrócenie przerwy w wydobyciu związane z procesem likwidacji i zbrojenia daje wymierny 

efekt finansowy wpływający na wynik ekonomiczny kopalni; 
− przyjęty system transportu sekcji o ciężarze 30 t transportowanych w całości spełnił oczekiwa-

nia użytkownika. 
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Application of the Floor Mounted Railways in the Rock Mass Conditions 
with Low Resistance Parameters PKW S.A. ZG Sobieski in Jaworzno 
 
In the surroundings PKW ZG Sobieski excavations there is a rock mass with low resistance pa-
rameters of the rocks. To these parameters there is also chosen technology for realizing the haulage 
road which will be used for powered roof supports transport with weight 30 tons. Proper selection 
of the transport system based on floor mounted and suspended railways allows for reduction of 
time necessary for reinforcing/decommissioning of the crosscut. Solutions used in west part are op-
timal and meet the requirements of the user. 
 
 

192



 

 

Rozwiązania KWK „Ziemowit” w zakresie zbrojenia i likwidacji 
ścian wyposażonych w wysokowydajny kompleks ścianowy 
 
 
P. Niełacny, R. Stefaniak, M. Janik 
Kompania Węglowa S.A. KWK „Ziemowit” 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Przedstawiono działania podjęte w KWK „Ziemowit” w celu efektywnego wy-
korzystania posiadanego wysokowydajnego kompleksu ścianowego, umożliwiającego eksploatację 
pokładów węgla o miąższości do 4,5 m. Kluczem do osiągnięcia zamierzonego celu była zmiana 
kierunku prowadzenia eksploatacji w końcowej fazie eksploatacji pokładu 209 w bloku F oraz 
właściwy dobór technologii przemieszczenia wyposażenia z kończonej ściany 904 w pokładzie 209 
do nowej ściany 905. Decyzje w tym zakresie poprzedzono wielostronną analizą czynników, które 
miały wpływ na szybkie, sprawne i bezpieczne przezbrojenie wyposażenia ścian. W referacie przed-
stawiono przesłanki ekonomiczne, techniczne i organizacyjne podjętych decyzji o wyborze sposo-
bu prowadzenia eksploatacji i technologii przezbrajania, omówiono techniczne aspekty likwidacji 
ściany 904 i zbrojenia ściany 905 oraz wskazano korzyści ekonomiczne, organizacyjne i w zakre-
sie bezpieczeństwa i ergonomii pracy, uzyskane w wyniku wyboru technologii przezbrajania ścian. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo podziemne, węgiel kamienny, zmechanizowany kompleks ścia-
nowy, zbrojenie ściany, likwidacja ściany 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
W kopalni „Ziemowit” prowadzi się obecnie eksploatację przy użyciu 3 lub 4 ścian, uzyskując wy-
dobycie węgla na poziomie 18−20 tys. t/dobę, podczas gdy w latach 80. ubiegłego wieku w ruchu 
było na ogół 12−15 ścian. Taka organizacja procesu wydobywczego, która ma swoje głębokie uza-
sadnienie w obecnych realiach ekonomicznych, technicznych i organizacyjnych, narzuca jedno-
cześnie wysokie wymagania w zakresie niezawodności sprzętu i jego dyspozycyjności oraz jakości 
i sprawności logistyki kopalnianej. Okresy przezbrajania wyposażenia ze ściany do ściany są dla 
utrzymania stabilnego wydobycia momentami krytycznymi, ponieważ zwykle kopalnie nie mają re-
zerwowych mocy wydobywczych. Maksymalne skrócenie okresu przezbrajania wyposażenia ze ścia-
ny zakończonej do uruchamianej jest zatem jednym z podstawowych czynników wpływających na 
efektywność produkcji kopalni. Stosowane obecnie wysokowydajne kompleksy ścianowe są wyso-
ce kapitałochłonne, zatem jest niezwykle istotne maksymalne wykorzystanie czasu pracy posiada-
nego sprzętu. Długie okresy przezbrajania wyposażenia ze ściany do ściany skutkują znaczącym po-
gorszeniem kopalnianych wskaźników efektywności. Jednocześnie współczesne zmechanizowane 
kompleksy ścianowe, zwłaszcza stosowane w przypadku eksploatacji pokładów grubych, są niezwyk-
le złożone i mają duże gabaryty, co znacznie komplikuje i utrudnia ich szybkie przezbrojenie [4], [5]. 
 W artykule, na przykładzie przemieszczenia wyposażenia kompleksu ścianowego, przeznaczo-
nego dla ściany o wysokości do 4,5 m, z kończonej ściany 904 w pokładzie 209 do nowej ściany 905, 
przedstawiono rozwiązania zastosowane w kopalni „Ziemowit” dla osiągnięcia zamierzonego celu 
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tj. szybkiego, sprawnego i jednocześnie bezpiecznego przezbrojenia ścian wyposażonych w kom-
pleks ścianowy o wysokiej wydajności. 
 
 
2. ROZWIĄZANIA ZASTOSOWANE W KWK „ZIEMOWIT” W PROCESIE LIKWIDACJI 

I ZBROJENIA ŚCIAN W CELU EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA 
KOMPLEKSU ŚCIANOWEGO O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI 

 

2.1. Zmiana kierunku eksploatacji pokładu 209 w bloku F 
 

Od roku 1997 kopalnia „Ziemowit” prowadzi eksploatację pokładu 209 w partii południowo-wschod-
niej OG „Lędziny I” (blok F) systemem jednowarstwowym z zawałem stropu. 
 Wybierana partia pokładu 209 ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach 2,5 km na 1,5 km. 
Pokład 209 zalega na głębokości 700−730 m, z nieznacznym upadem na południowy-zachód i ma 
miąższość od 3,9 m w części wschodniej parceli do około 5,0 w jej zachodniej części. Ściany, od 
901 do 904, wybierane były kolejno od południowej granicy OG „Lędziny I” w kierunku północ-
nym. Wszystkie były rozpoczynane od wschodniej granicy OG „Lędziny” i prowadzone w kierun-
ku zachodnim (rys. 1). 
 Zastosowane rozwiązania techniczne w użytkowanych kompleksach ścianowych pozwoliły na 
uzyskanie szczytowego wydobycia dla ścian 903 i 903a na poziomie 10 tys. ton na dobę (a średnio 
około 7 tys. ton na dobę). Stopień zużycia sekcji obudowy zmechanizowanej typu PIOMA 22/46-POz 
eksploatowanych kolejno w 4 ścianach (o łącznym wybiegu około 7600 m i wydobyciu około 9 mln 
ton węgla) wykluczał ich zastosowanie w kolejnej ścianie 904. Bardzo dobre wyniki ekonomiczne 
KWK „Ziemowit”, uzyskane m.in. dzięki wysokiej efektywności ścian 903−903a, pozwoliły na in-
westycję w całkowicie nowy kompleks wydobywczy dla ściany 904. W jego skład wchodziły: 
− obudowa zmechanizowana FAZOS 22/45-POz o podziałce 1,75 m, 
− kombajn ścianowy typu KSW 1140EZ, 
− przenośnik zgrzebłowy ścianowy RYBNIK 1100, 
− przenośnik zgrzebłowy podścianowy GROT 1100, 
− stacja zwrotno-najazdowa typu UPP-3 (urządzenie przekładkowe), 
− przenośniki taśmowe PIOMA 1200. 
 Wyposażenie ściany zostało skonfigurowane tak, aby zapewnić szczytowe wydobycie 15 tys. ton 
na dobę. 
 Ściana 904 prowadzona była ze średnim postępem 150 m na miesiąc i produkowała regularnie 
8−10 tysięcy ton węgla na dobę. Zastosowane w ścianie rozwiązania techniczne w pełni się spraw-
dziły, a dzięki utrzymywaniu wysokiego i regularnego postępu nie występowały też problemy na-
tury górniczej w rodzaju opadów stropu, obwałów, zaciskania ściany i chodników przyścianowych, 
które są zjawiskami typowymi dla słabych skał stropowych warstw łaziskich. 
 W dążeniu do możliwie efektywnego wykorzystania posiadanego kompleksu, m.in. przez skró-
cenie przezbrajania wyposażenia do następnej ściany, w projekcie eksploatacji pokładu 209 w par-
celi F wprowadzono istotną zmianę w stosunku do pierwotnego planu. Zdecydowano, że kolejna 
ściana 905 będzie prowadzona w stronę przeciwną niż dotychczasowe − z zachodu na wschód. Poz-
woliło to na przezbrojenie wyposażenia ze ściany 904 bezpośrednio z miejsca jej zakończenia do 
rozcinki rozruchowej ściany 905, zlokalizowanej około 40 m na zachód od miejsca zakończenia ścia-
ny 904. Następna ściana tj. 906 będzie znowu prowadzona w kierunku zachodnim i rozpoczynana 
w pobliżu miejsca zakończenia ściany 905. 
 Takie rozwiązanie zapewniło znaczne skrócenie procesu przezbrojenia wyposażenia ścian, po-
nieważ wyeliminowało konieczność stworzenia systemu transportowego umożliwiającego przemiesz-
czenie sekcji obudowy FAZOS 22/45 POz (która ma podziałkę 1,75 m, a jedna sekcja ma masę oko-
ło 25 ton) na odległość ponad 1600 m. Pozwoliło również na wyeliminowanie zagrożeń dla pra-
cowników, które występują przy transporcie tak dużych i ciężkich elementów. 
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Rys. 1. Uproszczona mapa parceli F w pokładzie 209 − stan obecny (październik 2009 r.) 
wraz z projektem eksploatacji pozostałej części  parceli 
Figure 1. Simplified map of the F parcel in deposit 209 − current state (October 2009) 
with the project of the exploitation of the rest part of the parcel 
 
 
 Decyzja o zmianie kierunku biegu ściany 905, zwiększająca zdecydowanie efektywność pro-
dukcji i poprawiająca bezpieczeństwo i ergonomię pracy załogi, miała też swoją wymierną cenę. 
W tym przypadku oznaczało to wydłużenie trasy odstawy urobku ze ściany i konieczność wcześ-
niejszego wykonania kolejnych chodników (podścianowego dla ściany 906 i rozcinki ściany 906), 
w których należało zabudować trasę odstawy. Kopalnia będzie za to dysponować gotową trasą od-
stawy urobku z kolejnej ściany 906, gdy ta zostanie uruchomiona. Ponieważ w grę wchodziło wy-
konanie ponad 2 kilometrów wyrobisk, decyzje skutkujące tak poważnymi konsekwencjami zosta-
ły staranie przeanalizowane w wielu aspektach − technicznym, organizacyjnym, ekonomicznym. 
Ponadto zostały podjęte z odpowiednim wyprzedzeniem, jako element realizacji pewnej całościo-
wej wizji kopalni. Pozwoliło to na prawidłowe zaprojektowanie wyrobisk, uwzględniające ich pla-
nowane funkcje, właściwe gabaryty i konieczne wyposażenie [2]. 
 
2.2. Wykonanie chodnika likwidacyjnego dla ściany 904 przy użyciu kombajnu chodnikowego 
 

W końcowej fazie biegu ściany zawałowej z obudową zmechanizowaną konieczne jest wykonanie 
prac przygotowawczych, które umożliwią potem sprawne i bezpieczne zlikwidowanie ściany. Ce-
lem tych prac jest wykonanie wyrobiska, które umożliwi bezpieczny i sprawny demontaż oraz wy-
transportowanie wyposażenia ściany – kombajnu, przenośnika ścianowego oraz sekcji obudowy zme-
chanizowanej. Obudowa tego wyrobiska, które w literaturze nazywa się „przecinką likwidacyjną”, 
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„rozcinką likwidacyjną”, „chodnikiem wygrodzeniowym”, „chodnikiem likwidacyjnym” albo „kana-
łem transportowym”, musi nie tylko zapewnić zabezpieczenie wyrobiska przed przejawami ciśnie-
nia górotworu, ale musi pozwolić na swobodny transport zdemontowanych elementów wyposaże-
nia ściany, bez konieczności usuwania elementów podporowych obudowy chodnika likwidacyjne-
go [3], [4]. 
 Technologia wykonanie takiego wyrobiska, które w dalszej części artykułu będzie nazywane 
„chodnikiem likwidacyjnym”, może być różna − można je na przykład wykonać za pomocą MW. 
W praktyce używa się obecnie do tego celu kombajnu ścianowego według pewnej ścisłej procedu-
ry, która ma zapewnić bezpieczne wybranie i zabudowę przestrzeni chodnika likwidacyjnego, bez 
przesuwania sekcji obudowy zmechanizowanej. Każda kopalnia wypracowuje szczegółową meto-
dykę wykonania poszczególnych etapów tej procedury, dostosowaną do własnych warunków geo-
logiczno-górniczych, ale ogólny schemat postępowania jest podobny. Można powiedzieć, że jest to 
procedura dopracowana i sprawdzona w różnych warunkach geomechanicznych, co nie oznacza, 
że nie jest pozbawiona wad [3]. Ponieważ wykonanie obudowy chodnika likwidacyjnego odbywa 
się w kilku etapach i w dużej mierze ręcznie, w warunkach znacznego odsłonięcia stropu, proces ten 
jest złożony, długotrwały i mało efektywny, a ponadto stwarza liczne zagrożenia dla zatrudnionych 
ludzi. Możliwości urabiające kombajnu i transportowe przenośnika ścianowego są wykorzystane 
w znikomym stopniu, bo urządzenia te zostały zaprojektowane do wykonywania zupełnie innych 
zadań. 
 W celu wyeliminowania wad tradycyjnej metody wykonywania chodnika likwidacyjnego, stwo-
rzona została w KWK „Ziemowit” koncepcja alternatywna, której istota polegała na wytransporto-
waniu ze ściany 904 po jej zakończeniu w pierwszej kolejności kombajnu i przenośników zgrzebło-
wych: ścianowego i podścianowego, a następnie wykonaniu chodnika likwidacyjnego kombajnem 
chodnikowym AM-50zw [5]. Podstawową, ale nie jedyną korzyścią było szybsze „uwolnienie” kom-
bajnu i obu przenośników, a tym samym wcześniejsze ich zabudowanie w rozcince rozruchowej ścia-
ny 905 i w chodniku 066. W ocenie autorów pozwoliło to na skrócenie czasu zbrojenia ściany 905 
o około 30 dni. Inne, mniej wymierne, ale równie ważne korzyści z zastosowanej technologii przed-
stawia dalsza część artykułu. 
 Projekt techniczny wykonania chodnika likwidacyjnego ściany 904, określający optymalny spo-
sób zabezpieczenia wyrobiska obudową podporową, przewidywał, że wykonany chodnik likwida-
cyjny powinien mieć wysokość do 4,0 m i szerokość 3,7 m, licząc od ociosu węglowego do przo-
du stropnic sekcji obudowy zmechanizowanej [5], [9]. 
 Obudowę podporową chodnika likwidacyjnego tworzyły stropnice stalowe o profilu V29 i dłu-
gości nie mniejszej niż 4,3 m. Od strony obudowy ścianowej stropnice te posadowione były na strop-
nicach sekcji, a od strony ociosu węglowego były podbudowane stalowymi stojakami ciernymi 
SV29. Podziałka tej obudowy wynosiła maksimum 0,75 m, a w przypadku gdy miejsce zabudowy 
stropnicy wypadało na przestrzeń między stropnicami sekcji, rozstaw odrzwi zmniejszano do 0,5 m. 
Stabilizacja wzdłużna została zapewniona przez zabudowę dwóch podciągów stalowych o profilu 
V25 lub V29, budowanych na zakładkę obejmującą 2 stropnice. Długość stropnic była nie mniej-
sza niż 3,0 m. Podciągi zostały powiązane z każdą stropnicą. Opinkę stropu stanowiły siatki stalo-
we zgrzewane łańcuchowe, a ociosu węglowego − siatki stalowe zaczepowe [5]. 
 Chodnik likwidacyjny ściany 904 został wykonany w lutym 2009 roku przez oddział robót przy-
gotowawczych GRP V. Pełny zakres robót (231 m) został zrealizowany w ciągu 18 dni roboczych, 
co oznacza, że dobowy postęp wynosił około 13 m. W czasie drążenia nie wystąpiły zagrożenia gór-
nicze ani techniczne (technologiczne), nie było wypadków przy pracy. Schemat wykonywania chod-
nika likwidacyjnego pokazano na rysunku 2. 
 Efektywne prowadzenie prac związanych z wykonaniem chodnika likwidacyjnego ściany 904 
ułatwiała sprawna logistyka. Materiały niezbędne do wykonania obudowy chodnika likwidacyjne-
go transportowano do przodka wykorzystując trasę kolejki spalinowej „Scharf”, podwieszoną do sek-
cji obudowy zmechanizowanej na uchwytach technologicznych. Należy podkreślić, że tak zorga-
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nizowany transport miał duży wpływ nie tylko na osiągane postępy, ale także na poziom bezpie-
czeństwa i ergonomii prowadzenia transportu, zwłaszcza w zestawieniu z transportem niezbędnych 
materiałów przy użyciu przenośnika zgrzebłowego, w tradycyjnym wariancie wykonywania chod-
nika likwidacyjnego przy pomocy kombajnu ścianowego. 
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Rys. 2. Schemat wykonywania chodnika likwidacyjnego ściany 904 
Figure 2. Outline of making the liquidation gallery of 904 longwall 
 
 
 Wykonanie chodnika likwidacyjnego przy użyciu technologii typowych dla robót przygotowaw-
czych pozwoliło nie tylko na uzyskanie wysokich postępów dobowych, ale zapewniło również znacz-
nie wyższy poziom bezpieczeństwa i poprawiło ergonomię pracy załogi wykonującej chodnik. Uzys-
kana poprawa bezpieczeństwa i ergonomii pracy była przede wszystkim efektem wyeliminowania 
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lub znacznego ograniczenia zakresu uciążliwych i niebezpiecznych prac wykonywanych ręcznie, 
przy znacznej powierzchni odsłoniętego stropu. 
 Przedstawione rozwiązanie nie jest uniwersalnym sposobem wykonywania chodników likwida-
cyjnych, ale w opinii autorów może być z powodzeniem zastosowane w przypadkach gdy prioryte-
tem jest skrócenie bezproduktywnego okresu użytkowania wysokowydajnego kompleksu ściano-
wego. 
 Warunkiem osiągnięcia zamierzonego celu w tego rodzaju przedsięwzięciu jest staranne i pre-
cyzyjne zaplanowanie całej operacji, uwzględniające warunki geologiczno-górnicze, technologicz-
ne, logistyczne, materiałowe i ludzkie (w tym poziom umiejętności załogi). Kluczowym element-
tem planowania jest takie zorganizowanie robót aby w momencie zakończenia ściany były do dys-
pozycji: kombajn chodnikowy, materiały niezbędne do wykonania chodnika i załoga przeszkolona 
do wykonywania nietypowych robót. 
 
2.3. Sprawny i wydajny układ transportowy z zastosowaniem kolejki spągowej zębatej 

do transportu sekcji obudowy zmechanizowanej 
 

Efektywne prowadzenie prac związanych z likwidacją ściany 904, przemieszczaniem wyposażenia 
i jego zabudową w rozcince ściany 905 ułatwiała sprawna logistyka. Napędy i pozostałe elementy 
przenośników zgrzebłowych: ścianowego i podścianowego, a także kruszarkę wytransportowano 
z rejonu ściany 904 wykorzystując podwieszaną kolejkę spalinową „Schaff”. 
 Do transportu sekcji z likwidowanej ściany 904 do przecinki rozruchowej ściany 905 zastoso-
wano kolejkę spągową zębatą z napędem spalinowym firmy Becker-Warkop [1]. Zestaw transport-
towy wyposażono w typową platformę o nośności 320 kN. Schemat zastosowanego systemu trans-
portowego pokazano na rysunku 3. 
 W chodniku 065 urządzono stanowisko przeglądowo-demontażowe, na którym dokonywano prze-
glądu sekcji, wymiany uszkodzonych elementów i demontażu nadmiaru sekcji (w ścianie 904 − 128 
sztuk, w ścianie 905 − 125 sztuk). Stanowisko urządzono na bocznicy trasy transportowej, poza głów-
ną nitką transportową. Stosowanie dwóch platform transportowych pozwoliło na jednoczesne pro-
wadzenie transportu sekcji między ścianami i wykonywanie niezbędnych prac przy sekcji posado-
wionej na platformie, która znajdowała się na stanowisku przeglądowo-demontażowym. Trasa ko-
lejki spalinowej została wykonana z typowych przęseł o rozstawie 900 mm. 
 
2.4. Zastosowanie urządzeń zapewniających sprawny i bezpieczny rabunek sekcji 

oraz ich załadunek na platformę transportową w likwidowanej ścianie 
 

Na końcu trasy kolejki spalinowej w likwidowanej ścianie 904 zabudowane było specjalnie zapro-
jektowane i wykonane urządzenie, które pozwalało skutecznie realizować następujące funkcje: 
− wyjazd sekcji rabowanej w kierunku sekcji zabezpieczającej przestrzeń roboczą likwidowanego 

wyrobiska od przestrzeni zawałowej, przy wykorzystaniu układu przesuwnego sekcji rabowanej; 
− obrót wyrabowanej sekcji i jej dosunięcie do urządzenia załadowczego, dzięki wyposażeniu urzą-

dzenia w dwa układy siłowników hydraulicznych; 
− załadunek na platformę transportową przy wykorzystaniu układu przesuwnego rabowanej sek-

cji; 
− przesunięcie sekcji zabezpieczającej przestrzeń roboczą likwidowanego wyrobiska od przestrze-

ni zawałowej (przekładkę). 
 Urządzenie to było wyposażone w dwie rozpory hydrauliczne służące do rozparcia w chodniku 
likwidacyjnym oraz stół obrotowy umożliwiający obrót sekcji, posiadało też odpowiednie węzły słu-
żące do stabilizacji platformy w czasie przemieszczania sekcji z urządzenia na platformę. W miarę 
postępu rabunku sekcji, trasa kolejki spągowej była skracana a urządzenie przemieszczane przy uży-
ciu ciągnika kolejki. 
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Rys. 3. Schemat zastosowanego systemu transportowego 
Figure 3. Scheme of the applied transport system 
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PODSUMOWANIE 
 
a. W dążeniu do zapewnienia maksymalnej efektywności ekonomicznej nowoczesnych komplek-

sów ścianowych o wysokiej wydajności konieczne jest poszukiwanie sposobów skrócenia okre-
sów ich przemieszczania ze ściany do ściany. 

b. W KWK „Ziemowit” zaprojektowano i skutecznie przeprowadzono w okresie około 3 miesięcy 
operację przemieszczenia kompleksu ścianowego, umożliwiającego eksploatację pokładu o miąż-
szości do 4,5 m, wyposażonego w 125 sekcji obudowy zmechanizowanej, każda o masie około 
25 ton, licząc od momentu rozpoczęcia przygotowań ściany 904 do likwidacji do rozruchu ścia-
ny nowo uzbrojonej − 905. 

c. Warunkiem osiągnięcia zamierzonego celu w tego rodzaju przedsięwzięciu jest staranne i pre-
cyzyjne zaplanowanie całej operacji, uwzględniające warunki geologiczno-górnicze, technolog-
giczne, logistyczne, materiałowe i ludzkie (w tym poziom umiejętności załogi). Szczególnie is-
totne jest odpowiednio wczesne podjęcie decyzji o wyborze „technologii” zaplanowanej opera-
cji. Jest to bowiem podstawa do ustalenia układu, funkcji i gabarytów wyrobisk koniecznych do 
przeprowadzenia przezbrojenia. 

d. W przypadku przemieszczenia wyposażenia ze ściany 904 do 905 odpowiednie decyzje były 
podjęte przed zaprojektowaniem i wykonaniem wyrobisk. Umożliwiło to m.in. właściwe przy-
gotowanie stanowiska przeglądowo-demontażowego, które nie kolidowało z bieżącym transpor-
tem. Dzięki odpowiednim gabarytom wyrobisk było możliwe swobodne zaprojektowanie środ-
ków transportu sekcji zmechanizowanych − kolejka spalinowa spągowa umożliwiła sprawne 
i bezpieczne ich przetransportowanie ze ściany likwidowanej do zbrojonej. 

e. Na skrócenie okresu przezbrajania wpłynęło również zastosowanie niestandardowej metody wy-
konania chodnika likwidacyjnego przy użyciu kombajnu chodnikowego. Pozwoliło to na wcześ-
niejsze wytransportowanie z likwidowanej ściany kombajnu ścianowego i przenośników zgrzeb-
łowych: ścianowego i podścianowego do kolejnej ściany, co zapewniło czas na przeglądy i nie-
zbędne remonty tych urządzeń. 

f. Ważnym elementem sprawnego przebiegu operacji było zastosowanie specjalnie zaprojektowa-
nych urządzeń ułatwiających wyrabowanie sekcji w likwidowanej ścianie i jej załadunek na plat-
formę transportową. 

g. Przedstawione rozwiązania nie są uniwersalne. „Technologia” przezbrajania ścian musi być zaw-
sze dostosowana do konkretnych warunków geologicznych, górniczych i technicznych. Niektó-
re z zastosowanych w opisanym przypadku rozwiązań mogą być jednak z powodzeniem zasto-
sowane również w innych przypadkach, gdyż umożliwiają znaczące skrócenie bezproduktywne-
go czasu wysokowydajnego kompleksu ścianowego. 

h. Realizacja przedstawionego przezbrojenia wyposażenia ścian dała również niewymierne, ale trud-
ne do przecenienia, efekty w zakresie bezpieczeństwa i ergonomii pracy. 
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Technical Aspects of the Liquidation and Reinforcing Longwall Face 
Using Highly Efficient Longwall System in „Ziemowit” Coal Mine 
 
In the article presented actions taken in „ Ziemowit” Coal Mine for effective using highly efficient 
longwall system, enabling the exploitation of coal seams about the thickness up to 4.5 m. A key to 
achieving the deliberate objective was reversal of the direction of exploitation in the final phase of 
exploitation of 209 seam in the F block and the proper selection of the technology of transferring 
equipment from finished 904 longwall in 209 seam to new 905 longwall. Decisions in this scope 
were preceded by the many-sided analysis of factors which had influence for fast, efficient and safe 
transferring equipment. In the paper were presented technical and organizational economic reasons 
of taken decisions about the choice of the way of conducting the exploitation and the technology of 
rearming. Technical aspects of the liquidation of 904 longwall face and reinforcing 905 longwall 
were discussed and also it was pointed economic, organizational benefits, and within the scope of 
the safety and work ergonomics, achieved as a result of choice the technology of rearming long-
walls. 
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STRESZCZENIE: Łańcuch górski Cabo de Gata znajduje się w południowo-wschodnim rejonie 
Półwyspu Iberyjskiego. Jest to łańcuch wulkaniczny utworzony w Neogenie, o długości 25 kilome-
trów i szerokości 5 kilometrów, osiągający maksymalną wysokość 500 metrów. Jest równoległy do 
wybrzeża Levante de Almera, zaczyna się w rejonie latarni morskiej Cabo de Gata i rozciąga się aż 
do latarni morskiej Mesa Roldan. Geneza złóż minerałów, występujących w tym łańcuchu, zwią-
zana jest z aktywnością wulkaniczną kalcyalkaliczną Neogenu. Eksploatację górniczą prowadzono 
tu od czasów rzymskich aż do roku 1966, kiedy to czasowo zaniechano wydobycia. W latach 1989− 
−1991 powrócono do eksploatacji piasków złotonośnych. W chwili obecnej prowadzi się wydoby-
cie jedynie surowców skalnych, a instalacje górnictwa metalicznego zmieniono na muzeum. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo metaliczne w Hiszpanii 
 
 
 
1. POŁOŻENIE I GEOLOGIA − REJON PRZYLĄDKA „CABO DE GATA” 
 
Łańcuch górski Cabo de Gata znajduje się w południowo-wschodnim rejonie Półwyspu Iberyjskie-
go. Jest to łańcuch wulkaniczny utworzony w Neogenie, o długości 25 kilometrów i szerokości 5 ki-
lometrów, osiągający maksymalną wysokość 500 metrów. Jest równoległy do wybrzeża Levante 
de Almera, zaczyna się w rejonie latarni morskiej Cabo de Gata i rozciąga się aż do latarni mor-
skiej Mesa Roldan. Geneza złóż minerałów, występujących w tym łańcuchu, związana jest z aktyw-
nością wulkaniczną kalcyalkaliczną Neogenu. 
 
 
2. ZARYS HISTORII GÓRNICTWA PASMA GÓR WULKANICZNYCH „CABO DE GATA” 
 
Południowo-wschodnia Hiszpania ma długą historię górniczą, która rozpoczyna się już w czasach 
antycznych i trwa do dnia dzisiejszego. Pasmo gór wulkanicznych przylądka „Cabo de Gata” 
w prowincji Almeria posiada liczne złoża, które były eksploatowane na przestrzeni wieków. Istnie-
ją dane świadczące o tym, że działalność górnicza w tym rejonie była już prowadzona przed przy-
byciem Rzymian. Niemniej pierwszy pisany dokument opisuje eksploatację górniczą z 1509 roku. 
W historii „Cabo de Gata” można wyróżnić następujące okresy: 
− Epoka miedzi od 2500 r. p. n. e. W okolicach Barronal i Rodalquilar znaleziono pierwotne na-

rzędzia i ślady eksploatacji górniczej z ok. 2500 r. p. n. e. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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− Wiek XIV. Pierwsze udokumentowane kopalnie barwników dla przemysłu włókienniczego. 
− Wiek XVII−XVIII. W tym okresie działalność górnicza w „Cabo de Gata” zamiera ze względu 

na konkurencję surowców pochodzących z Nowego Świata, przetrwało tylko wydobycie ame-
tystów i innych kamieni półszlachetnych. 

− Wiek XIX. Wiek XIX jest wiekiem rozkwitu górnictwa „Cabo de Gata”. Prowadzi się ożywio-
ne wydobycie ołowiu i srebra oraz w mniejszych ilościach miedzi i cynku. Kopalnie znajdują 
się na terenie obecnego skansenu w okolicach San Jose i Rodalquilar. Ciekawostką może być to 
że mimo gorączki górniczej tego okresu Prowincja Almeria pozostała jednym z głównych pro-
ducentów drogich kamieni, czego przykładem są granaty z Nijar. Te kamienie to granaty, krysz-
tał górski czy topazy, ale w praktyce sprzedawano granaty jubilerskie z Nijar, a głównym od-
biorcą byli jubilerzy Paryscy. 

− Wiek XX. Eksploatacja ołowiu wchodzi w okres schyłkowy, lecz przypadkowe odkrycie złota 
chwilowo daje perspektywę dalszego rozwoju. 

− Obecnie prowadzona jest tylko eksploatacja glin i betonitów. 
 

 
 
Rys. 1. Położenie łańcucha górskiego „Cabo de Gata” 
Figure 1. The position of the “Cabo de Gata” mountain chain 
 
 
3. KOPALNIE ZŁOTA RODALQUILAR (ALMERÍA) W OKRESIE II REPUBLIKI, 

WOJNY CYWILNEJ I W OKRESIE RZĄDÓW FRANCO 
 
W roku 1883 w miasteczku Rodalquilar (Sierra del Cabo de Gata) odkryto złoże złota. Od tego ro-
ku aż do 1931, czyli prawie przez pół wieku, następował powolny rozwój technologii wzbogacania. 
Proces AMALGAMATYZACJI był pierwszym procesem zastosowanym do pozyskania złota. Dwa 
zakłady metalurgiczne stosujące tą technologię pracowały w Rodalquilar, w latach 1925 do 1930 
stały się zalążkiem najważniejszego centrum wydobycia złota w Hiszpanii w czasach rządów Fran-
co. Niepowodzenie tych dwu projektów górniczych wytyczyło kierunki dalszego późniejszego roz-
woju technologii. W 1931 rozpoczyna działalność pierwsza instalacja metalurgiczna „cyjanuryza-
cji dynamicznej” w Rodalquilar sfinansowana przez kapitał brytyjski. Wprowadzenie tej technolo-
gii metalurgicznej spowodowało znaczny postęp techniczny i ekonomiczny w kopalniach złota Al.-
merii. W latach 1931 do 1936 zakład DORR uzyskiwał tonę złota w wyniku przetworzenia około 
stu tysięcy ton minerału złotonośnego ze złoża epitermalnego Rodalquilar. 
 W okresie trzech lat Wojny Cywilnej w kopalniach złota i zakładach metalurgicznych w regio-
nach następuje ciągłe zmniejszanie się produkcji, aż do jej wygaśnięcia wraz z końcem Wojny Cy-
wilnej w 1939 roku. 
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Rys. 2. Ruiny zakładu wzbogacania „María Josefa”, pierwszej instalacji metalurgicznej 
dla złoża w Rodalquilar, pracujący na bazie procesu amalgamatyzacji rtęcią 
Figure 2. Ruins of the “María Josefa” processing plant, first metallurgical installation for bed 
in Rodalquilar, working on the datum feature of the process amalgamating of the mercury 
 
 Nastanie pokoju napotyka paraliż działalności górniczej w zagłębiu złotonośnym Rodalquilar. 
Właściciele kopalń nie są zdolni do podejmowania decyzji toteż rząd decyduje się na podjęcie in-
terwencji i przejmuje kopalnie. W tym celu uchwalone zostaje rozporządzenie Ministerstwa Prze-
mysłu i Handlu z dnia 11 listopada 1940 roku, a następnie dekret Rządowy z 1 sierpnia 1941 roku. 
Po nacjonalizacji następuje największy rozkwit wydobycia złota w Rodalquilar (1943−1966). Eks-
ploatację prowadzi Przedsiębiorstwo Państwowe Adaro (Empresa Nacional Adaro) działające z ini-
cjatywy Instytutu Geologiczno-Górniczego Hiszpanii, (Instituto Geológico y Minero de España). 
 
Wzbogacanie materiału złotonośnego (1959-1966), Zakład Denver 
Po kilku latach badań w rejonie Rodalquilar Przedsiębiorstwo Adaro zleca firmie Agroman budo-
wę nowego zakładu wzbogacania, zaprojektowanego przez amerykańskie biuro projektowe Denver. 
Zakład miał przerabiać 600 ton minerału na dobę przy zawartości 4,0 g/tonę. W maju 1956 roku, 
Franco, jako głowa państwa, inauguruje nowe instalacje górnicze, które będą działać aż do roku 
1966. 
 

 
 
Rys. 3. Zakład Denver i kopalnie Cerro del Cinto (makieta) 
Figure 3. The Denver Plant and Cerro del Cinto mines (the model) 
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Rys. 4. Zakład Denver i kopalnie Cerro del Cinto (stan obecny) 
Figure 4. The Denver Plant and Cerro del Cinto mines (the present day) 

 
Wydobycie i transport materiału złotonośnego 
Kwarc złotonośny wydobywany był w kamieniołomach odkrywkowych, a częściowo i w kopalniach 
podziemnych. Początkowo wydobycie opierało się na eksploatacji odkrywkowej, ale w pierwszej 
połowie lat sześćdziesiątych wydobycie pochodziło już głównie z kopalń podziemnych ze względu 
na wyczerpanie się odkrywek w Cerro del Cinto. 
 Transport urobku realizowany był czterema ciężarówkami o ładowności 15 ton z kamieniołomów 
Cerro del Cinto (Wzgórze Pasa) do wagi. Po zważeniu ciężarówki rozładowywano do zbiornika frak-
cji grubej zakładu Denver. Od tego momentu rozpoczynał się proces metalurgiczny. Do załadunku 
ciężarówek stosowano 2 koparki gąsienicowe. Na 1 tonę minerału przypadało do 3 do 8 ton skały 
płonnej, którą wysypywano na zwałowisko (Falda Este) Cerro del Cinto. 
 Proces metalurgiczny obejmował następujące procesy: 
− Przygotowanie mechaniczne. 
− Wzbogacanie wilgotne. 
− Wytapianie. 
 Przygotowanie mechaniczne. Proces kruszenia i mielenia nadawy przemieniał urobek dostarcza-
ny z kopalni na substancję o małych cząstkach, które następnie mogły być poddawane innym proce-
som chemicznym i na koniec wytapianiu. Urobek z kopalni dostarczany był do Zakładu Denver cię-
żarówkami, a następnie rozładowywany do zbiornika. Kolejnym procesem było przesiewanie. Sita 
nie pozwalały na przejście brył większych niż 35 cm. Nadziarno było kruszone ręcznie przez sa-
mych górników. Ziarno poniżej 35 cm było podawane do kruszarek szczękowych, a następnie kru-
szarek stożkowych. Tak otrzymana substancja poddawana była selekcji elektromagnetycznej, by usu-
nąć inne metale. Średnica ziarna wynosiła od 6 do 12 mm. Proces wzbogacania przedstawiono na 
schemacie (rys. 5). 
 Wzbogacanie w środowisku wilgotnym. Materiał podawany był do młynów walcowych. Tutaj 
już dodawano cyjanku potasu uzyskując materiał w formie pasty. Pasta dostawała się do zbiorni-
ków zagęszczających i tutaj dodawano tlenek wapnia, kolejną porcję cyjanku potasu oraz sprężone 
powietrze. 
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 Proces wzbogacania kontynuowany był w czterech zbiornikach o różnej wysokości. Woda wzbo-
gacając płyn złotonośny przelewała się kolejno ze zbiornika najwyższego do najniższego. W pierw-
szym najwyższym zbiorniku pozostawały praktycznie odpady, a najbogatszy w złoto był zbiornik 
najniższy. Substancja z tego zbiornika przepuszczana była przez zbiorniki zawierające cynk w for-
mie wiórków. Cynk zastępował złoto w związku, a samo złoto wytrącało się jako czarna substancja. 
Wraz ze złotem wytrącały się miedź, ołów i srebro. Substancja czarna traktowana była kwasem siar-
kowym i azotowym, by maksymalnie oczyścić złoto z innych metali. W następnym procesie nada-
wę poddawano suszeniu i wytapianiu. Produktem finalnym były sztaby złota. 
 Ocena zawartości złota w złożu Cerro del Cinto okazała się mylna i po niecałych 10 latach za-
kończyła się eksploatacja w Zakładzie Denver. Zakład zamknięto 9 marca 1966 roku, kopalnie 
pracowały jeszcze do września tego samego roku. Zamknięcie kopalń i Zakładu Denver spowodo-
wało wyludnienie miasteczka Rodalquilar z 1400 mieszkańców do 75 w roku 2008. Szacuje się, że 
podczas funkcjonowania Zakładu Denver, uzyskano ze złoża Cerro del Cinto 80% złota, wydoby-
wając około 1 milion ton minerału złotonośnego, otrzymując łącznie ok. 4 tony złota. 
 Do eksploatacji złota w tym rejonie powrócono w latach 1989 do 1991. Amerykańskie przed-
siębiorstwo górnicze eksploatowało tutaj kwarc złotonośny, krusząc go do średnicy 2 mm (Zakład 
Denver 1 mm). Wydobyto około 500 ton kwarcu. 
 Historia górnictwa „Cabo de Gata” kończy się przez utworzenie skansenu górniczego. 
 

 
 
Rys. 5. Schemat procesu pozyskiwania złota w Zakładzie Denver 
Figure 5. The scheme of the process of the logging gold in the Denver Pant 
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Rys. 6. Makieta zbiorników wzbogacających 
Figure 6. The model of the enriching reservoirs 
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The Metallic Mining in the South-East Spain − 
the Region of the “Cabo De Gata” Cape 
 
The Cabo de Gata chain mountain is in the south-east region of Iberian Peninsula. This is the vol-
canic chain created in Neogen, about the length 25 kilometres and width 5 kilometres, achieving 
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the maximum height 500 metres. He is parallel to the coast Levante de Almera, begins in the region 
of the beacon sea Cabo de Gata and stretches as much as to the sea beacon the Mesa Roldan. The 
origin of the deposits of minerals, stepping out in this chain, he is connected with the activity vol-
canic calcitalkaline of Neogen. Mining exploitation was guided from Roman times as much as to 
1966, when this was given up getting out temporarily. In years 1989-1991 it was returned to the of 
sands gold-bearing exploitations. He the present moment conducts himself getting out only rocky 
materials, and alters the installations of the metallic mining on the museum. 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono problemy wynikające z występowaniem korozji obu-
dowy wyrobisk korytarzowych w kopalni Piast. Korozja obudowy w tej kopalni związana jest 
głównie z występowaniem wód kopalnianych o bardzo dużej mineralizacji. Z tego powodu niezbęd-
ne jest wykonywanie niezbędnych działań profilaktycznych i interwencyjnych, zwłaszcza w rejo-
nach ich skrzyżowań i rozwidleń. Dla zwiększenia bezpieczeństwa podczas prowadzenia przebu-
dów skrzyżowań wyrobisk korytarzowych zastosowano wyprzedzające iniekcyjne wzmacnianie gó-
rotworu w ich otoczeniu, zapobiegające zaistnieniu obwałów skał i skutkom tych obwałów. Przed-
stawiono przykładową technologię przebudowy skrzyżowania wyrobisk w warunkach KWK Piast. 
 
SŁOWO KLUCZOWE: Górnictwo, wyprzedzające wzmacnianie górotworu, uszczelnianie i wzmac-
nianie, bezpieczeństwo pracy 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
W KWK Piast występują wody zmineralizowane powodujące korozję obudowy wyrobisk koryta-
rzowych. Z tego powodu występuje potrzeba przebudowy tych wyrobisk, na wyznaczonych odcin-
kach, realizowana najczęściej bez ograniczania ich podstawowych funkcji w zakresie transportu 
i odstawy, poprzedzona wykonaniem odpowiednich zabiegów geotechnicznych, zapobiegających 
wystąpieniu obwałów i zawałów skał stropowych [4], [5]. 
 Szczególnym zabiegom interwencyjnym, zmierzającym do wzmocnienia obudowy i utrzyma-
nia stateczności wyrobisk korytarzowych, podlegają rejony skrzyżowań i rozwidleń. Na podstawie 
wizualnej ocenę stanu obudowy wyrobiska podejmuje się decyzje o modelowaniu analitycznym lub/ 
/i numerycznym, dla dokonania oceny stanu naprężenia lub/i wytężenia górotworu w otoczeniu da-
nego wyrobiska [1]. Na tej podstawie można zaproponować zespół działań profilaktycznych lub/i 
interwencyjnych, ukierunkowanych na ograniczenie przejawów zagrożenia utraty jego statecznoś-
ci. Mogą to być działania związane ze wzmacnianiem obudowy lub górotworu i przebudowę wy-
znaczonego odcinka wyrobiska korytarzowego. 
 Prawidłowo zaprojektowane i należycie wykonane w danych warunkach geologiczno-górniczych 
uszczelnianie i wzmacnianie górotworu z wyrobisk podziemnych, a zwłaszcza przeprowadzone 
w odpowiednim czasie i we właściwym zakresie ogranicza możliwość zaistnienia niebezpiecznych 
zdarzeń z udziałem ludzi, jak również wpływa na zmniejszenie nakładów finansowych i czas reali-
zacji prowadzonych prac [3], [4], [5], [6]. 
 Zaniechanie lub znaczne ograniczenie zakresu tego typu prac, poprzedzających przebudowę da-
nego wyrobiska, często prowadzi do wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń z udziałem ludzi. 
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 Prace profilaktyczne związane z wykonaniem wyprzedzającego wzmacniania górotworu przed 
rozpoczęciem przebudowy nie dotyczą całej długości wyrobiska oraz nie dotyczy wszystkich skrzy-
żowań i odgałęzień. Zazwyczaj prace tego typu ograniczają się do pewnych odcinków wyrobiska 
i określonych skrzyżowań oraz rozwidleń. 
 Cały problem leży jednak w tym, aby trafnie określić te rejony, które z różnych przyczyn geo-
logiczno-górniczych wymagają szczególnego potraktowania. 
 W tym przypadku szczególnego znaczenia nabiera wiedza, doświadczenie i zdolność prawidło-
wego przewidywania zachowania się górotworu przez osoby podejmujące decyzje dotyczące tech-
nologii prowadzenia przebudowy. 
 W KWK Piast zaistniała potrzeba przebudowy skrzyżowania przekopu „dworzec osobowy 653” 
z przejściem do szybu I i rozdzielnią R-600 na poz. 650 m (rys. 1 i 3). Wymieniona przebudowa na 
zlecenia KWK Piast była realizowana przez Gliwicki Zakład Usług Górniczych Spółka z o.o. (rys. 1). 
 Przed przystąpieniem do przebudowy, przeprowadzono badania szczelinowatości górotworu 
w 5 otworach odwierconych w otoczeniu tego skrzyżowania, a następnie w oparciu o uzyskane wy-
niki opracowano przestrzenne rozmieszczenie otworów iniekcyjnych, ustalono niezbędną ich dłu-
gość oraz opracowano recepturę środka uszczelniająco-wzmacniającego. 
 W ramach opracowanej technologii odwiercono w 7 przekrojach 41 otworów iniekcyjnych o dłu-
gości od 2 do 3 m i średnicy 42 mm. Przez otwory iniekcyjne oraz przez 2 otwory do badania szcze-
linowatości zatłoczono do górotworu środek uszczelniająco-wzmacniający, do sporządzania które-
go zużyto 520 kg cementu portlandzkiego CEM I 32,5 oraz niewielkie ilości gipsu górniczego, wap-
na hydratyzowanego i domieszek modyfikujących właściwości iniektu. Po przeprowadzeniu iniek-
cji na wzmacnianym odcinku przekopu w stropie odwiercono 6 otworów kontrolnych, w których 
wykonano badania szczelinowatości. 
 Stwierdzono, że prace iniekcyjne zostały wykonane prawidłowo i można było przystąpić do prze-
budowy przedmiotowego skrzyżowania. 
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Rys. 1. Mapa wyrobisk górniczych oraz profil szybu I na poziomie 650 m, KWK Piast Ruch I [2] 
Figure 1. Map of mine excavations and a profile of shaft 1 at 650 m level, in KWK Piast Ruch I [2] 
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2. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-GÓRNICZA W REJONIE SKRZYŻOWANIA 
PRZEKOPU „DWORZEC OSOBOWY 653” Z PRZEJŚCIEM DO SZYBU I 
I ROZDZIELNIĄ R-600 NA POZIOMIE 650 M 

 
Rozpatrywany rejon skrzyżowania przekopu „dworzec osobowy 653” z przejściem do szybu I i roz-
dzielnią R-600 jest zlokalizowany na poziomie 650 m w rejonie szybów I i II w centralnej części 
obszaru górniczego KWK Piast (rys. 1) [2]. Na rysunku 1 przedstawiono mapę wyrobisk górniczych 
oraz profil szybu I na poziomie 650 m. 
 Na rysunku 2 przedstawiono widok skorodowanej obudowy w rejonie skrzyżowania przekopu 
„dworzec osobowy 653” z przejściem do szybu I i rozdzielnią R-600 na poziomie 650 m. 
 

 
 
Rys. 2. Widok skorodowanej obudowy w rejonie skrzyżowania przekopu „dworzec osobowy 653” 
z przejściem do szybu I i rozdzielnią R-600 na poziomie 650 m 
Figure 2. View of corroded lining in the crossroad area of the cross-cut “dworzec osobowy 653” 
and passage to the shaft I and a switch house R-600 at 650 m level 
 
 
3. BADANIE SZCZELINOWATOŚCI GÓROTWORU W OTOCZENIU SKRZYŻOWANIA 

PRZEKOPU „DWORZEC OSOBOWY 653” Z PRZEJŚCIEM DO SZYBU I 
I ROZDZIELNIĄ R-600 NA POZIOMIE 650 M PRZED INIEKCJĄ 

 
Przed przystąpieniem do opracowania technologii wzmocnienia skał stropowych w rejonie skrzy-
żowania przekopu „dworzec osobowy 653” z przejściem do szybu I i rozdzielnią R-600 na pozio-
mie 650 m w KWK Piast, zdecydowano się na przeprowadzenia badań szczelinowatości górotworu 
za pomocą otworowego wziernika optycznego. 
 Dla przeprowadzenia badań szczelinowatości górotworu w otoczeniu wymienionego skrzyżowa-
nia, odwiercono 5 otworów badawczych o długości 2,0 m i średnicy 42 mm. Otwory zostały odwier-
cone w trzech przekrojach prostopadłych do osi przekopu „dworzec osobowy 653” (rys. 3). 
 Schemat rozmieszczenia otworów do badania szczelinowatości górotworu i otworów iniekcyj-
nych w otoczeniu wymienionego skrzyżowania przedstawiono na rysunku 3. 
 Na rysunku 4 przedstawiono przykładowe profile otworów badawczych, sporządzone na podsta-
wie wyników badań uzyskanych za pomocą wziernika optycznego przed iniekcją. 
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Rys. 3. Schemat rozmieszczenia otworów do badania szczelinowatości górotworu i otworów iniekcyjnych 
w otoczeniu skrzyżowania przekopu „dworzec osobowy 653” z przejściem do szybu I 
i rozdzielnią R-600 na na poziomie 650 m 
Figure 3. Scheme of holes distribution for examining rock mass and injectory holes gaps in a surrounding 
of the cross-cut “dworzec osobowy 653” and passage to the shaft I and a switch house R-600 at 650 m level 

 
 Na podstawie wyników uzyskanych z badań szczelinowatości przeprowadzonych za pomocą 
wziernika optycznego stwierdzono zasięg szczelin w badanych otworach do odległości 1,830 m od 
wlotu, natomiast zasięg występowania pęknięć stwierdzono do 1,560 m od wlotu wymienionych ot-
worów. Maksymalne rozwarcie szczelin wynosiło 95 mm. 
 Z uwagi na znaczną korozję obudowy w rejonie skrzyżowania, podczas prowadzenia jego prze-
budowy mogło wystąpić przemieszczanie się luźnego materiału skalnego w kierunku wyrobiska, co 
w konsekwencji mogło doprowadzić do zniszczenia skorodowanej obudowy (rys. 2 i 3). Z tego też 
powodu w pełni uzasadnione było podjęcie decyzji o iniekcyjnym wzmocnieniu górotworu w stro-
pie przedmiotowego skrzyżowania poprzedzające jego przebudowę. 
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Rys. 4. Przykładowe profile otworów sporządzone na podstawie wyników badań 
|uzyskanych za pomocą wziernika optycznego przed iniekcją 
Figure 4. Exemplary profiles of holes prepared on a basis of examinations results 
obtained from optical sight-glass before the injection 
 
 
4. TECHNOLOGIA WZMOCNIENIA GÓROTWORU W STROPIE SKRZYŻOWANIA 

PRZEKOPU „DWORZEC OSOBOWY 653” Z PRZEJŚCIEM DO SZYBU I 
I ROZDZIELNIĄ R-600 NA POZIOMIE 650 M 

 
Do wzmocnienia górotworu w otoczeniu skrzyżowania przekopu „dworzec osobowy 653” z przej-
ściem do szybu I i rozdzielnią R-600 na poziomie 650 m zaprojektowano odwiercenie w stropowej 
części skrzyżowania 41 otworów iniekcyjnych, w 7 przekrojach usytuowanych pomiędzy odrzwiami 
obudowy (rys. 3). Dla uzyskania jak najlepszego wzajemnego przenikanie się uszczelnionych brył 
górotworu po zainiekowaniu poszczególnych otworów, otwory o długości od 2 do 3 m zostały za-
projektowane w szachownicę. Wloty otworów iniekcyjnych na obrysie wyrobiska zaprojektowano 
w odległości do 0,9 m. Do iniekcji wykorzystano również 2 otwory odwierconych do badania szcze-
linowatości górotworu (rys. 3). Przez 43 otwory zaprojektowano zatłoczenie środka uszczelniająco-
wzmacniającego, sporządzanego na bazie cementu portlandzkiego CEM I 32,5, gipsu górniczego 
i wapna hydratyzowanego, pod ciśnieniem nieprzekraczającym 0,3 MPa. 
 
 
5. REALIZACJA TECHNOLOGII WZMOCNIENIA GÓROTWORU W STROPIE 

SKRZYŻOWANIA PRZEKOPU „DWORZEC OSOBOWY 653” Z PRZEJŚCIEM 
DO SZYBU I I ROZDZIELNIĄ R-600 NA POZIOMIE 650 M 

 
Podczas realizacji prac iniekcyjnych, zgodnie z opracowaną technologią wzmocnienia górotworu 
w stropie skrzyżowania przekopu „dworzec osobowy 653” z przejściem do szybu I i rozdzielnią R-
-600 na poz. 650 m, odwiercono w 7 przekrojach 41 otworów iniekcyjnych o długości od 2 do 3 m 
i średnicy 42 mm (rys. 3). Przez wymienione otwory iniekcyjne oraz przez 2 otwory odwiercone do 
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badania szczelinowatości, zatłoczono do górotworu środek uszczelniająco-wzmacniający o konsy-
stencji gęstej śmietany, do sporządzenia którego zużyto 520 kg cementu portlandzkiego CEM I 32,5 
oraz niewielkie ilości gipsu górniczego, wapna hydratyzowanego i domieszek modyfikujących właś-
ciwości iniektu. W zrealizowanej technologii zastosowano instalację iniekcyjną, w skład której 
wchodziła między innymi pompa jednośrubowa typu Pdk firmy Minova Ekochem S.A. oraz głowi-
ce uszczelniające rozprężane mechanicznie. 
 W tabeli 1 zestawiono ilości środka uszczelniająco-wzmacniającego zatłoczonego do górotworu 
w otoczeniu wzmacnianego skrzyżowania w poszczególnych przekrojach przez otwory iniekcyjne. 
Podczas zatłaczania środka wzmacniającego przez niektóre z otworów iniekcyjnych obserwowano 
przenikanie zatłaczanego medium na odległość wynoszącą od 2 do 3 m od aktualnie iniekowanego 
otworu. 
 Zestawienie ilości środka uszczelniająco-wzmacniającego zatłoczonego do górotworu w poszcze-
gólnych przekrojach w otoczeniu wzmacnianego skrzyżowania. 
 
Tabela 1 

Lp. Nr przekroju Nr kolejnego otworu Ilość zatłoczonego iniektu 
dm3 

1. 1–1 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1 12, 18, 18, 12, 12, 12 

2. 2–2 1/2, 2/2, 1, 2, 5/2, 6/2 12, 12, 12, 18, 18, 24 

3. 3–3 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3 12, 12, 6, 12, 12, 18 

4. 4–4 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 18, 12, 12, 18, 18, 24 

5. 5–5 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5 18, 18, 18, 12, 12, 18, 18 

6. 6–6 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 6/6, 6/6 18, 6, 12, 12, 12, 18 

7. 7–7 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 12, 12, 12, 12, 18, 10 

RAZEM 622 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 
6. BADANIA SZCZELINOWATOŚCI GÓROTWORU W STROPIE SKRZYŻOWANIA 

PRZEKOPU „DWORZEC OSOBOWY 653” Z PRZEJŚCIEM DO SZYBU I 
I ROZDZIELNIĄ R-600 NA POZIOMIE 650 M PO INIEKCJI 

 
Po zrealizowaniu iniekcyjnego wzmocnienia stropu skrzyżowania przekopu „dworzec osobowy 653” 
z przejściem do szybu I i rozdzielnią R-600 na poziomie 650 m w KWK Piast, pomiędzy otworami 
iniekcyjnymi w przekrojach 2–2 i 3–3, 3–3 i 4–4, 4–4 i 5–5 oraz 6–6 i 7–7 odwiercono 6 otworów 
kontrolnych o długości 2,0 m i średnicy 42 mm dla przeprowadzenia kontrolnych badań szczeli-
nowatości (rys. 3). W oparciu o wyniki z wymienionych badań dokonano oceny prawidłowości zre-
alizowania prac iniekcyjnych. Na rysunku 5 przedstawiono przykładowe profile otworów kontro-
lnych, sporządzone na podstawie wyników badań uzyskanych za pomocą wziernika optycznego po 
iniekcji. 
 Analizując przedstawione profile otworów kontrolnych stwierdzono, że prace iniekcyjne zreali-
zowane w ramach opracowanej technologii wzmocnienia górotworu w otoczeniu skrzyżowania prze-
kopu „dworzec osobowy 653” z przejściem do szybu I i rozdzielnią na poziomie 650 m w KWK 
Piast zostały wykonywane prawidłowo. Można zatem było przystąpić do realizacji przebudowy 
przedmiotowego skrzyżowania. Wymieniona przebudowa została zrealizowana „bezproblemowo”, 
a zatem cel zrealizowanej pracy został osiągnięty. 

214



 

 

0,00 0 m

0,57 0 m
0,57 2 m

0,82 0 m

0,84 0 m

1,37 0 m
1,37 4 m

0,93 0 m

1,46 0 m
1,46 0 m

0,93 15 m

1,00 0 m
1,00 2 m

1,22 0 m

1,22 8 m

Szczelina 2 mm

Szczelina 20 mm

Szczelina 1,5 mm
wype łniona

Szczelina 8 mm
wype łniona

Szczelina 2 mm
wypełniona

Szczelina 4 mm 
wype łniona

Szczelina 1 mm
wypełniona

2,00 0 m

0,000 m

0,800 m
0,802 m

0,870 m
0,871 m

1,380 m
1,382 m

0,910 m

1,570 m

0,912 m

1,070 m
1,073 m

1,350 m
1,351 m

Szczelina 2 mm
w ype łniona

Szczelina 1 mm
w ype łniona

Szczelina 2 mm
w ype łniona

Szczelina 1 mm
wypełniona

Szczelina 3 mm
w ypełniona

Szczelina 2 mm 
wypełniona

Pęknięcie

2,000 m

0,000 m

0,320 m
0,321 m

0,540 m
0,541 m

0,960 m
0,961 m

0,570 m
0,571 m

0,600 m
0,601 m

1,020 m

1,200 m

1,330 m

1,203 m

1,332 m

1,022 m

0,750 m
0,751 m

Szczelina 1 mm

Szczelina 1 mm

Szczelina 1 mm

Szczelina 1 mm
wypełniona

Szczelina 1 mm
wype łniona

Szczelina 1 mm
wypełniona

Szczelina 2 mm
wype łniona

Szczelina 3 mm
wypełniona

Szczelina 2 mm
wypełniona

2,000 m

0,000 m

0,440 m
0,441 m
0,510 m
0,511 m

0,720 m
0,721 m

0,590 m
0,592 m
0,630 m
0,632 m

0,750 m

0,820 m

0,850 m

0,990 m

0,821 m

0,852 m

0,992 m

0,752 m

0,680 m
0,681 m

Szczelina 1 mm
wype łniona

Szczelina 1 mm
wype łniona

Szczelina 2 mm
wype łniona

Szczelina 1 mm

Szczelina 2 mm
wypełniona

Szczelina 1 mm
wype łniona

Szczelina 2 mm
wype łniona

Szczelina 1 mm
wype łniona

Szczelina 2 mm
wype łniona

Szczelina 2 mm
wype łniona

2,000 m

Otwór 1/6-7 Otwór 2/8-9 Otwór 4/10-11 Otwór 6/14-15

 
 
Rys. 5. Przykładowe profile otworów sporządzone na podstawie wyników badań 
uzyskanych za pomocą wziernika optycznego po iniekcji 
Figure 5. Exemplary profiles of holes prepared on a basis of examinations results 
obtained from optical sight-glass after the injection 
 
 
WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE 
 
Podczas wykonywania przebudów skorodowanej obudowy skrzyżowań wyrobisk korytarzowych 
niezbędne jest wykonanie odpowiednich zabiegów geotechnicznych, poprzedzających przebudowę 
wyrobiska, zapobiegających wystąpieniu niebezpiecznych zdarzeń z udziałem ludzi. 
 Zastosowanie iniekcyjnego wzmocnienia górotworu poprzedzające przebudowę skrzyżowań wy-
robisk korytarzowych, w szczególności ze skorodowaną obudową, jest skutecznym sposobem zapo-
biegania obwałom i skutkom tych obwałów, o ile zostanie przeprowadzone w odpowiednim czasie 
i niezbędnym zakresie. 
 Zrealizowanie technologii iniekcyjnego uszczelnienia i wzmocnienia górotworu w otoczeniu 
skrzyżowania przekopu „dworzec osobowy 653” z przejściem do szybu I i rozdzielnią na poziomie 
650 m w KWK Piast umożliwiło bezpieczne wykonanie przebudowy, a tym samym cel zrealizowa-
nych prac iniekcyjnych został w pełni osiągnięty. 
 Uzyskany pozytywny rezultat wzmocnienia górotworu w rejonie skrzyżowań przed ich przebu-
dową, przy małym zaangażowaniu sił i środków do realizacji tego przedsięwzięcia, a zwłaszcza ob-
niżenie ryzyka przy realizacji prac do małego-dopuszczalnego, w pełni uzasadnia celowość stoso-
wanie iniekcyjnego uszczelniania i wzmacniania skał jako skutecznego sposobu rozwiązywania pro-
blemów techniczno-ruchowych oraz zwiększających bezpieczeństwo w kopalni. 
 
 
LITERATURA 
 
[1] Iwulski Z.: Mathematical Model for High-energy Tremor Prediction. New Challenges and Visions for 

Mining: 21st World Mining Congress: Underground Mine Environment, Methane Treatment, Ground 
Control & Rock Burst, Work Safety in Mining, 7–12 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sos-
nowiec. 

215



 

 

[2] Plan Ruchu: Plan Ruchu KWK Piast na lata 2007–2009. 
[3] Rembielak T.: Injektory Rock Mass Firming During Rebuilding of Headings. ВІСТІ Донецького Гірни-

чого Інституту, Всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю 2’2007, Донецьк 
(c. 52–59). 

[4] Rembielak T.: Increasing Safety of Work in Mining by Sealing and Firming the Rock Mass. ВІСТІ До-
нецького Гірничого Інституту, Всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю 
1’2008, Донецьк 2008 (c. 54–59). 

[5] Rembielak T., Krella J., Rosikowski J., Wala F.: Zwiększenie bezpieczeństwa podczas przebudów skrzy-
żowań wyrobisk korytarzowych. Polski Kongres Górniczy, Międzynarodowa Konferencja Budownictwo 
Podziemne 2007, Kwartalnik AGH: Górnictwo i Geoinżynieria, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-
Dydaktyczne, rok 31, z. 3, Kraków 2007 (s. 363–370). 

[6] Sepiał J., Rembielak T., Hrabovský J.: Technologia wzmocnienia wyrobisk chodnikowych objętych wpły-
wami robót eksploatacyjnych na przykładzie kopalni węgla. Ciel. Zbornik Prednasášok z medzinárodnej 
konferencie „Bánictvo, geológia a životné prostredie na Slovensku a v Európskej Únie”, Slovenská Ba-
nícka Společnosţ. Demänovska Dolina, Slovak Republic, 12–13 Október 2006 (s. 182–194). 

 
 
 
Safety Improvement during Rebuilding of Excavations with 
a Corroded Lining by Injectory Firming of a Rock Mass 
 
Problems caused by occurring corrosions of excavations’ linings in the “Piast” Mine were presen-
ted in the paper. The lining’s corrosion in this mine is mainly a result of the occurrence of highly 
mineralized mine waters. That is why it is necessary to perform essential prophylactic and inter-
vention actions, particularly in the area of their crossroads and forks. In order to increase the safety 
during rebuilding the crossroads of excavations, injectory firming of a rock mass in their surround-
ing was applied, which prevented from fall of rocks occurring and the effects of these falls. A sam-
ple technology of rebuilding excavations’ crossroad in KWK “Piast” was presented in the paper. 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono nietypowy sposób wykonania chodnika likwidacyj-
nego ściany 904 w pokładzie 209 przy użyciu kombajnu chodnikowego. Wskazano przesłanki 
ekonomiczne, techniczne i organizacyjne decyzji o wyborze takiej technologii wykonania wyrobi-
ska. Omówiono praktyczne aspekty przedsięwzięcia i przedstawiono korzyści ekonomiczne, orga-
nizacyjne oraz w zakresie bezpieczeństwa i ergonomii pracy, uzyskane przez wybór niestandardo-
wej metody wykonania chodnika likwidacyjnego. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo podziemne, węgiel kamienny, likwidacja ściany wydobywczej, 
chodnik likwidacyjny 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
W końcowej fazie biegu ściany zawałowej z obudową zmechanizowaną konieczne jest wykonanie 
prac przygotowawczych, które umożliwią potem sprawne i bezpieczne zlikwidowanie ściany. Ro-
dzaj i zakres prac zależy głownie od wyboru jednego z dwóch zasadniczych wariantów zakończenia 
biegu ściany – przez dojście frontem ścianowym do ustalonej granicy eksploatacji, zatrzymanie fron-
tu i wykonanie chodnika likwidacyjnego lub „wjazd” ścianą do wykonanej uprzednio przecinki [3]. 
 W KWK „Ziemowit” zasadniczym sposobem przygotowania ściany do likwidacji jest pierwszy 
z wymienionych wariantów. Wynika to przede wszystkim z warunków geomechanicznych eksplo-
atacji prowadzonej w warstwach łaziskich i orzeskich. Skały otaczające eksploatowane pokłady 
grupy 200 i 300 mają niskie parametry wytrzymałościowe, a spągi pokładów cechują silne skłon-
ności do wypiętrzania. Uzyskane przez kopalnię doświadczenia w trakcie takiego „wjeżdżania” 
ścianą do wcześniej przygotowanej przecinki likwidacyjnej (na przykład dla ściany 211 w pokła-
dzie 206/1), wskazują na duże trudności w utrzymaniu stateczności i odpowiednich gabarytów tego 
wyrobiska [7]. Wykonana przecinka likwidacyjna jest bowiem narażona na wpływy eksploatacyjne 
wywołane zbliżającym się frontem ścianowym. Prowadzi to do różnorodnych utrudnień technicz-
nych i organizacyjnych w późniejszym procesie likwidacji ściany. Dlatego w KWK „Ziemowit” 
metodą „z wyboru” jest wykonywanie chodnika likwidacyjnego po zakończeniu biegu ściany, bez-
pośrednio przed linią sekcji obudowy zmechanizowanej. 
 Celem prac przygotowawczych jest wykonanie wyrobiska, które umożliwi bezpieczny i spraw-
ny demontaż oraz wytransportowanie wyposażenia ściany – kombajnu, przenośnika ścianowego 
oraz sekcji obudowy zmechanizowanej. Obudowa tego wyrobiska, które w literaturze fachowej jest 
nazywane „przecinką likwidacyjną”, „rozcinką likwidacyjną”, „chodnikiem wygrodzeniowym”, 
„chodnikiem likwidacyjnym” albo „kanałem transportowym”, musi nie tylko zapewnić zabezpie-
czyć wyrobisko przed przejawami ciśnienia górotworu, ale musi pozwolić na swobodny transport 
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zdemontowanych elementów wyposażenia ściany, bez konieczności usuwania elementów podpo-
rowych obudowy chodnika likwidacyjnego [1], [4]. 
 Technologia wykonania takiego wyrobiska, które w dalszej części artykułu będzie nazywane 
„chodnikiem likwidacyjnym”, może być różna – można je na przykład wykonać za pomocą MW. 
W praktyce kopalnianej najczęściej używa się do tego celu kombajnu ścianowego według pewnej 
ścisłej procedury, która ma zapewnić bezpieczne wybranie i zabudowę przestrzeni chodnika likwi-
dacyjnego, bez przesuwania sekcji obudowy zmechanizowanej. Każda kopalnia wypracowuje szcze-
gółową metodykę wykonania poszczególnych etapów tej procedury, dostosowaną do własnych wa-
runków geologiczno-górniczych, ale ogólny schemat postępowania jest podobny. Można powie-
dzieć, że jest to procedura dopracowana i sprawdzona w różnych warunkach geomechanicznych, 
co nie oznacza, że jest pozbawiona wad [2]. 
 Na początku 2009 roku KWK „Ziemowit” wykonała chodnik likwidacyjny ściany 904 w po-
kładzie 209 w sposób niestandardowy, bo przy użyciu kombajnu chodnikowego AM-50zw. Wybór 
takiej nietypowej technologii poprzedzono wieloaspektową analizą wszystkich czynników górni-
czych, technologicznych, logistycznych, organizacyjnych, które miały wpływ na efektywne i bez-
pieczne przezbrojenie kończącej się ściany 904 na nową ścianę o numerze 905. 
 Najważniejsze przesłanki, które skłoniły kopalnię „Ziemowit” do zastosowania kombajnu chod-
nikowego do wykonania chodnika likwidacyjnego ściany oraz osiągnięte rezultaty, przedstawia ni-
niejszy artykuł. 
 
 
2. TECHNICZNE, ORGANIZACYJNE I EKONOMICZNE PRZESŁANKI DECYZJI 

O SPOSOBIE WYKONANIA CHODNIKA LIKWIDACYJNEGO ŚCIANY 904 
 
Od roku 1997 kopalnia „Ziemowit” prowadzi eksploatację pokładu 209 w partii południowo-wschod-
niej OG „Lędziny I” (blok F) systemem jednowarstwowym z zawałem stropu, ścianami o wysoko-
ści 4,2–4,5 m. 
 Wybierana partia pokładu 209 ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach 2,5 na 1,5 km. 
Pokład 209 zalega na głębokości 700–730 m, z nieznacznym upadem na południe i ma miąższość 
od 3,9 m w części wschodniej parceli do około 5,0 w jej zachodniej części. W środkowej części 
parceli przebiega uskok, który przy wschodniej granicy parceli ma zrzut h ∼ 15–25 m i wygasa 
w obrębie parceli. 
 Kolejne ściany – od 901 do 904 – wybierane były kolejno od południowej granicy OG „Lędzi-
ny I” w kierunku północnym, a rozpoczynane od wschodniej granicy OG „Lędziny” i prowadzone 
w kierunku zachodnim (rys. 1). 
 Zastosowane rozwiązania techniczne w użytkowanych kompleksach ścianowych pozwoliły na 
uzyskanie szczytowego wydobycia dla ścian 903 i 903a na poziomie 10 tys. ton na dobę (a średnio 
około 7 tys. ton na dobę). Kolejna ściana została wyposażona w całkowicie nowy kompleks wydo-
bywczy o wysokiej wydajności. Wyposażenie ściany 904 zostało skonfigurowane tak, aby zapew-
nić szczytowe wydobycie 15 tys. ton na dobę. 
 W przypadku inwestycji o tak dużej kapitałochłonności, jaką jest wysokowydajny kompleks 
wydobywczy dla ściany o wysokości do 4,5 m, niezwykle istotne jest jego maksymalne wykorzy-
stanie. Wszelkie postoje i długie okresy przezbrajania wyposażenia do następnej ściany powodują 
znaczne pogorszenie wskaźników efektywności inwestycji. Dlatego w projekcie eksploatacji par-
celi F pokładu 209 wprowadzono istotną zmianę w stosunku do pierwotnego planu. Zdecydowano, 
że kolejna ściana 905 będzie prowadzona w stronę przeciwną niż dotychczasowe – z zachodu na 
wschód. Pozwoliło to na przezbrojenie wyposażenia ze ściany 904 bezpośrednio z miejsca jej za-
kończenia do rozcinki rozruchowej ściany 905, zlokalizowanej około 40 m na zachód od miejsca 
zakończenia ściany 904. Następna ściana – 906 – będzie znowu prowadzona w kierunku zachod-
nim i rozpoczynana w pobliżu miejsca zakończenia ściany 905. 
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Rys. 1. Uproszczona mapa parceli F w pokładzie 209 – stan obecny (październik 2009 r.) 
wraz z projektem eksploatacji pozostałej części parceli 
Figure 1. Simplified map of the F parcel in deposit 209 – current state (October 2009) 
with the project of the exploitation of the rest part of the parcel 

 
 Takie rozwiązanie zapewniło znaczne skrócenie procesu przezbrojenia wyposażenia ściany, po-
nieważ wyeliminowało konieczność wykonania dróg transportowych, a następnie transportowania 
sekcji obudowy na odległość ponad 1600 m. Pozwoliło to również na wyeliminowanie zagrożeń 
dla pracowników, występujących przy transporcie tak dużych i ciężkich elementów (obudowa FA-
ZOS 22/45 POz ma podziałkę 1,75 m a jedna sekcja waży około 25 ton). 
 Podjęcie opisanych decyzji nie było kresem działań zmierzających do skrócenia okresu zbroje-
nia ścian: 905 i 906. Stworzona została koncepcja przezbrajania wyposażenia ściany 904 do ściany 
905 (i podobnie później ze ściany 905 do ściany 906), której istota polegała na wytransportowaniu 
ze ściany 904 po jej zakończeniu w pierwszej kolejności kombajnu i przenośników zgrzebłowych: 
ścianowego i podścianowego, a następnie wykonaniu chodnika likwidacyjnego kombajnem ściano-
wym AM-50zw [5]. Podstawową – ale nie jedyną – korzyścią było szybsze „uwolnienie” kombaj-
nu i obu przenośników, a tym samym wcześniejsze ich zabudowanie w rozcince rozruchowej ścia-
ny 905 i w chodniku 066. W ocenie autora pozwoliło to na skrócenie czasu zbrojenia ściany 905 
o około 1,5 miesiąca. Inne, mniej wymierne, ale równie ważne korzyści z zastosowanej technologii 
przedstawia dalsza część artykułu. 
 
 
3. TYPOWA TECHNOLOGIA WYKONANIA CHODNIKA LIKWIDACYJNEGO PRZY 

POMOCY KOMBAJNU ŚCIANOWEGO STOSOWANA W KWK „ZIEMOWIT” 
 
Wybudowanie sekcji obudowy zmechanizowanej w trakcie likwidacji ściany powoduje – w warun-
kach słabych stropów, które przeważają w KWK „Ziemowit” – niekontrolowane przemieszczanie 
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się skał stropu bezpośredniego i zawału do przestrzeni opróżnionej po wybudowanej sekcji. Ponie-
waż takie zjawisko uniemożliwia sprawne i bezpieczne rabowanie kolejnych sekcji obudowy, ko-
nieczne jest zabezpieczenie, osłonięcie odpowiedniego odcinka stropu już przed dojściem frontu 
ściany do linii zatrzymania. W warunkach KWK „Ziemowit” na ostatnich 10 metrach postępu ścia-
ny tworzy się opinkę stropu przez układanie na stropnicach sekcji obudowy zmechanizowanej sia-
tek zgrzewanych typu łańcuchowego, zwykle o wymiarach: 1,5 m długości, 0,8 m szerokości i wiel-
kości oczek 5×10 cm. Do niedawna do wykładki stropu używało się drewna w postaci filarówek lub 
połowic oraz prostek stalowych. Doświadczenia z likwidacji kilku już ścian z zastosowaniem sia-
tek typu łańcuchowego powiązanych ze sobą (z zaginanymi prętami) wykazały ich zdecydowaną 
przewagę w jakości zabezpieczenia stropu w stosunku do wykładki drewnianej [6]. 
 Po wykonaniu opinki stropu, w trakcie wykonywania pierwszego skrawu likwidacyjnego, za ura-
biającym kombajnem na każdą stropnicę sekcji obudowy zmechanizowanej zakłada się po dwie 
stropnice drewniane o długości 1,5 m, w odstępach co 0,75 m, prostopadle do czoła ściany. Po za-
kończeniu pierwszego skrawu likwidacyjnego odpina się sekcje obudowy zmechanizowanej od prze-
nośnika zgrzebłowego ścianowego. Dalsze przekładki przenośnika ścianowego wykonuje się za po-
mocą układu przesuwnego sekcji oraz przedłużek, rozpieranych pomiędzy belką przesuwną a prze-
nośnikiem ścianowym. 
 Przy drugim skrawie likwidacyjnym stropnice drewniane o długości 1,5 m wymienia się kolej-
no na stropnice stalowe z prostek o profilu minimum V25 i długości minimum 3,5 m. 
 W czasie wykonywania trzeciego skrawu, za urabiającym kombajnem, przesuwa się stropnice 
stalowe na odległość około 0,4 m od ociosu ścianowego. 
 W trakcie czwartego skrawu likwidacyjnego przesuwa się stropnice maksymalnie do ociosu i pod-
budowuje przy ociosie stojakami stalowymi w sposób ostateczny. 
 Opinkę nad stropnicami wykonuje się z siatek stalowych zgrzewanych typu łańcuchowego. 
W celu stabilizacji stropnic stalowych zabudowuje się w odległości do 0,5 m od stojaków podciąg 
stalowy z prostek KS/KO, V25 lub szyn S24 o długości 3,0–6,0 m z zakładką minimum jednej strop-
nicy. 
 Ten skrótowy opis technologii wykonywania chodnika likwidacyjnego za pomocą kombajnu 
ścianowego przedstawia procedurę znaną i dobrze sprawdzoną. Został tu przywołany jedynie dla zo-
brazowania jak złożony, pracochłonny i niebezpieczny jest proces przygotowania ściany do li-
kwidacji. Ponieważ wykonanie obudowy chodnika likwidacyjnego odbywa się w kilku etapach 
i w dużej mierze ręcznie, w warunkach znacznego odsłonięcia stropu, proces ten jest długotrwały i 
mało efektywny. Możliwości urabiające kombajnu i transportowe przenośnika ścianowego są wy-
korzystane w stopniu znikomym, bo urządzenia te zostały zaprojektowane do wykonywania zupeł-
nie innych zadań. 
 
 
4. TECHNOLOGIA WYKONANIA CHODNIKA LIKWIDACYJNEGO ŚCIANY 904 

PRZY UŻYCIU KOMBAJNU CHODNIKOWEGO AM-50zw 
 
Po zakończeniu urabiania kombajnem ścianowym, strop ściany 904 został zabezpieczony przed opa-
dem skał stropowych przez zastosowanie stropnic drewnianych o długości około 1,6 m, ułożonych 
po dwie na każdej stropnicy sekcji obudowy zmechanizowanej i podbudowanych stojakami drew-
nianymi przy ociosie ściany. Ocios ścianowy ustabilizowany został połowicami oraz – w miarę po-
trzeby – kotwami drewnianymi. Wcześniej, na ostatnich 10 m wybiegu, wykonano opinkę stropu nad 
sekcjami obudowy zmechanizowanej przy użyciu siatek zgrzewanych typu łańcuchowego. Po za-
bezpieczeniu stropu i ociosu, zdemontowano i wytransportowano kombajn i przenośniki zgrzebło-
we: ścianowy i podścianowy. 
 Schemat zabudowy ściany 904 po zakończeniu urabiania kombajnem ścianowym pokazano na 
rysunku 2. 
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Rys. 2. Schemat zabudowy ściany 904 po zakończeniu urabiania kombajnem ścianowym 
Figure 2. Diagram of longwall 904 casing after the ending cutting by the longwall harvester 

 
 Projekt techniczny wykonania chodnika likwidacyjnego ściany 904, określający optymalny spo-
sób zabezpieczenia wyrobiska obudową podporową, przewidywał, że wykonany chodnik likwida-
cyjny powinien mieć wysokość do 4,0 m i szerokość 3,7 m, licząc od ociosu węglowego do przodu 
stropnic sekcji obudowy zmechanizowanej [8]. Schemat docelowej zabudowy chodnika likwidacyj-
nego ściany 904 przedstawiono na rysunku 3. 
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Rys. 3. Schemat docelowej zabudowy chodnika likwidacyjnego ściany 904 
Figure 3. Schema of final casing for liquidation roadway of longwall 904 

 
 Obudowę podporową chodnika likwidacyjnego tworzyły stropnice stalowe o profilu V29 i dłu-
gości nie mniejszej niż 4,3 m. Od strony obudowy ścianowej prostki posadowione były na stropni-
cach sekcji, a od strony ociosu węglowego były podbudowane stalowymi stojakami ciernymi SV29. 
Podziałka tej obudowy wynosiła maksimum 0,75 m, a w przypadku gdy miejsce zabudowy prostki 
wypadało na przestrzeń między stropnicami sekcji, rozstaw odrzwi zmniejszano do 0,5 m. Stabili-
zacja wzdłużna została zapewniona przez zabudowę dwóch podciągów stalowych ze stropnic o pro-
filu V25 lub V29, budowanych na zakładkę obejmującą 2 stropnice. Długość stropnic była nie mniej-
sza niż 3,0 m. Podciągi zostały powiązane zamkami z każdą stropnicą obudowy chodnika. Opinkę 
stropu stanowiły siatki stalowe zgrzewane łańcuchowe, a ociosu węglowego – siatki stalowe za-
czepowe [5]. 
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5. PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKONANIA CHODNIKA LIKWIDACYJNEGO ŚCIANY 904 
 
Chodnik likwidacyjny ściany 904 został wykonany w lutym 2009 roku przez oddział robót przygo-
towawczych GRP V przy użyciu kombajnu chodnikowego AM-50zw. Pełny zakres robót (231 m) 
został zrealizowany w ciągu 18 dni roboczych, co oznacza, że dobowy postęp wynosił około 13 m. 
Schemat wykonywania chodnika likwidacyjnego pokazano na rysunku 4. 
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Rys. 4. Schemat wykonywania chodnika likwidacyjnego ściany 904 
Figure 4. Schema of carrying out liquidation roadway of longwall 904 

 
 W czasie drążenia nie wystąpiły zagrożenia górnicze ani techniczne (technologiczne), nie było 
wypadków przy pracy. Pokład 209 w części gdzie wykonywany był chodnik likwidacyjny zaliczo-
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ny jest do I stopnia zagrożenia tąpaniami. W czasie wykonywania chodnika nie wystąpiły wstrząsy 
górotworu, nie było potrzeby stosowania profilaktyki tąpaniowej. 
 Efektywne prowadzenie prac związanych z wykonaniem chodnika likwidacyjnego ściany 904 
ułatwiała sprawna logistyka. Materiały niezbędne do wykonania obudowy chodnika likwidacyjne-
go transportowano do przodka wykorzystując trasę kolejki „Scharf”, podwieszoną do sekcji obudo-
wy zmechanizowanej na uchwytach technologicznych. Należy podkreślić, że tak zorganizowany 
transport ma olbrzymi wpływ nie tylko na osiągane postępy, ale także na poziom bezpieczeństwa 
i ergonomii pracy załogi przodkowej, zwłaszcza w zestawieniu z transportem niezbędnych mate-
riałów przy użyciu przenośnika zgrzebłowego w tradycyjnym wariancie wykonywania chodnika li-
kwidacyjnego przy pomocy kombajnu ścianowego. 
 Podkreślenia wymagają także inne praktyczne, choć trudno wymierne korzyści z opisanego spo-
sobu wykonania chodnika. Najważniejsze z nich to: 
− wcześniejsze „odzyskanie” kombajnu ścianowego i przenośników zgrzebłowych (ścianowego 

i podścianowego) z likwidowanej ściany, co daje służbom energomechanicznym znacznie wię-
cej czasu na niezbędne przeglądy, naprawy czy dokonanie zmian w tych urządzeniach przed ich 
zabudową w nowej ścianie (np. modyfikacja kombajnu związana ze zmianą kierunku zabioru). 
Skutkuje to lepszym przygotowaniem sprzętu i mniejszą awaryjnością w trakcie biegu ściany. 
Potwierdzają to wyniki eksploatacyjne ściany 905, która uzyskuje stabilne wydobycie na pozio-
mie ponad 10 000 t/dobę, przy awaryjności rzędu 1 minuty/1000 ton wydobycia, a efektywne 
wykorzystanie czasu dyspozycyjnego wynosi ponad 85%. 

− wykorzystanie brygad ścianowych, uwolnionych od robót likwidacyjnych, do prowadzenia wy-
dobycia w innych ścianach, co oznacza, że wysokie kwalifikacje i umiejętności pracowników 
są właściwie i efektywnie wykorzystane. Z kolei wykonywanie chodnika likwidacyjnego przez 
pracowników oddziału robót przygotowawczych zapewnie znacznie wyższy poziom bezpieczeń-
stwa i efektywność prowadzonych robót. Wynika to z faktu, ze rodzaj i technologia robót zwią-
zanych w wykonywaniem chodnika likwidacyjnego są zbliżone do typowych robót przy drąże-
niu chodnika w obudowie ŁP. Nietypowa technologia wykonania chodnika likwidacyjnego umoż-
liwia więc poprawę gospodarki zasobami ludzkimi. To jest w aktualnej sytuacji większości ko-
palń, które na ogół borykają się z niedoborem doświadczonych fachowców, czynnik, którego 
wagę trudno przecenić. Ilustracją skali tego problemu może być informacja, że aktualnie około 
¼ załogi KWK „Ziemowit” stanowią pracownicy o stażu dołowym mniejszym niż 2 lata. 

 Doświadczenia KWK „Ziemowit” zgromadzone w procesie projektowania i wykonania chod-
nika likwidacyjnego ściany przy użyciu kombajnu chodnikowego są tak jednoznacznie pozytywne, 
ze zapadła już decyzja o wykonaniu chodnika likwidacyjnego ściany 905 w ten sam sposób. 
 
 
WNIOSKI 
 
− w dążeniu do zapewnienia maksymalnej efektywności ekonomicznej nowoczesnych, wysoko-

wydajnych kompleksów ścianowych konieczne jest poszukiwanie sposobów skrócenia okresów 
przezbrajania wyposażenia ze ściany do ściany; 

− w KWK „Ziemowit” zaprojektowano w tym celu i skutecznie wdrożono metodę wykonania 
chodnika likwidacyjnego ściany przy użyciu kombajnu chodnikowego. Pozwoliło to na znaczą-
ce skrócenie czasu przezbrojenia kompleksu ścianowego, poprzez wcześniejsze wytransporto-
wanie z likwidowanej ściany kombajnu ścianowego i przenośników zgrzebłowych: ścianowego 
i podścianowego i zabudowanie ich w kolejnej ścianie; 

− wykonanie chodnika likwidacyjnego przy użyciu technologii typowych dla robót przygotowaw-
czych pozwoliło nie tylko na uzyskanie wysokich postępów dobowych, ale zapewniło również 
znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa i poprawiło ergonomię pracy załogi wykonującej chod-
nik. Uzyskana poprawa bezpieczeństwa i ergonomii pracy była przede wszystkim efektem wy-
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eliminowania lub znacznego ograniczenia zakresu uciążliwych i niebezpiecznych prac wykony-
wanych ręcznie, przy znacznej powierzchni odsłoniętego stropu; 

− warunkiem osiągnięcia zamierzonego celu w tego rodzaju przedsięwzięciu jest staranne i pre-
cyzyjne zaplanowanie całej operacji, uwzględniające warunki geologiczno-górnicze, technolo-
giczne, logistyczne, materiałowe i ludzkie (w tym poziom umiejętności załogi). Kluczowym ele-
mentem planowania jest takie zorganizowanie robót, aby w momencie zakończenia ściany były 
do dyspozycji: kombajn chodnikowy, materiały niezbędne do wykonania chodnika i załoga prze-
szkolona do wykonywania nietypowych robót. 
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Practical Aspects of Applying the Roadheader for Making Liquidation 
Roadway of the Longwall in the “Ziemowit” Coal Mine 
 
In the paper presented an untypical way of making the liquidation roadway of longwall 904 in 209 
seam with using the roadheaders. Economic, technical and organizational reasons of the decision on 
choice of such a technology of carrying out the excavation were shown. Authors presented practi-
cal aspects of the undertaking, economic and organizational benefits and within the scope of the sa-
fety and the work ergonomy, acquired by the choice of untypical method for making the liquidation 
roadway. 
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Dobre praktyki w procesie zbrojenia i likwidacji ścian 
w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. 
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STRESZCZENIE: Dynamika likwidacji i zbrojenia ścian jest czynnikiem kluczowym z punktu wi-
dzenia ekonomiki jak i bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego. Z racji tego wszelkie działania 
techniczno-organizacyjne zmierzające do skrócenia czasu owego cyklu są pożądane i powinny sta-
nowić istotne studium przypadku. Dzięki zaangażowaniu kadry inżynierskiej na przestrzeni ostat-
nich lat proces likwidacyjno-zbrojeniowy w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. ewoluował w kie-
runku redukcji kosztów, poprawy efektywności i bezpieczeństwa pracy. W poniższym artykule 
przedstawione zostały niektóre z tych rozwiązań. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Likwidacja ścian, zbrojenie ścian, nowe rozwiązania w procesach likwi-
dacyjnych i zbrojeniowych 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Udostępnienie do eksploatacji pokładu 385/2 w polu IV w kopalni „Bogdanka”, co miało miejsce 
w 2005 roku, wiązało się ze zmianą sprawdzonego sposobu zbrojenia polegającego na transporcie 
sekcji obudowy zmechanizowanej wprost do przecinki rozruchowej przy pomocy kolei podwie-
szonej. Jest to prosty i skuteczny sposób obciążony jednak jednym ograniczeniem − możliwy przy 
nachyleniu trasy do 10%. Właśnie z tego powodu proces zbrojenia pierwszej ściany w polu IV mu-
siał zostać przeprowadzony przy zastosowaniu innych rozwiązań a takim było użycie samojezdnej 
kolejki spągowej typu Becker-Warkop. Od 2005 roku sukcesywnie wdrażane są nowe rozwiązania 
w celu skrócenia czasu i dla zwiększenia bezpieczeństwa prowadzonych prac. 
 

 
 
Rys. 1. Przecinka rozruchowa z zabudowanym przenośnikiem ścianowym 
Figure 1.  

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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 Przedmiotem analizy będą dwa kompleksy ścianowe: kompleks ściany 8/I/382 wyposażonej 
w kombajn ścianowy Joy 4LS8, przenośnik ścianowy Joy AFC i 172 szt. sekcji obudowy zmecha-
nizowanej Glinik 15/32-POz oraz kompleks ściany 2/IV/385/2 wyposażonej w kombajn ścianowy 
Joy 4LS8, przenośnik ścianowy Joy AFC i 168 szt. sekcji obudowy oraz Glinik 12/27-POz. Obie 
ściany eksploatowały węgiel zaliczony do IV grupy samozapalności z okresami inkubacji pożaru 
50 dni dla pokładu 382 i 44 dni dla pokładu 385/2. W związku z powyższym czas likwidacji wyro-
biska eksploatacyjnego i izolacja rejonu jest determinowana przez parametr zagrożenia pożarowe-
go, pomijając przy tym czynnik zachowania ciągłości wydobycia z racji utrzymywania dwóch 
frontów eksploatacyjnych przy jednym w stanie likwidacji i zbrojenia. 
 
 
2. PROCES PRZYGOTOWANIA ŚCIANY DO LIKWIDACJI 
 

2.1. Sposób wykonania zabezpieczenia stropu przed rokiem 2008 
 

W końcowym etapie eksploatacji ścian przeprowadzono proces zmierzający do ułożenia tzw. „sztucz-
nego stropu” składającego się z drewna i siatki ogrodzeniowej. Nad stropnicami sekcji obudowy 
zmechanizowanej układano okrągłe drewno o długości 4−6 m i średnicy ok. 0,12−0,20 m prostopad-
le do osi obudowy. Wraz ze zbliżaniem się frontu ściany na odległość 3 m od planowanego miejsca 
jej zakończenia, wysięgnikowo w kierunku calizny węglowej na stropnicach układano elementy 
stalowe z prostego odcinka kształtownika V36 w celu zabezpieczenia przedziału transportowego. 
W późniejszym okresie wykonywane było podparcie tych elementów poprzez zastosowanie stoja-
ków typu SV, budowanych przy ociosie. 
 

 
 
Rys. 2. Sztuczny strop tradycyjny z zastosowaniem siatki pojedynczej i filarówek 
Figure 2.  
 
 Taki cykl pracy przy układaniu drewna każdorazowo wymuszał opuszczenie stropnic co 
najmniej dwóch sąsiednich sekcji, a to z kolei powodowało zagrożenie opadem skał i wymagało 
przebywania pracowników w pobliżu ociosu ścianowego. 
 Schematycznie ten tradycyjny system przedstawiony jest na rysunku 2. 
 
2.2. Modyfikacja sposobu zabezpieczenia stropu 
 

Podczas procesu przygotowania do likwidacji ściany 11/II/382 przy pomocy siatki ogrodzeniowej 
i drewna przygotowano próbny 10 m odcinek wdrażający koncepcję rezygnacji z drewna przy tego 
rodzaju pracach. Polegało to na wykonaniu okładziny z dwóch warstw siatki wiązanej przy pomo-
cy drutu φ4 przeplatanego w odstępach nie większych niż 15 cm. 
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 Warunki stropowe, jakie napotkano na wyznaczonym odcinku, były doskonałym testem nowe-
go rozwiązania. Strop bezpośredni był zniszczony, zalegał w postaci luźnego materiału skalnego 
na siatce wykładkowej, która to po utracie podparcia ze strony obudowy zmechanizowanej przeno-
siła obciążenia od ciężaru spękanych skał. W fazie testowej dostrzeżono czynniki mogące powo-
dować zniszczenie lub przerwanie ciągłości zabezpieczenia stropu. Wynikało to z konieczności 
wykonania przedziału transportowego poprzez ułożenie na stropnicach sekcji elementów prostych 
z kształtownika V36, którego ostre krawędzie w kontakcie z obciążoną siatką powodowały jej prze-
cinanie lub rozrywanie, a w konsekwencji wdzieranie się luźnych skał do przestrzeni roboczej. 
Przy przygotowaniu kolejnej ściany do likwidacji zastosowano prosty zabieg polegający na wypeł-
nianiu krótkimi odcinkami drewna, wnętrza profilu V w miejscach spodziewanego kontaktu 
krawędzi z siatką i to przyniosło spodziewany efekt. 
 Schematycznie ten nowy system sztucznego stropu przedstawiono na rysunku 3. 
 

 
 
Rys. 3. Sztuczny strop z zastosowaniem podwójnej siatki, bez filarówek 
Figure 3.  

 
2.3. Ekonomiczne uzasadnienie modyfikacji sposobu zabezpieczania stropu 
 

Widocznym efektem zmiany sposobu zabezpieczenia stropu do likwidacji ściany jest redukcja zu-
życia drewna z 220 m3 do 15 m3, co powoduje oszczędności na poziomie 40.000 PLN, pomimo 
zwiększenia zużycia siatki o 100%. Ograniczono czynności związane z transportem drewna w re-
jon chodnika nadścianowego jak i na wskazane stanowiska w samej ścianie. Zmniejszeniu również 
uległa liczba pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy zabudowie drewna na stropnicach sek-
cji, czego wynikiem była oszczędność 60 roboczodniówek. Niewątpliwie mniejsza pracochłonność 
poprawiała wydajność pracy a tym samym czas całkowitego przygotowania przedziału wyzbroje-
niowego. 
 Omawiany okres, tylko ze względu na zredukowanie stosowania drewna, uległ skróceniu śred-
nio o 6 dni, co daje oszczędności na poziomie 360 roboczodniówek, czyli nastąpiła łączna redukcja 
o 420 roboczodniówek. 
 
2.4. Aspekt bezpieczeństwa pracy 
 

Praca w sąsiedztwie ociosu węglowego i z zagrożeniem od strony skał stropowych, z punktu wi-
dzenia warunków bezpiecznej pracy wymaga od pracowników szczególnej uwagi i doświadczenia. 
W poprzedniej metodzie, gdy wykładka była prowadzona przy użyciu 6 metrowego drewna, istnia-
ła konieczność opuszczania stropnicy sekcji na wysokość niezbędną do ułożenia sztucznego stro-
pu. Zastosowanie nowego rozwiązania i organizacji pracy wyeliminowało konieczność wejścia pod 
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nie podparte warstwy stropowe i przebywania w sąsiedztwie niezabezpieczonego ociosu węglowy, 
a praca kompleksu odbywa się w zwykłym trybie, przez co ryzyko wystąpienia obwałów jest ogra-
niczone Dzięki temu niebezpieczne prace związane z usuwaniem i zabezpieczaniem przed powsta-
niem kolejnych obwałów zostały wyeliminowane. 
 Kolejnym czynnikiem poprawiającym bezpieczeństwo jest wyeliminowanie częstego transpor-
tu materiałów przenośnikiem zgrzebłowym, a w szczególności długich elementów drewnianych. 
 

 
 
Rys. 4. Sztuczny strop z zastosowaniem podwójnej siatki, bez filarówek 
z elementami małej mechanizacji 
Figure 4.  

 
2.5. Elementy małej mechanizacji w procesie przygotowania ściany do likwidacji 
 

Podnoszenie, opuszczanie oraz zabezpieczenie siatki ogrodzeniowej przed opadnięciem pod strop-
nicami sekcji obudowy zmechanizowanej do czasu wykorzystania siatki pojedynczej warstwie re-
alizowane było ręcznie. Czynność tą wykonywało 6 pracowników, którzy podnosili siatkę i przy 
pomocy haczyków wykonanych z drutu podwieszali do stropnicy. Po przecięciu calizny przez kom-
bajn a przed przesunięciem sekcji do przenośnika ci sami pracownicy musieli wykonać czynność 
tym razem opuszczenia siatki. By poprawić efektywność tych prac zdecydowano się na zastosowa-
nie elementów małej mechanizacji polegających na zastosowaniu wielokrążków rozmieszczone na 
co drugiej sekcji. Proste rozwiązanie składające się z trzech krążków i liny konopnej okazało się 
krokiem w dobrym kierunku dla poprawy komfortu i wydajności pracy, choć nie można tu również 
pominąć względów poprawy bezpieczeństwa ze strony kontaktu z calizną węglową. 
 
 
3. PROCES PRZYGOTOWANIA PRZECINKI ROZRUCHOWEJ 
 

3.1. Parametry wyrobiska z uwzględnieniem geomechaniki 
 

Przygotowanie przecinek ścianowych jest realizowane według określonego harmonogramu. W przy-
padku kopalni „Bogdanka” istotnym jest określenie czasu, w jakim dane wyrobisko musi zapew-
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niać funkcjonalność w określonych warunkach geomechanicznych, a w szczególności w przypadku 
zaciskania. Określenie tegoż czasu wiąże się z doborem najbardziej optymalnego przekroju wyro-
biska a zwłaszcza jego wysokości. Spąg pokładu 382 i 385/2 to najczęściej iłowiec lub mułowiec, 
czyli skały o niskich parametrach wytrzymałościowych i dlatego drążone wyrobiska mają wyso-
kość najczęściej 4,4 m co pozwala na zachowanie warstwy skalnej pod pokładem od 1,0 do 1,5 m 
w zależności od pokładu i przyjętej koncepcji. Działania takie mają na celu, nawet w przypadku in-
tensywnych zjawisk wypiętrzania spągu, zachowania właściwych parametrów przecinki i płynnego 
rozpoczęcia eksploatacji. 
 

 
 
Rys. 5. Zazbrojona ściana, jeszcze z elementami obudowy V na ociosie 
Figure 5.  
 
3.2. Alokacja kamienia w przecince rozruchowej 
 

Wypiętrzania spągu w kopalni „Bogdanka” jest zjawiskiem powszechnym, choć często o zróżni-
cowanym i trudnym do prognozowania przebiegu. W takim przypadku przyjęto rozwiązanie wy-
konywania przecinki na pełną wysokość 4,4 m i podsypywania skałą płonną z innych rejonów ko-
palni, z których transport jest uzasadniony ekonomicznie, dokładnie do poziomu spągu pokładu. 
Wówczas na tej podsypce zbroi się kompleks ścianowy. 
 Schematycznie podsypanie przecinki rozruchowej przedstawiono na rysunku 6. 
 Metoda podsypywania przecinki rozruchowej skałą płonną jest realizowana w różnoraki spo-
sób, w zależności od rejonu kopalni. Przykładowo w polu IV pokładu 385/2 drążenie chodników 
przyścianowych i samej przecinki realizowane jest bez demontażu i przewożenia kompleksu chod-
nikowego, czyli po wykonaniu chodnika podścianowego, przecinki rozruchowej i drążeniu 
chodnika nadścianowego odstawa urobku z przodka przebiega przez wcześniej wykonane wyro-
biska. Daje to możliwość łatwej realizacji zadania poprzez zastosowanie selektywnego wybiera-
nia urobionych skał w przodku, tak by uniknąć podsypywania węgla w przecince, oraz ułożenia na 
trasie przenośnika zgarniaczy skośnych i przebudowywania ich z zależności od potrzeb. Innym 
sposobem jest transport kolejką podwieszoną przy użyciu kontenerów materiału skalnego z innego 
rejonu kopalni, w którym realizowana jest, np. przybierka spągu. Przykładowo dla ściany 3/IV/385 
do podsypania przecinki zużyto 2800 m3 kamienia, tj. blisko 5400 ton. 
 W każdym z tych przypadków ideą było podsypanie przecinek rozruchowych do poziomu spą-
gu pokładu, a przez to skrócenie fazy rozruchowej ścian. Ściana 3/IV/385 już w drugim dniu uzy-
skała wymagany postęp dobowy na poziomie 8 m, natomiast ściana 12/II/382 w trzecim dniu po-
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stęp 10 m, co stanowi średnio połowę czasu, jaki był niezbędny do zakończenia okresu rozruchu 
przed wprowadzeniem metody podsypywania przecinki. Ograniczono również zużycie drewna nie-
zbędnego do wykonania kasztów na stropnicach obudowy zmechanizowanej, a tym samym zmniej-
szono pracochłonność oraz poprawiono wydajność i bezpieczeństwo pracy. Na przykładzie ściany 
3/IV/385 ustalono, że oszczędności drewna z tytułu wykonania niższych kasztów średnio o 1,0 m 
wyniosły około 170 m3. 
 

 
 
Rys. 6. Usytuowanie sekcji obudowy w przecince rozruchowej 
na przykładzie ściany 2/IV/385 
Figure 6.  
 
 
PODSUMOWANIE 
 
W procesie likwidacyjno-zbrojeniowym każdej ściany prowadzone są modyfikacje rozwiązań ukie-
runkowanych na określony cel, w zależności do potrzeb. W niniejszym referacie nie zostały za-
mieszczone informacje dotyczące środków techniczno-organizacyjnych transportu obudowy zme-
chanizowanej, czy technologii likwidacji i zbrojenia ścian. 
 W wypracowanie nowych rozwiązań zaangażowana jest kadra techniczno-inżynierska jak rów-
nież przodowi i inni pracownicy brygad ścianowych. 
 Wdrożone rozwiązania w sposób widoczny poprawiają poziom bezpieczeństwa i wydajności pra-
cy, a w wyniku skrócenia fazy rozruchu ścian, zmniejszają się koszty związane z zakupem i trans-
portem materiałów, które przyczyniają się do obniżenia kosztów jednostkowych wydobycia węgla. 
 
 

231



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryzyko w górnictwie 
 
 



 

 

Modelowanie prognoz zdarzeń niebezpiecznych  
jako źródeł ryzyka w działalności górniczej 
 
 
Tadeusz Cyrul 
 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Zarządzanie ryzykiem składa się z szeregu etapów, przy czym etapem początko-
wym jest identyfikacja zagrożeń. W pracy zwrócono uwagę, że identyfikacja zagrożeń jest najczę-
ściej pojmowana jako ewidencjonowanie zagrożeń w procesie funkcjonowania badanego systemu. 
Takie podejście do identyfikacji posiada liczne wady, z których najważniejsza to mała przydatność 
do powtarzalnej prognozy wystąpienia awarii, a tym samym ilościowej oceny ryzyka podejmowa-
nych działań. To skłoniło autora do spojrzenia na identyfikację zagrożeń z punktu widzenia ich 
modelowania. W takim ujęciu identyfikacja jest postrzegana jako klasyfikacja modeli danego zja-
wiska (zagrożenia) a następnie w oparciu o pewne kryterium, wybór najlepszego modelu z danej 
klasy modeli. Istotnym elementem pracy jest opracowanie koncepcji prognozowania zdarzeń nie-
bezpiecznych oraz modelu prognostycznego zdarzenia niebezpiecznego.  
 
SŁOWA KLUCZOWE: identyfikacja, ryzyko, niepewność, zagrożenie, decyzja, prawdopodobień-
stwo, prognoza, przyczyna, skutek, zdarzenie niebezpieczne 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Od zarania dziejów działalność ludzka wymaga ciągłego podejmowania decyzji. Decyzje podejmo-
wane są zwykle w oparciu o analizę bieżącej sytuacji i dlatego do podejmowania decyzji potrzeb-
na jest wiedza o otaczającej człowieka rzeczywistości. Główna trudność przy podejmowaniu decy-
zji wiąże się z niepewnością posiadanej wiedzy, która prowadzi do braku wzajemnie jednoznacz-
nej odpowiedniości między zbiorem faktów charakteryzujących stan aktualny a decyzją, którą na-
leży podjąć w danej sytuacji. Zatem, podejmując decyzje w warunkach niepewności, w dłuższym 
okresie nie ustrzeżemy się błędów. Jeśli nie można uniknąć błędów, to dobrze byłoby wiedzieć jak 
często będą one popełniane. Informacja ta może być wykorzystana do poszukiwania takiej reguły 
podejmowania decyzji, która nie zawiedzie nas zbyt często, czyli takiej która minimalizuje stratę 
w wyniku złych decyzji. Taką regułę nazywa się regułą aproksymacyjną czyli przybliżoną [3] i ro-
zumiemy ją jako pewien mechanizm umożliwiający podejmowanie decyzji na podstawie posiada-
nej wiedzy. 

W życiu codziennym, oprócz wiedzy o otaczającym świecie, wykorzystujemy pewne metody 
wnioskowania z tej wiedzy, które często nazywamy rozumowaniami zdroworozsądkowymi [14]. 
Formalny opis tego typu rozumowań jest bardzo trudny, gdyż obejmuje on wiele subtelnych spo-
sobów rozumowania, a śledzenie ich wymaga znajomości złożonych zależności występujących 
w posiadanej wiedzy. W opisie tych rozumowań wykorzystywane są tzw. symboliczne podejścia 
na gruncie logicznym [14]. Istnieją też tzw. numeryczne podejścia do problemu formalizacji rozu-
mowań zdroworozsądkowych. Są one oparte na różnego rodzaju wnioskowaniach probabilistycz-
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nych. Z punktu widzenia problemu podejmowania decyzji w warunkach niepewności, celem wspo-
mnianych wyżej podejść jest zaproponowanie takiej decyzji, która jest przynajmniej w pewnym 
stopniu zgodna lub niesprzeczna z aktualnie posiadaną wiedzą. 

Innym stosowanym od dawna typem rozumowania jest wnioskowanie indukcyjne [1]. We wnio-
skowaniu indukcyjnym jako prawdziwe uznajemy zdanie stwierdzające jakąś ogólną prawidłowość, 
przy czym czynimy to na podstawie uznania zdań stwierdzających poszczególne przypadki tej pra-
widłowości. Jest to rozumowanie, według którego podejmuje się często decyzje w świecie rzeczy-
wistym. Ma to miejsce w przypadkach odpowiedzi na pytania związane z prognozowaniem, spraw-
dzaniem hipotez czy też podejmowaniem decyzji w niepowtarzalnej sytuacji. Niestety indukcja nie 
jest wnioskowaniem niezawodnym, tzn. wnioskując przez indukcję można przejść od przesłanek 
prawdziwych do fałszywego wniosku. Jeśli bowiem istnieją przypadki spełniające pewną prawidło-
wość to nie oznacza wcale, że prawidłowość ta będzie zawsze spełniona. Wnioskowanie pojawia 
się też przy okazji uczenia się w oparciu o przykłady. Problem ten polega na tym, że na podstawie 
znanych przykładów danego pojęcia np. „zagrożenie” rozumianego jako podzbiór zbioru obiektów 
należących do rozpatrywanego środowiska (złoża) trzeba utworzyć opis tego pojęcia.  

Identyfikacja zagrożeń stanowi jeden z pierwszych etapów procesu zarządzania ryzykiem, w któ-
rym wykorzystujemy zarówno posiadaną wiedzę jak i różne sposoby wnioskowania w zależności 
czy identyfikację rozumiemy jako np. ewidencjonowanie pewnych obiektów z danej klasy czy też 
jako ocenę dokładności odwzorowania np. ocena czy proponowany model jest ekwiwalentny proto-
typowi modelowanego obiektu. Z uwagi na złożoność problematyki zagrożeń w działalności zakła-
du górniczego, preferowany będzie opis systemowy, który zresztą jest dominującym sposobem opi-
su i analizy środowiska kopalni [11, 12]. Wobec dominującej roli, zarówno w praktyce górniczej 
jak i w literaturze na tematy górnicze, metod jakościowych identyfikacji zagrożeń, więcej uwagi 
skoncentrowane zostanie na identyfikacji ilościowej zagrożeń oraz związku zagrożenia z ryzykiem. 
Ten ostatni aspekt przejawi się w propozycji modelu prognostycznego pozwalającego określić praw-
dopodobieństwo wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego, czyli zdarzenia równoznacznego z wystą-
pieniem szkody jako jednego z komponentów miary ryzyka. 
 
 
2. ZAGROŻENIE A RYZYKO 
 
Termin zagrożenie jest niewątpliwie najczęściej używanym terminem w tekstach na tematy górni-
cze. Zagrożenie wybuchem, tąpaniami czy ocena stanu zagrożeń skojarzonych to tylko nieliczne 
przykłady fragmentów tytułów artykułów ukazujących się w literaturze naukowej na tematy górni-
cze. Systematycznej klasyfikacji zagrożeń podejmował się m.in. Ryncarz [13]. 

Ryzyko i zagrożenie w ogólności odnoszą się do tego samego zjawiska naturalnego lub sztucz-
nego wytworu jednakże treść tych pojęć jest zasadniczo odmienna, chociaż w literaturze często jest 
ze sobą utożsamiana [12,20]. Zagrożenie jest stanem natury o takiej własności, która w wyobrażal-
nych okolicznościach może wygenerować szkodę materialną. Np. wysoka metanonośność pokładu 
węgla stanowi zagrożenie wyrzutem gazu i skał, pożarem, wybuchem mieszaniny gazu i powietrza 
czyli ogólnie stanowi potencjał do wygenerowania zdarzenia niebezpiecznego (ZN) tj. wyrzutu, wy-
buchu czy pożaru. Zdarzenia te (wybuch, pożar, wyrzut) określamy terminem zdarzenia niebez-
pieczne (ZN), gdyż ich wystąpienie następuje zwykle w sposób niekontrolowany, nieprzewidzia-
ny i wbrew intencjom osób ingerujących w stan natury określany mianem „zagrożenie metanowe” 
oraz powoduje szkody materialne (uszkodzenie obudowy, zniszczenie maszyn, śmierć lub okalecze-
nie ludzi). Zagrożenie jako stan natury sam w sobie nie powoduje szkody tj. nie generuje ZN. Jest 
niejako wewnętrzną własnością rozważanego systemu, rozumianego jako świadomie i celowo wy-
odrębniony fragment otaczającej rzeczywistości. Pojawienie się ZN jest reakcją natury na ingeren-
cję człowieka lub innego obiektu zewnętrznego względem obiektu określanego mianem zagroże-
nie.  
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Z kolei treść pojęcia ryzyko wyraża oczekiwany bilans świadomej ingerencji człowieka w natu-
rę będącą w stanie zagrożenia. Tak więc bilans ten zależy nie tylko od zagrożenia samego w sobie 
ale również, a nawet przede wszystkim od sposobu ingerencji w stan zagrożenia. Uzasadnione jest 
w tym momencie założenie, że ingerencja człowieka w stan zagrożenia jest racjonalna, a miarą ra-
cjonalności jest minimalizowanie strat wywołanych tą ingerencją. Podstawą racjonalnego działania 
jest wiedza o środowisku, w którym działanie ma być przeprowadzone, w naszym przypadku cho-
dzi o górotwór, a właściwie fragment górotworu wydzielony fizycznie lub myślowo do realizacji 
planowanych zadań (eksploatacji kopaliny). Wiedza jest tym co dobrze wiemy. Jedną z podstawo-
wych form utylizacji posiadanej wiedzy jest jej przekazywanie innym podmiotom. Przekazywanie 
wiedzy jest informacją. Informację można klasyfikować, przetwarzać czy modyfikować. Surową 
formą informacji są dane, które same w sobie nie są wiedzą. Na drodze od surowych danych do wie-
dzy o analizowanym systemie pojawia się najpierw informacja, w którą przekształcają się dane jeś-
li okazują się one odpowiednie do rozważanego problemu decyzyjnego. Informacja z kolei staje się 
faktem jeśli posiadane dane ją potwierdzają. W związku z tym, że dane o badanym obiekcie/proce-
sie mają zwykle charakter prób, dlatego też wiedza stosowana jaką uzyskujemy o badanym obiek-
cie tą drogą nie może być uznana za wiedzę pełną, a raczej za wiedzę o określonym statystycznym 
poziomie ufności.  

Fakty stają się wiedzą, kiedy pozwalają skonstruować kompletny proces decyzyjny zakończony 
sukcesem. Należy sobie uświadomić, że o ile opis matematyczny zagrożenia może być nawet bar-
dzo skomplikowany to i tak nie ma możliwości wyrażenia go w kategoriach ilościowych. Taki opis 
jest jedynie modelem pewnego obiektu, który konstruujemy w naszej wyobraźni na podstawie po-
siadanej wiedzy.  

Model ten wygeneruje dane liczbowe, jeśli poddamy go warunkom wynikającym z planowanego 
i przemyślanego działania na obiekt będący w stanie zagrożenia, który ten model opisuje. Np. roz-
poczęcie wykonywania wyrobiska górniczego w modelowanej partii złoża wywoła zmianę naprę-
żeń, przepływ gazu ze złoża do przestrzeni wyrobiska i wiele innych zmian w pierwotnym stanie 
natury, który został zakwalifikowany do klasy obiektów określanych mianem zagrożenie.  

Innymi słowy zagrożenie opisuje warunki podczas gdy dla wystąpienia ryzyka wymagana jest 
decyzja o podjęciu działania. Aby z kolei kwantyfikować ryzyko określonych konsekwencji podję-
tego działania, musimy oprócz modelu „obiektu - zagrożenia” dobrze określić czasowo przestrzen-
ny scenariusz tego działania. Tak więc z definicji ryzyko jest zawsze wyrażone liczbowo. Pytanie 
czy ryzyko wyrażone jest ilościowo czy jakościowo to pytanie o wielkość błędu oszacowania ryzy-
ka. Jeżeli błąd oszacowania ryzyka jest duży możemy ryzyko wrazić jakościowo np. „wysokie”, 
„średnie” „niskie” lub „bardzo niskie”. Jako skutek niepewności taka reprezentacja ryzyka może 
być uznana za jakościową ocenę ryzyka, chociaż taka przybliżona klasyfikacja ma zwykle zgrubną 
liczbową ocenę np. 10% to „ryzyko bardzo niskie”, a 50% to średnie itp.  

Jak wynika z przeglądu literatury górniczej w języku polskim, utożsamianie ryzyka z zagroże-
niem zintensyfikowało się w ostatnich latach, kiedy to zaczęto częściej posługiwać się terminem 
ryzyko. W przeszłości, zamienne stosowanie tych terminów można było znaleźć jedynie w mniej 
rygorystycznych fragmentach tekstów i było spowodowane raczej pewnymi ograniczeniami języka 
niesformalizowanego w wyrażeniu złożonych i nieostrych sytuacji. 

Fakt, że są jednak często utożsamiane dowodzi, że zarówno pojęcie ryzyka jak i pojęcie zagro-
żenia są niewystarczająco ostro zdefiniowane. Zachodzi więc pilna potrzeba opracowania precyzyj-
nych definicji zagrożeń górniczych. Z uwagi na specyfikę poszczególnych zagrożeń górniczych, 
podejmowane są w praktyce ruchowej różne działania dostosowane do specyficznego zagrożenia, 
np. inne działania podejmowane są w przypadku zagrożenia pożarowego, a inne w przypadku za-
grożenia wodnego. Definicja zagrożenia winna być ostra, aby spełnić rolę operacyjną tj. móc być 
wykorzystana w procesie tworzenia scenariuszy działań i szacowania ryzyka. 
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Jeśli spojrzeć na zagrożenie Z jako na obiekt w przestrzeni U zagrożeń, to można przypisać mu 
skończony niepusty zbiór atrybutów (cech) },...,{ 1 CnccC = tj. przyporządkowań (funkcji) c

CVUc →:  
dla c ∈ C, gdzie c

CV  jest zbiorem wartości cechy c zwanym dziedziną cechy c. 
W przypadku gdy wszystkie cechy ze zbioru C przyjmują wartości rzeczywiste, tj. ℜ→Uci :  

dla },,...,1{
Cnni = na zagrożenia (obiekty) ze zbioru U możemy patrzeć jak na punkty ),(( 1 ucPu =  
))(),...,(2 ucuc

Cn w nC wymiarowej przestrzeni afinicznej Cnℜ . 
Wobec tego opracowując scenariusze Si np. prowadzenia wyrobiska górniczego w złożu z p-tu 

A do p-tu B, w którym występują liczne zagrożenia, aby dokonać analizy ryzyka musimy odwołać 
się do przestrzeni zagrożeń U. Jeśli nasza wiedza o przestrzeni U jest pełna to mamy do czynienia 
z przepadkiem pewności i brakiem ryzyka w podejmowaniu decyzji. Z kolei gdy nic nie wiemy 
o przestrzeni U mamy do czynienia z pełną niewiedzą, a więc z przypadkiem niepewności, w któ-
rym nie możemy określić prawdopodobieństwa jakiegokolwiek zdarzenia a tym samym określić 
ryzyka związanego z dokonanym wyborem działania. Niezależnie od różnych niuansów terminolo-
gicznych pewnym jest to, że jeśli zagrożenie nie zostanie zidentyfikowane, nie można ocenić ryzy-
ka, a tym samym nim zarządzać. 
 
 
3. KONCEPCJA PRZYCZYNOWO-SKUTKOWEGO MODELU PROGNOZY  

WYSTĄPIENIA ZDARZENIA NIEBEZPIECZNEGO (ZN) 
 
3.1. Kilka uwag na temat modelowania zdarzeń niebezpiecznych 
 

Istnieje wiele naturalnych zagrożeń w górotworze, które mogą generować wystąpienie zdarze-
nia niebezpiecznego [13]. Przez zdarzenie niebezpieczne rozumieć będziemy, zdarzenie którego zaj-
ście powoduje szkody materialne, przyjmując niejednokrotnie rozmiary katastroficzne (liczne ofia-
ry w ludziach i/lub poważne straty w mieniu). Istnieje zgodność co do tego, że naturalne zdarzenia 
niebezpieczne w górnictwie takie jak np. wyrzut skalno-gazowy, tąpnięcie, wybuch pyłu czy pożar 
są złożonymi zjawiskami, którym zwykle stowarzyszą skomplikowane procesy fizyczno-chemicz-
ne. W dalszym ciągu dla uproszczenia używać będziemy skrótu ZN na określenie rozważanego da-
lej zdarzenia niebezpiecznego jako zdarzenia uwarunkowanego wieloma zmiennymi. Złożoność ZN 
utrudnia wyjaśnienie ich mechanizmu i uzasadnia różne podejścia badawcze zmierzające do prze-
widywania ich wystąpienia. Np. w terminologii teorii systemów [5], ZN jest złożonym systemem, 
który schematycznie można przedstawić jak na rysunku 3.1. 

 
Φ: P                     S

Z

SP

 
 
Rys. 3.1. Schemat relacji przyczyna (P)-skutek (S) 

 
W zależności od dziedziny zastosowań teorii systemów, wektor P nazywany bywa wzbudze-

niem, wejściem lub przyczyną, wektor S przyjmuje określenia reakcja, wyjście lub skutek. Wektor 
Z oznacza schematycznie zakłócenia. W przypadku dużej złożoności systemu i niewiedzy o jego 
mechanizmie, stosuje się koncepcję tzw. "czarnej skrzynki"[2]. Znajomość wektorów P, S i Z oraz 
pewne założenia o wnętrzu skrzynki, tj. operatorze przejścia, prowadzi do jego identyfikacji [16], 
tj. wybrania "najlepszego" modelu z pewnej klasy. Głównym elementem procesu identyfikacji jest 
tzw. eksperyment identyfikacyjny, w wyniku którego generuje się P i S i identyfikuje się system.  
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Przeprowadzenie serii eksperymentów ZN w warunkach naturalnych, jak wykazano w pracy [4], 
wydaje się mało realne ze względu na trudności techniczne i koszty. Staje więc pod znakiem za-
pytania możliwość wiarygodnej weryfikacji opisów teoretycznych mechanizmu ZN w sensie ich 
przydatności do celów praktycznych. W praktyce kopalnianej natomiast głównym problemem jest 
prognoza ZN.  

Przewidywanie wystąpienia ZN jest związane z ryzykiem, które maleje wraz ze wzrostem iloś-
ci informacji, jaką dysponujemy o środowisku, w którym ZN prognozujemy. Jedynym źródłem tej 
informacji są pomiary kopalniane takich wielkości, które na danym etapie wiedzy o ZN mają bez-
pośredni związek z ich występowaniem. Efektywność wykorzystania tej informacji wzrasta wraz 
z posiadaniem ogólnego modelu zjawiska. Wobec braku takiego modelu dla wielu ZN ich prognoza 
opiera się zwykle na doświadczeniu kadry inżynierskiej oraz różnych jakościowych kryteriów [17]. 
 
3.1.1. Charakteryzacja 
 

Zadaniem modelowania jest zbudowanie systemu definiowanego jako dowolny zbiór elementów 
dowolnej natury, z których każdy pozostaje w pewnej relacji do pozostałych. Jakikolwiek element, 
który nie należy do systemu należy do jego otoczenia i jest rolą badacza określenie, które elementy 
określają system. W zależności od granicy pomiędzy systemem a jego otoczeniem system może być 
opisany za pomocą różnych relacji typu wejście-wyjście. Również złoże z jego fizycznymi i che-
micznymi zjawiskami jakie mogą towarzyszyć ZN jako jego elementy są zgodne z powyższą defi-
nicją. 

W modelowaniu matematycznym ZN takich jak np. wyrzut, tąpnięcie czy wybuch ta faza wy-
daje się być główną przyczyną niepowodzeń. Istotą tej przyczyny jest brak dobrych definicji górni-
czych niebezpiecznych zdarzeń naturalnych. Charakteryzacja przestrzeni przyczyn P i skutków S 
zawierać powinna nie tylko listę składników, ale również ich naturę, strukturę przestrzenną i wzaje-
mne relacje pomiędzy nimi. Jak wynika z literatury w wielu przypadkach zagrożeń naturalnych wy-
stępuje brak zgody co do czynników odgrywających decydującą rolę w kształtowaniu się poszcze-
gólnych zagrożeń naturalnych i w konsekwencji towarzyszących im ZN. Np. Cyrul [4] przeprowa-
dził ankietę wśród 25 ekspertów w zakresie wyrzutów skalno-gazowych, którzy wskazywali róż-
ne dominujące czynniki w wyrzucie. W efekcie wskazano 41 mierzalnych wielkości jako przyczyn 
lub skutków wyrzutu.  

 
3.1.2. Identyfikacja 
 

Identyfikacja jest obszerną dziedziną nauki i w tym miejscu odwołamy się do niej jedynie w tym 
celu aby uzupełnić naszą dyskusję na temat modelowania ZN. Za Zadechem [18] „Identyfikacja jest 
określeniem, w oparciu o wejścia i wyjścia, systemu wśród specjalnej klasy systemów, dla której 
badany system jest ekwiwalentny”. Aby skorzystać z tej definicji Zadecha, musimy najpierw okreś-
lić klasę {M}obiektów, klasę {P} wejść (przyczyn), klasę {S} wyjść (skutków) i nadać znaczenia 
pojęciu ‘ekwiwalentny’. Elementy klasy {M}są po prostu modelami, a pojęcie ‘ekwiwalentny’ jest 
zwykle określane z wykorzystaniem kryterium jakościowego, które może być wyrażone jako: 

 
),( 0 mssQQ =  

 
gdzie: 
s0 – jest reakcją badanego obiektu, 
sm – jest reakcją modelu. 
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Identyfikacja zatem zawsze polega na określeniu najlepszego modelu z danej klasy modeli 
w oparciu o pewne kryterium oraz informację a priori o obiekcie i dane pomiarowe z eksperymen-
tu lub monitoringu. Z punktu widzenia ‘klasy modeli’ modele można identyfikować stosując repre-
zentację parametryczną lub nieparamatryczną [12]. W przypadku nieparametrycznej identyfikacji 
systemu nie dokonuje się żadnych założeń o strukturze modelu. Taki model systemu nazywany by-
wa modelem „wejście-wyjscie” lub „czarnej skrzynki”. Często pewna informacja a priori o syste-
mie upoważnia do formułowania jego modelu, w którym jedynie pewne parametry są niewiadome. 
W takiej sytuacji mamy do czynienia z identyfikacją parametryczną.  

Identyfikacja jest blisko skojarzona z eksperymentem, gdyż eksperymenty stanowią główne 
źródło informacji o modelowanym obiekcie. W teorii informacji [7] i w teorii eksperymentu [18] 
dokonuje się podziału na tzw. ‘eksperyment aktywny’, na który ma wpływ eksperymentator i tzw. 
eksperyment pasywny, w którym rola eksperymentatora ograniczona jest do monitorowania bada-
nego systemu. Eksperymenty pasywne (monitoring) odnoszą się do większości zjawisk naturalnych 
(systemów naturalnych) w astronomii, ekologii czy geologii. ZN można również zaliczyć do takich 
systemów. Łatwo zauważyć, że prowadzenie eksperymentów in situ wielu ZN jest przedsięwzię-
ciem nierealistycznym. To eliminuje możliwość identyfikacji modelu wielu z nich i tym samym 
czyni niemożliwą ich racjonalną predykcję. Aby ominąć te trudności należy opracowywać plany 
obserwacji ZN w obszarach złoża wskazujących na możliwość ich wystąpienia. Wybrane wielkoś-
ci, których wpływ na dane ZN jest bezdyskusyjny powinny być monitorowane. Zbiór dostatecznej 
ilości danych z takich obserwacji może przy pewnych założeniach o złożu [4] być traktowany jak 
dane pochodzące z eksperymentu aktywnego. To może pozwolić na identyfikację modelu ZN i za-
stosowanie metod dobrze rozwiniętej teorii eksperymentu aktywnego. 
 
3.1.3. Weryfikacja 
 

Identyfikacja jest takim optymalnym dopasowaniem, że zachowanie obiektu i modelu powinno 
być tak bliskie jak to tylko możliwe. Ta bliskość zachowań, aby być określona matematycznie wy-
maga wprowadzenia pojęcia dystansu D(O,M) miedzy obiektem i modelem. Pojęcie ‘dystans’ przy-
wołuje notację bliskości, która odgrywa tutaj znaczącą rolę. Można użyć różnych rodzajów dystan-
su; jednym z nich może być np. funkcyjne kryterium w postaci całki z kwadratu odległości pomię-
dzy wyjściami z obiektu i modelu 

 

dxssMOD m
v

2
0 )(),( −= ∫  

 
W ogólności, dystans spełnia warunki: 
 

MOwttMODMOD ≡=> 0),(,0),(  
 

Pojęcie dystansu można utożsamić z miarą jakości predykcji. Im dystans mniejszy tym lepsza 
predykcja wyjścia modelu przy danym wejściu. Rozważanego dystansu nigdy nie można zreduko-
wać do zera. Nawet w przypadku teoretycznym, gdy charakteryzacja jest idealna, błędy pomiarowe 
powodują, że minimalny dystans jest różny od zera. 
 
3.2. Koncepcja ZN jako zdarzenia 
 

W praktyce mamy do czynienia z następującą sytuacją. W złożu prowadzone jest wyrobisko 
i nagle niespodziewanie występuje ZN. Poza pewnymi wyjątkami często nie można ustalić żadnej 
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reguły wystąpienia ZN. ZN jako zjawisko dyskretne, można przedstawić w przestrzeni jako punkt 
i nazywać zdarzeniem. Jest ono obserwowanym wynikiem działania systemu naturalnego, który 
można wyizolować z górotworu. Każdy system można scharakteryzować za pomocą wielkości zwa-
nych cechami systemu. 
Niech F oznacza zbiór cech ZN. Zbiór ten można podzielić na dwa podzbiory: 
 

F = P + S 
 

gdzie: P jest zbiorem cech mierzalnych charakteryzujących system przed wystąpieniem ZN 
(zbiór przy-czyn ZN); S natomiast jest zbiorem cech charakteryzujących system po wystąpieniu 
ZN (zbiór konsekwencji wystąpienia ZN). 
 
Niektóre elementy zbioru S i P mogą mieć identyczną naturę fizykalną np. temperatura Tp ∈ P 

przed wystąpieniem ZN i Ts ∈ S. Jednakże inne cechy charakteryzujące zbiory S i P mogą mieć cał-
kiem odmienną naturę fizykalną jak np. zawartość gazu, wartość naprężeń, czy energia wstrząsów 
będące elementami zbioru P są zasadniczo odmienne od takich wielkości jak np. objętość gazu wy-
rzuconego w czasie wyrzutu, masa skał lub objętość górotworu zniszczonego w czasie tąpnięcia, 
które są elementami zbioru S. Wszystkie mierzalne cechy ZN są funkcjami przestrzeni i podobnie 
do wielu cech charakteryzujących złoże ich wartości cechuje duża losowa zmienność co powoduje, 
że często nadawana jest im interpretacja probabilistyczna [10]. Zgodnie z taką interpretacją środo-
wisko ZN można scharakteryzować przez pole losowe 

 
),(),...,,(),,(),...,,(),,((),( 110 ωωωωωω xPxPxSxSxSxZ mk =  (4.1) 

 
gdzie pRx ∈ jest punktem w przestrzeni, a Ω∈ω jest zdarzeniem elementarnym. Składowa S0 
może przyjmować tylko dwie wartości: 1 – ZN wystąpiło, 0 – nie wystąpiło. 
 
Składowe kSS ,...,1 wektora ),...,( 1 kSSS = opisują obserwowalne skutki ZN. Przyjmują one 
nie-zerowe wartości wówczas, gdy 10 =S . 
 
Składowe kPP ,...,1 wektora ),...,( 1 kPPP = reprezentują obserwowalne przyczyny ZN. 
 
Poniżej przedstawiono propozycję koncepcji prognozy ZN, opartej na danych pomiarowych. 

Składają się na nią dwa modele przyczynowo-skutkowe, które łącznie opisują wystąpienie ZN. Za-
istnienie, bądź nie, ZN jest więc wewnętrzną własnością złoża. Zakłada się, że nie następują istot-
ne zmiany w technice wykonywania wyrobiska. Za punkt wyjścia przyjmujemy zależność (4.1). 
Duża nieregularność i lokalna "przypadkowa" zmienność cech złożowych uzasadnia podejście pro-
babilistyczne do tych zagadnień. Wybór sposobu opisu rzeczywistości jest wyborem typu decyzyj-
nego [11], a nie wynikiem umotywowanej przewagi jednego sposobu nad drugim. Podobnie jest 
z wyborem modelu lub założeń upraszczających w modelu. Zwykle nie mamy możliwości testowa-
nia a priori tych założeń i dopiero zgodność wyników modelu z rzeczywistością jest kryterium ja-
kości modelu i poprawności założeń.  

Niech pRB ⊂ będzie pewnym zbiorem punktów. Wiadomo, że najlepszą (w sensie średniokwa-
dratowym) aproksymacją składowej iS  w klasie pól losowych mierzalnych względem σ-ciała [6] 

),,(( ωσ xP=ℑ  Bx ∈ , jest średnia a posteriori )( ℑiSE . Znalezienie warunkowej wartości ocze-
kiwanej względem σ-ciała wymaga pełnej informacji probabilistycznej. Do dyspozycji mamy tym-
czasem macierz Z, postaci: 
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 (4.2) 

 
tzn. dyskretny zbiór n obserwacji },...,{ 1 nxxB = . Potrzebne są więc pewne założenia zawężające 
obszar poszukiwań (tzn. klasęℑ ). Aby uzyskać rozsądny kompromis pomiędzy optymalnym, lecz 
niedostępnym modelem, a możliwym do uzyskania modelem uproszczonym musimy przyjmować 
pewne założenia upraszczające, których weryfikacja, o ile to będzie możliwe, będzie dokonywana 
w oparciu o dane eksperymentalne.  
 

Będziemy się zajmować dwoma modelami: 
 
Model 1 (przyczynowo-skutkowy) o postaci 
 

),...,(),...,( 11 nk PPSSS Φ==
∧∧∧

 (4.3) 
 
będący aproksymacją warunkowej wartości oczekiwanej )1),...,(( 01 =∧= SPPSE nσ podaje zależ-
ności skutków ZN od przyczyn nPP ,...,1 pod warunkiem, że ZN wystąpiło. 
 
Model 2 (przyczynowo-skutkowy) o postaci 
 

),...,( 10 nPPfS =
∧

 (4.4) 
 
będący aproksymacją warunkowej wartości oczekiwanej )),...,(( 10 nPPSE σ= podaje prawdopodo-
bieństwo wystąpienia ZN, gdy zaobserwowano nPP ,...,1 . Równania (4.3) i (4.4) umożliwiają sek-
wencyjne wprowadzanie danych.  

Konstrukcja operacyjnych form tych modeli jest poza zasięgiem tej pracy. Modele te w ich ogól-
nej formie stanowią obszar przyszłych badań dot. predykcji ZN w górotworze. Badania powinny 
uwzględniać dobrze przygotowany program monitoringu złoża oraz różnorodne parametryczne 
i nieparametryczne estymacje modelu. 
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4. PROGNOZOWANIE WYSTĄPIENIA ZN 
 
4.1.Model prognostyczny ZN 
 

Rozważmy pole losowe 
 

),(),...,,(),,((),( 10 ωωωω xPxPxSxZ m =  (5.1) 
 

gdzie pRx ∈ jest punktem przestrzeni górotworu, a Ω∈ω  zdarzeniem elementarnym. Składo-
we kPP ,...,1 traktujemy jako przyczyny występowania ZN. Zakładamy, że składowa S0 nie zale-
ży od zmiennej przestrzennej x bezpośrednio (w sposób jawny), lecz jedynie poprzez przyczy-
ny ( ) ( )ωω ,,...,,1 xPxP m , które jawnie zależą od x. 
 
Zbiór P wartości przyczyn kPP ,...,1 , będący podzbiorem właściwym lub niewłaściwym prze-

strzeni mR przedstawmy w postaci skończonej sumy rozłącznych zbiorów kiBi ,...,1 , = , tzn. 
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Składową dychotomiczną ),(0 ωxS będziemy aproksymować za pomocą funkcji prostych wzglę-

dem podziału }{ iB tak, aby minimalizować błąd średniokwadratowy tej aproksymacji. Oznaczając 
przez )(xBχ  indykator zbioru B, tzn. funkcję 
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możemy składową 0S przybliżać w postaci 
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gdzie pE oznacza wartość oczekiwaną względem (nieznanego) rozkładu P na przestrzeni Ω zda-
rzeń elementarnych.  

 
Wyznaczając minimum powyższej funkcji kwadratowej dostajemy 
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Wobec tego 
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Powyższe wyrażenie jest wersją warunkowej wartości oczekiwanej składowej ),(0 ωxS względem 

podciała generowanego przez podział }{ iB przestrzeni wartości przyczyn mPP ,...,1 , gdyż ),(ˆ
0 ωxS  

jest funkcją mierzalną względem tego podciała i spełnia stosowne równanie funkcyjne [4]. Ponadto 
błąd średniokwadratowy 2ε powyższej aproksymacji jest określony wzorem 
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Na podstawie obserwacji możemy wyestymować wielkości iα̂ będące oceną prawdopodobieństw 

warunkowych  
 

}))],(),...,,([1),(({ 10 im BxPxPxSP ∈= ωωω  
 

W tym celu można wykorzystać dane z pomiarów in situ, które mogą być potraktowane jako 
próba ucząca dla modelu prognostycznego we fragmencie złoża, z którego pochodzą dane pomiaro-
we. Próba ta może być sekwencyjnie uzupełniana w miarę napływu nowych danych pomiarowych, 
a parametry modelu bieżąco aktualizowane. Mamy więc model 
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pozwalający w dowolnym punkcie x przestrzeni górotworu na podstawie pomiaru lub w wyniku 
predykcji przyczyn mPP ,...,1 określić prawdopodobieństwo wystąpienia pewnego ZN i szacować 
błąd średniokwadratowy oceny tego prawdopodobieństwa. Jeżeli dysponujemy techniką pozwala-
jącą na precyzyjną predykcję wartości przyczyn w zadanym punkcie x, to ta technika w połączeniu 
z zaproponowanym modelem (5.6) pozwala na prognozowanie prawdopodobieństwa występowa-
nia rozważanego ZN w dowolnym punkcie przestrzeni górotworu.  
 
4.2. Przykład prognozowania wystąpienia ZN 
 

Za pomocą wyestymowanego modelu (5.6) możemy prognozować występowanie ZN w dowol-
nym punkcie przestrzeni górotworu. Prognoza odbywa się w dwóch etapach. 
 

Etap I. Dla dowolnego ustalonego pRx ∈0 punktu przestrzeni geograficznej estymujemy wartoś-
ci przyczyn ),(),...,,( 001 ωω xPxP m wykorzystując metody geostatystyczne [7], np. kriging poszcze-
gólnych przyczyn lub lepiej cokriging wektora przyczyn. Wybór konkretnej metody geostatystycz-
nej zależy od jakości i ilości dostępnych danych. W wyniku etapu pierwszego otrzymujemy oceny: 
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Etap II. Wyznaczamy wielkość: 
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którą interpretujemy jako prawdopodobieństwo wystąpienia ZN w punkcie 0x (lub jako stopień za-
grożenia ZN).  

Zaproponowany sposób prognozowania ZN można uważać za zrandomizowaną regułę decyzyj-
ną. Konkretną decyzję można podjąć po wykonaniu eksperymentu losowego, który ZN przypisuje 
prawdopodobieństwo ,),( 00 ωxS a brakowi ZN prawdopodobieństwo 1- .),( 00 ωxS  
 

W zaproponowanym procesie prognozy etap II jest szczególnie prosty, gdyż ogranicza się do za-
klasyfikowania punktu ),(ˆ),...,,(ˆ

001 ωω xPxP m do jednego ze zbiorów iB i przyjęciu  
 

imi BxPxPxSPxS ∈=== )],(),...,,([1),([ˆˆ),( 0010000 ωωωαω   (5.8) 
 

Zaproponowany sposób postępowania jest otwarty. Każdy z etapów może być ulepszony. W na-
stępnym podrozdziale zostanie przedstawiona alternatywna wersja tego modelu. 
 
4.3. Model prognostyczny, wersja II 
 

Jak wcześniej zaznaczono praktyczna estymacja modelu  
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napotyka na pewne trudności związane z wymaganą licznością obserwacji. Zastrzeżenie może bu-
dzić arbitralność w wyborze zbiorów B . Łącząc zalety powyższego modelu i pewne idee zaczerp-
nięte z teorii wygładzania danych, proponujemy pewien heurystyczny sposób budowy modelu, któ-
ry zastąpi model zaproponowany powyżej i będzie wolny od wspomnianych wad. 

W pierwszej fazie budowy modelu przypiszemy poszczególnym przyczynom mPP ,...,1 wagi 
,,...,1 mαα których wielkość będzie wyrażała siłę wpływu rozważanej przyczyny na zaistnienia ZN. 

Wagę iα dla i-tej przyczyny wyznaczamy następująco: Mając do dyspozycji zbiór obserwacji i-tej 
przyczyny, dzielimy go na dwa podzbiory. Pierwszy podzbiór tworzą te obserwacje, którym odpo-
wiada .10 =S  Drugi podzbiór tworzą pozostałe obserwacje. Dysponując powyższymi zbiorami two-
rzymy dystrybuanty empiryczne )(1 xFi oraz )(0 xFi . 

Jeśli nxx ,...,1 są kolejnymi obserwacjami a )()2()1( ,..., nxxx ≤≤ statystykami porządkowymi utwo-
rzonymi z ,,...,1 nxx to dystrybuantę empiryczną można zdefiniować następująco: 
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Waga iα jest równa odległości między dystrybuantami ,)(1 xFi ,)(0 xFi tzn: 
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Z powyższej definicji widać, że .10 ≤≤ iα Ponadto, jeśli obserwacje są niezależne to znany jest 
rozkład asymptotyczny statystyki iα (tzw. rozkład Smirnowa). Wagi iα są metrykami Czebyszewa 
w zbiorze funkcji schodkowych i mierząc odległość między dystrybuantami, w oczywisty sposób 
mierzą siłę wpływu danej przyczyny na składową ,0S wartość tej składowej była kryterium podzia-
łu obserwacji na 2 rozłączne podzbiory, dla których budowano dystrybuanty empiryczne. 
Wagi iα służą do określenia metryki d(.,.) w zbiorze wartości przyczyn (czyli w pewnym podzbio-
rze zbioru mR ). Jeżeli miii PPP ,...,1= i mjj PPPj ,...,1= są dwoma wyskalowanymi wektorami obser-
wacji, to ich odległość wyznaczamy ze wzoru 
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Wykorzystując zdefiniowaną odległość d dla dowolnego ustalonego mRP ∈ i i-tej obserwacji 
wektora przyczyn ,iP Ni ,...,1= definiujemy wielkość )(Pwi w następujący sposób: 
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gdzie f jest funkcją nieujemną, nierosnącą i ograniczoną w zerze. Parametr δ, zwany parametrem 
lokalności, jest odpowiedzialny za szybkość opadania funkcji f.  

 
Łatwo zauważyć, że 0≥iw i .1∑ =

i
iw Dysponując wagami iw budujemy rodzinę modeli, para-

metryzowaną parametrem lokalności δ > 0. Wyboru konkretnego modelu (tzn. konkretnego δ) nale-
ży dokonać na drodze eksperymentalnej. Model jest opisany równaniem 
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gdzie ),(0 ωixS oznacza składową dychotomiczną odpowiadającą obserwacji  
 

)),(),...,,(( 1 ωω imi xPxPP = . 
 
 
5. WNIOSKI 
 
Z przeprowadzonych rozważań wynikają następujące wnioski: 

1. Cechą opracowanych modeli jest to, że utożsamiają zagrożenie bezpośrednio z punktem 
przestrzeni przyczyn, a tylko pośrednio z punktem przestrzeni górotworu. 

2. Uwzględnia się siłę wpływu pewnych wielkości, traktowanych jako przyczyny ZN, na fakt 
jego zajścia oraz hierarchizuje się te przyczyny na podstawie odległości pomiędzy ich dys-
trybuantami empirycznymi dyskryminowanymi wartością składowej dychotomicznej 0S . 

3.  Hierarchizacja przyczyn umożliwia odrzucenie z rozważań, przyczyn ZN statystycznie nie-
istotnych, a przez to redukcję wymiaru zadania, uproszczenie obliczeń i obniżenie poziomu 
szumu powodowanego przez te przyczyny. 

4.  W zredukowanym zagadnieniu uwzględnia się siłę wpływu poszczególnych przyczyn ZN 
przyjętych jako statystycznie istotne, poprzez odpowiednią konstrukcję metryki struktural-
nej w przestrzeni przyczyn. 
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Modelling of Prognosis of Dangerous Events  
as Sources of Risk in Mining Activity 
 
 
Risk management consists of series of stages, the initial one being an identification of hazards. In 
the work an attantion is turn on the fact that an identification of hazards is most frequantly con-
ceived as a recording of hazards in the proces of the considerd system activity. Such an approach 
to the identification posesses numerous shortcomings among which the most important is small 
usefulness to repeatable fault prognosis and thus to quantitative risk evaluation of the actions being 
undertaken. This prompted the author to look at the hazards identification from the point of view 
of their modelling. In such an embrace, the identification is perceived as classification of models of 
a given fenomenon (hazard) and than a choice of the best model from the given class of models on 
the basis of a certain criterion. The essential elemnet of the work is elaboration of the concept of 
forecasting of dangerous events and a prognostic model of a dangerous event. 
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Ryzyko zawodowe pylicy płuc w kopalniach węgla kamiennego 
 
 
Adam Hassa, Janusz Malinga, Krzysztof Matuszewski 
Wyższy Urząd Górniczy, Katowice 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono stan i strukturę zachorowalności na choroby zawo-
dowe w polskim górnictwie na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Wskazano na występujące duże ry-
zyko chorób zawodowych, a w szczególności pylicy płuc, obserwowane w kopalniach węgla kamien-
nego. Przedstawiono dotychczasową profilaktykę pylicy płuc oraz wskazano na potrzebę ponownej 
analizy stosowanych procedur profilaktyki pylicy płuc wśród górników kopalń węgla kamiennego. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo, ryzyko zawodowe, pylica płuc, higiena pracy 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Począwszy od 2006 roku odnotowuje się zahamowanie procesu poprawy higieny pracy w polskim 
górnictwie, czego objawem jest coroczne zwiększanie się liczby chorób zawodowych. Nadal ryzy-
ko zawodowe zapadalności na choroby zawodowe w polskim górnictwie jest duże i wymaga pod-
jęcia odpowiednich działań naprawczych. 
 W 2008 roku w Brukseli została zainaugurowana Europejska Kampania na rzecz Oceny Ryzyka 
Zawodowego pod nazwą Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy. 
Kampanię ogłosiła Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy mająca swą siedzibę 
w Bilbao w Hiszpanii. Również w 2008 roku, w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej 
w Polsce, miała miejsce inauguracja polskiej edycja tej kampanii. Kampania ta obejmuje lata 2008 
i 2009. Celem Kampanii jest: „dostarczenie pracodawcom i pracownikom wskazówek, informacji 
i zasobów, jakie im są potrzebne do dokonania właściwej oceny ryzyka i utrzymania bezpieczeń-
stwa w miejscu pracy” [3]. Choroby zawodowe w górnictwie stanowiły w 2008 roku 17,2% wszyst-
kich chorób zawodowych rejestrowanych w Polsce, przy czym zatrudnieni w górnictwie stanowili 
tylko około 2% zatrudnionych w gospodarce narodowej. 
 Niniejszy referat wynika z chęci aktywnego udziału w kampanii na rzecz oceny ryzyka zawodo-
wego prowadzonej w polskim górnictwie węgla kamiennego i stanowi próbę przedstawienia koncep-
cji zmniejszenia ryzyka zawodowego pylicy płuc w kopalniach węgla kamiennego. 
 
 
2. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO 
 
Pojęcie ryzyka zawodowego zostało wprowadzone do prawa europejskiego dyrektywą nr 89/391/ 
/EWG z dnia 12 czerwca 1989 [1]. Zapisem tej dyrektywy pracodawca został zobowiązany do pod-
jęcia odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników 
poprzez: 
− unikanie ryzyka; 
− ocenę ryzyka, którego nie można uniknąć; 
− zapobieganie ryzyku. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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 W polskim prawodawstwie pojęcie ryzyka zawodowego zostało wprowadzone w 1991 roku 
w ówczesnym art. 215 Kodeksu Pracy (obecnie artykuł 226) [13]. Artykuł 226 Kodeksu Pracy na-
kłada na pracodawcę obowiązek udokumentowania ryzyka zawodowego oraz dokumentowania za-
stosowanych środków profilaktycznych, a także informowania pracowników o ryzyku związanym 
z wykonywaną pracą. 
 Definicja ryzyka zawodowego została podana w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Soc-
jalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [12]. 
Przez ryzyko zawodowe „rozumie się prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń zwią-
zanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników nie-
korzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku 
pracy lub sposobu wykonywania pracy”. Zgodnie z §39 tego rozporządzenia (po nowelizacji w 2007 
roku, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2 marca 2007 Dz. U. nr 49, poz. 330) 
pracodawca jest zobowiązany ograniczyć ryzyko zawodowe poprzez stosowanie właściwej organi-
zacji pracy, zastosowanie koniecznych środków profilaktycznych, a także informowanie i szkolenie 
pracowników. 
 Aby móc ograniczyć ryzyko zawodowe należy dokonać jego oceny. Do udziału w dokonywaniu 
oceny ryzyka zawodowego została zobowiązana służba bezpieczeństwa i higieny pracy [11]. 
 Ocena ryzyka zawodowego jest procesem obejmującym [4]: 
− identyfikację stanowiska pracy; 
− identyfikację zagrożeń w środowisku pracy i związanych z pracą; 
− oszacowanie ryzyka wynikającego z ich występowania; 
− wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego i podjęcie decyzji o akceptacji istniejącego 

ryzyka lub przeprowadzenie działań prowadzących do zmniejszenia istniejącego ryzyka zawo-
dowego. 

 Skutkiem przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego powinno być wyeliminowanie zagrożeń 
lub ich minimalizowanie w celu ochrony życia i zdrowia pracowników. 
 
 
3. ZACHOROWALNOŚĆ NA PYLICE PŁUC W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO 
 
Liczbę stwierdzonych chorób zawodowych w polskim górnictwie przedstawiono w tabeli 1. 
 
Tabela 1. Liczba stwierdzonych chorób zawodowych w polskim górnictwie i w Polsce 
Table 1. Number of occupational diseases in polish mining industry and in Poland 

Liczba stwierdzonych chorób zawodowych w polskim górnictwie i w Polsce 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 

Liczba chorób zawodowych w Polsce 3790 3249 3126 3285 3546 
Liczba chorób zawodowych w górnictwie 655 532 569 608 610 

Liczba chorób zawodowych 
na 100 tys. zatrudnionych w górnictwie 328,9 281,7 309,1 336,6 340,6 

Liczba chorób zawodowych 
na 100 tys. zatrudnionych w Polsce 41 34,8 32,8 33,5 34,7 

Liczba pylic płuc w górnictwie 448 397 428 489 466 

 
 Przedstawione w tabeli 1 dane przedstawiają rozmiar zjawiska zapadalności na choroby zawo-
dowe w górnictwie na tle całego kraju w ostatnich pięciu latach. W latach 1997–1999 stwierdzano 
w polskim górnictwie rocznie około 2000 chorób zawodowych z wyraźnie zauważalną tendencją 
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wzrostową. Począwszy jednak od 2000 roku notowano w górnictwie spadek liczby stwierdzanych 
chorób zawodowych. W latach 2006−2008 wystąpił jednak wzrost liczby chorób zawodowych w gór-
nictwie, a także wzrost wskaźnika obrazującego liczbę chorób zawodowych na 100 tysięcy zatrud-
nionych. 
 Strukturę chorób zawodowych w polskim górnictwie w 2008 roku w zależności od jednostek 
chorobowych przedstawiono w tabeli 2. 
 
Tabela 2. Struktura chorób zawodowych w polskim górnictwie w 2008 roku 
Table 2. Structure of occupational diseases in polish mining industry at 2008 

Struktura chorób zawodowych w polskim górnictwie w 2008 roku 

Rok/Procent 2008 [%] 
Pylice płuc 466 76,4 

Ubytek słuchu 75 12,3 
Zespół wibracyjny 34 5,6 

Przewlekłe zapalenie oskrzeli 2 0,3 
Inne 33 5,4 

Razem 610 100 

 
 Z danych zawartych w tabeli 2 wynika, że największy udział w zachorowalności zawodowej 
w polskim górnictwie mają pylice płuc. 
 W tabeli 3 przedstawiono liczbę zachorowań na pylicę płuc w poszczególnych działach górnic-
twa w 2008 roku. 
 
Tabela 3. Liczba przypadków pylicy płuc poszczególnych działach górnictwa w 2008 roku 
Table 3. Number of pneumoconiosis by individual section of the mining industry at 2008 

Liczba przypadków pylicy płuc w poszczególnych działach górnictwa w 2008 roku 

Liczba/Procent Liczba [%] 
Górnictwo węgla 443 95 

Górnictwo rud metali 12 2,5 
Wydobycie ropy i gazu 0 0 

Pozostałe górnictwo 11 2,5 
Ogółem górnictwo 466 100 

 
 Analizując dane zawarte w tabelach 1, 2 i 3 można dojść do następujących wniosków: 
− w polskim górnictwie obserwowano w latach 2004–2005 systematyczną poprawę higieny pracy 

objawiającą się zmniejszeniem liczby chorób zawodowych; 
− w latach 2006−2008 nastąpiło jednak odwrócenie tych tendencji spowodowane głównie wzros-

tem zachorowań na pylicę płuc; 
− problem pylicy płuc w górnictwie dotyczy prawie wyłącznie (95%) kopalń węgla kamiennego. 
 
 Reasumując, najpilniejszym zadaniem na najbliższe lata w zakresie higieny pracy w górnictwie, 
dla wszystkich służb zajmujących się profilaktyką chorób zawodowych a więc przedsiębiorców, nad-
zoru górniczego, zakładów profilaktyki medycznej i jednostek zaplecza badawczego, jest dążenie 
do zmniejszenia a następnie eliminacji zachorowań na pylicę płuc w kopalniach węgla kamienne-
go. 
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4. ANALIZA DOTYCHCZASOWEJ PROFILAKTYKI PYLICY PŁUC 
W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO 

 
Profilaktyka w zakresie pylicy płuc w kopalniach węgla kamiennego prowadzona jest od wielu lat. 
Wyniki tej profilaktyki można obserwować na podstawie najważniejszego miernika ich skutecznoś-
ci, jakim jest niewątpliwie zachorowalność na pylice. We wszystkich kopalniach węgla kamienne-
go w Polsce funkcjonują systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wszystkie te kopal-
nie posiadają certyfikaty potwierdzające wdrożenie systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy 
zgodnie polską normą PN-N-18001:2004 [10] wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące. 
 W rozważaniach na temat pylicy górników kopalń węgla kamiennego należy również uwzględ-
niać przesunięcie czasowe wynikające z okresu opóźnionego ujawniania się tej choroby. Dane za 
lata 2004–2008 wskazują, że dotychczasowa praktyka nie daje gwarancji polepszenia profilaktyki 
pylicy płuc. Wymogiem chwili jest obecnie podjęcie nowych przedsięwzięć polegających na popra-
wie profilaktyki pylicy płuc w kopalniach węgla kamiennego. 
 W dotychczasowej profilaktyce pylicy płuc można wyróżnić trzy elementy: 
1. ograniczanie zapylenia; 
2. wyposażenie pracowników w odpowiednie środki ochrony; 
3. profilaktyka medyczno-organizacyjna. 
 
4.1. Ograniczanie czynnika szkodliwego 
 

Zapylenie, występujące w kopalniach węgla kamiennego jest najbardziej niebezpiecznym i szkod-
liwym czynnikiem środowiska pracy zarówno w aspekcie jego szkodliwości jak i wybuchowości. 
Metody przeciwdziałania zagrożeniu pyłowemu oparte są na działaniach zmierzających do obniże-
nia ilości pyłu wytwarzanego w czasie procesów produkcyjnych oraz zwiększenia skuteczności wy-
trącania pyłu z powietrza. 
 
4.2. Wyposażenie pracowników w odpowiednie środki ochrony 
 

W środowisku pracy, gdzie nie można obniżyć poziomów czynników szkodliwych do dopuszczal-
nych norm za pomocą środków technicznych, zachodzi konieczność stosowania sprzętu ochrony in-
dywidualnej. Stosowane środki ochronne można podzielić na tzw. ochronę czynną i bierną. Ochro-
na czynna to działalność przeważnie techniczno-organizacyjna zmierzająca do likwidacji lub ogra-
niczenia występujących zagrożeń w środowisku pracy. Nie zawsze ochrona czynna jest w stanie do-
prowadzić do uzyskania sytuacji, w której zagrożenia w środowisku pracy występują w stężeniach 
i natężeniach dopuszczalnych (NDS, NDN). Wówczas stosuje się środki ochrony biernej w postaci 
środków ochrony indywidualnej. Środkami ochrony indywidualnej są ochrony układu oddechowego. 
Środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrożeń, dostarcza pracownikom 
nieodpłatnie pracodawca. Górnictwo, w tym szczególnie kopalnie węgla kamiennego, jest najwięk-
szym odbiorcą środków ochrony indywidualnej w Polsce [6]. 
 
4.3. Profilaktyka medyczno-organizacyjna 
 

Profilaktyka medyczno-organizacyjna polega na ochronie pracownika przed czynnikami szkodliwy-
mi i uciążliwymi dla zdrowia w środowisku pracy. Rzetelna profilaktyka wymaga przede wszyst-
kim rzetelnej informacji opartej o pomiary ujmujące wielkości stężeń i natężeń czynników szkod-
liwych dla zdrowia. Na pracodawcy ciąży obowiązek prowadzenia bieżącego rozpoznawania warun-
ków środowiska pracy, systematycznego przeprowadzania pomiarów, ciągłej archiwizacji wyników 
badań i ich ocena. Dostarczenie informacji o tych zagrożeniach zwiększa w zasadniczy sposób sku-
teczność działań zmierzających do poprawy higieny pracy. Jest to niezbędny warunek prawidłowe-
go doboru środków ochrony indywidualnej. 
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 W szeregu zakładach górniczych wykorzystywane są systemy komputerowe wspomagające pro-
filaktykę medyczną w zakresie narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy. 
Systemy te przeznaczone są do monitorowania pracowników, z uwagi na pracę w zagrożeniu czyn-
nikiem szkodliwym, oraz pozwalają na sporządzanie raportów z wykazem osób zatrudnionych w 
warunkach przekroczenia dopuszczalnych wartości NDS we wskazanym okresie czasu. Dodatko-
wo systemy te umożliwiają stosowanie metod organizacyjnych zmniejszających liczbę osób prze-
bywających w strefie zagrożenia oraz na stosowanie rotacji pracowników na stanowiskach o najwięk-
szym zagrożeniu. 
 Wszystkie wyżej wymienione elementy dotychczasowej profilaktyki w zakresie pylicy płuc, 
wyposażenia pracowników w odpowiednie środki ochrony oraz profilaktyka medyczno-organizacyj-
na były i są przedmiotem zainteresowania służb BHP przedsiębiorcy, a także są kontrolowane i nad-
zorowane przez organy nadzoru górniczego podczas kontroli zakładów górniczych. Pomimo tego 
brak jest widocznych efektów tej profilaktyki, co prowadzi do wniosku, że dotychczasowy system 
profilaktyki pylicy płuc w kopalniach węgla kamiennego jest nieskuteczny. 
 
 
5. KONCEPCJA POPRAWY PROFILAKTYKI PYLICY PŁUC 

W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO 
 
Ze względu na to, że pylica płuc w kopalniach węgla kamiennego jest najliczniej stwierdzaną cho-
robą zawodową poprawa profilaktyki chorób zawodowych powinna w największym stopniu Doty-
czyć tej choroby. W dotychczasowym systemie profilaktyki pylicy płuc w kopalniach węgla kamien-
nego można wyróżnić trzy elementy: 
1. ograniczanie czynnika szkodliwego; 
2. wyposażenie pracowników w odpowiednie środki ochrony; 
3. profilaktyka medyczno-organizacyjna. 
 Należy więc ponownie przeanalizować dotychczas funkcjonujące rozwiązania systemowe do-
tyczące profilaktyki pylicy płuc w każdym z tych trzech elementów. 
 
5.1. Ograniczanie czynnika szkodliwego 
 

Zapylenie występujące w zakładach górniczych jest najbardziej niebezpiecznym i szkodliwym czyn-
nikiem środowiska pracy zarówno w aspekcie jego szkodliwości dla zdrowia jak i wybuchowości. 
Metody przeciwdziałania zagrożeniu pyłowemu oparte są na działaniach zmierzających do obni-
żenia ilości pyłu wytwarzanego w czasie procesów produkcyjnych oraz zwiększenia skuteczności 
wytrącania pyłu z powietrza. 
 Do najważniejszych środków profilaktyki technicznej należą: 
− zmiana procesu technologicznego pod kątem zmniejszenia emisji pyłu; 
− pozbawienie lotności pyłu w miejscu jego powstawania za pomocą wody; 
− stosowanie urządzeń odpylających. 
 Jednakże warunkiem skuteczności wszystkich tych metod jest rygorystyczne przestrzeganie obo-
wiązujących w tym zakresie przepisów oraz utrzymywanie instalacji do zwalczania zagrożenia py-
łowego w odpowiednim stanie. Zagadnienie to szeroko omówiono w pracach [5], [7], [8]. Jednocześ-
nie należy wdrażać nowe rozwiązania techniczne zmniejszające zapylenie takie jak na przykład po-
wietrzno-wodne instalacje zraszające. Pamiętać należy o tym, że w kopalniach węgla kamiennego 
zagrożonych wybuchem pyłu węglowego prowadzi się opylanie pyłem kamiennym, który z kolei 
sam w sobie jest dodatkowym niekorzystnym czynnikiem w aspekcie szkodliwości dla zdrowia. 
 Kontrole problemowe przeprowadzane przez pracowników nadzoru górniczego wykazały, że nie 
zawsze sprawność instalacji do zwalczania pyłu jest właściwa. Bardzo często już na wlotach powie-
trza do przewietrzanych przodków ścianowych i korytarzowych są przekroczone dopuszczalne stę-
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żenia pyłów. Jest to sytuacja najgorsza z możliwych, gdyż załoga używa sprzętu ochrony indywi-
dualnej najczęściej tylko podczas prac pyłotwórczych, takich jak przykładowo urabianie, nie mając 
świadomości, że przekroczenie dopuszczalnych stężeń pyłu na stanowisku pracy ma charakter stały. 
 
5.2. Wyposażenie pracowników w odpowiednie środki ochrony 
 

Gdy pomimo ograniczania zapylenia przekracza ono stężenia i natężenia dopuszczalne (NDS, NDN), 
wówczas stosuje się środki ochrony biernej w postaci środków ochrony indywidualnej. Według Dy-
rektywy 89/686/EWG [2] środki ochrony indywidualnej to „każde urządzenie lub wyposażenie prze-
widziane do noszenia lub trzymania przez użytkownika w celu ochrony przed jednym lub wieloma 
zagrożeniami zdrowia lub bezpieczeństwa”. Środkami ochrony indywidualnej, przeciwko nadmier-
nemu zapyleniu, są ochrony układu oddechowego. W kopalniach węgla kamiennego stosuje się pół-
maski filtrujące lub półmaski z wymiennymi filtrami. Sprzęt ten powoduje jednak pewne uciążli-
wości podczas oddychania i jest stosowany przez pracowników niechętnie i tylko sytuacjach Oce-
nianych subiektywnie jako zagrożenie. Na rynku istnieje wiele wzorów, modeli i producentów sprzę-
tu filtrującego. 
 Istnieje jednak problem skuteczności stosowanych środków ochrony układu oddechowego. Wy-
daje się, że półmaski z wymiennymi filtrami są bardziej skuteczne niż półmaski filtrujące, a rów-
nocześnie obserwuje się w kopalniach węgla kamiennego odchodzenie od tego typu sprzętu na rzecz 
półmasek filtrujących, tańszych, jednorazowych, wygodniejszych w dystrybucji i niewymagających 
prac konserwacyjnych. 
 
5.3. Profilaktyka medyczno-organizacyjna 
 

Profilaktyka medyczno-organizacyjna powinna zapewnić całkowitą ochronę pracownika przed czyn-
nikami szkodliwymi i uciążliwymi dla zdrowia w środowisku pracy. Skuteczna profilaktyka wyma-
ga rzetelnej informacji o występujących zagrożeniach opartej o systematyczne pomiary, ich ocenę 
i archiwizację jako niezbędnego warunku prawidłowego doboru środków ochrony indywidualnej. 
W szeregu kopalniach węgla kamiennego wykorzystywane są systemy komputerowe wspomagające 
profilaktykę medyczną w zakresie narażenia na pyły szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy. 
Systemy te, przeznaczone są do monitorowania pracowników z uwagi na pracę w zagrożeniu, umoż-
liwiają stosowanie różnych metod organizacyjnych poprzez zmniejszanie liczby osób przebywają-
cych w strefach zagrożenia oraz pozwalają na stosowanie rotacji pracowników na stanowiskach 
o największym zagrożeniu. 
 Widocznym zjawiskiem w działaniach profilaktycznych jest również zbyt mała skuteczność pro-
filaktyki medycznej. Niepokoi i zastanawia duża liczba stwierdzeń pylicy płuc u emerytowanych 
górników, a nieliczna u pracowników aktualnie zatrudnionych. Czyżby istniejąca procedura badań 
okresowych nie pozwalała w porę dostrzec fazy wstępnej lub symptomów tworzenia się objawów 
pylicy płuc? Propozycją poprawy higieny pracy w sferze profilaktyki medyczno-organizacyjnej mógł-
by też być powrót do koncepcji stworzenia stanowiska Higienisty Przemysłowego w zakładach gór-
niczych, koncepcji przedstawianej przez Departament Warunków Pracy Wyższego Urzędu Górni-
czego dwa lata temu na Szkole Eksploatacji Podziemnej [9]. 
 Reasumując, wstępna analiza wszystkich trzech elementów profilaktyki pylicy płuc w kopalniach 
węgla kamiennego wskazuje na możliwe uchybienia lub nieprawidłowości w dotychczasowych pro-
cedurach. Musi tak być a świadczy o tym nie tylko nadmierna zachorowalność na pylicę płuc 
w kopalniach węgla kamiennego, ale również rejestrowany od dwóch lat wzrost tych zachorowań. 
Ta sytuacja powoduje, że dotychczasowe procedury profilaktyki uwagi na ich małą skuteczność na-
leży ponownie przeanalizować. 
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 
Począwszy od 2006 roku odnotowuje się zahamowanie procesu poprawy higieny pracy w polskim 
górnictwie, czego objawem było coroczne zwiększanie się liczby chorób zawodowych. Równocześ-
nie strategia unijna w zakresie BHP na lata 2007–2012 zakłada zmniejszenie liczby wypadków i cho-
rób zawodowych związanych z pracą. Tymczasem nadal ryzyko zapadalności na choroby zawodo-
we w polskim górnictwie jest duże i wymaga podjęcia odpowiednich działań naprawczych. Ze wzglę-
du na to, że problem chorób zawodowych w górnictwie w największym stopniu dotyczy pylicy płuc 
u górników kopalń węgla kamiennego, najpilniejszym zadaniem na najbliższe lata w zakresie higie-
ny pracy w górnictwie, dla wszystkich służb zajmujących się profilaktyką chorób zawodowych a więc 
przedsiębiorców, nadzoru górniczego, zakładów profilaktyki medycznej i jednostek zaplecza badaw-
czego, jest dążenie do eliminacji zachorowań na pylicę płuc w górnictwie węgla kamiennego. Wstęp-
na analiza istniejącego systemu profilaktyki pylicy płuc w kopalniach węgla kamiennego wykazała 
pewne nieprawidłowości występujące aktualnie stosowanych procedurach. Nieprawidłowości te za-
uważono podczas ograniczania zapylenia na stanowiskach pracy, zbytnim upraszczaniu procedur 
wyposażania pracowników w środki ochrony, a nawet spotykano zastanawiające praktyki w zakre-
sie profilaktyki medyczno-organizacyjnej. 
 Przeprowadzone rozważania upoważniają do sformułowania następujących wniosków: 
1. Wskazanym jest ponowne przeanalizowanie dotychczas funkcjonujących rozwiązań systemo-

wych dotyczących profilaktyki pylicy płuc w zakresie: 
− ograniczania zapylenia, 
− wyposażania pracowników w środki ochrony układu oddechowego, 
− profilaktyki medyczno-organizacyjnej. 

2. W 2010 roku należy zorganizować konferencję poświęconą chorobom zawodowym w polskim 
górnictwie. 

3. Powinno się rozważyć zaproszenie do współpracy nad modernizacją systemu profilaktyki cho-
rób zawodowych w polskim górnictwie przedstawicieli wiodących ośrodków naukowo-badaw-
czych z kraju i zagranicy. 
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Risk Assessment of Pneumoconiosis in Hard Coal Mines 
 
The paper presents state and incidence of occupational diseases in the Polish mining industry in the 
last 5 years. A high risk of occupational diseases was identified, particularly the risk of pneumoco-
niosis in hard coal mining. The up-to-date prevention of occupational diseases was presented to-
gether with a concept of a new analysis of procedures used in prevention of occupational diseases, 
with a special attention given to the prevention of pneumoconiosis among hard coal miners. 
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Ryzyko operacyjne a eksploatacja ścian 
w warunkach zagrożenia metanowego 
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STRESZCZENIE: W polskich kopalniach węgla kamiennego w przypadku ścian w warunkach wy-
stępowania zagrożenie metanowego prowadzi się głównie ocenę ryzyka zawodowego i w przypad-
ku stwierdzenia nadmiernego poziomu tego ryzyka podejmuje się działania eliminujące lub ograni-
czające skutki takiego ryzyka. W artykule wskazano na możliwość zastosowania zarządzania ryzy-
kiem operacyjnym dla ograniczenia skutków występujących zagrożeń, także dla przedsiębiorcy. 
Zwrócono także uwagę, że niewłaściwie ocenione czynniki ryzyka mogą spowodować istotny wzrost 
zagrożenia i wystąpienia katastrofy górniczej. Prawidłowo ocenione zagrożenia i związane z nimi 
ryzyka mogą przyczynić się do podjęcia działań eliminujących lub skutecznie ograniczających ry-
zyko zawodowe oraz koszty utraconych korzyści. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Ryzyko, zagrożenia górnicze, metan, bezpieczeństwo w górnictwie 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Katastrofy górnicze w polskich kopalniach węgla kamiennego każdorazowo wzbudzają dyskusję 
nad stanem bezpieczeństwa w tych kopalniach, a merytoryczna dyskusja nad przyczynami i moż-
liwościami wyeliminowania ryzyka zostaje zagłuszona poszukiwaniem winnych i pozornych przy-
czyn danej katastrofy. Przy okazji zaistniałej jesienią katastrofy na Ruchu „Śląsk” kopalni „Wujek-
Śląsk” pojawiły się ponownie stwierdzenia o negatywnym wpływie tzw. „eksploatacji poniżej po-
ziomu udostępnienia”. Stało się tak, pomimo iż wpływ ten nie jest dowiedziony, a w praktyce świa-
towej eliminowanie pionowych wyrobisk udostępniających doprowadzających świeże powietrze do 
kopalni węgla jest powszechną praktyką. Przed kilku laty naukowa dysputa wskazała na brak lo-
gicznej spójności wprowadzanego systemu pojęć związanych z eksploatacją poniżej poziomu udo-
stępnienia i oderwanie od światowej praktyki górniczej (m.in. [4], [5]). Powtarzające się katastrofy 
górnicze związane z zapaleniem i/lub wybuchem metanu wypchniętego z przestrzeni zawałowej 
ściany, pomimo podejmowania po każdej z tych katastrof dyskusji i działań, które powinny zna-
cząco obniżyć ryzyko, nie tylko zawodowe, wskazują na potrzebę zmiany podejścia do problemu. 
Jedną z możliwości jest wykorzystanie szeroko rozumianych narzędzi zarządzania ryzykiem, a zwłasz-
cza ryzykiem operacyjnym. Pomimo wdrożenia w polskich kopalniach węgla kamiennego systemo-
wego zarządzania bezpieczeństwem, koncentruje się ono na bezpieczeństwie pracy zgodnie z gru-
pą norm PN-EN 18000. Straty i utracone korzyści związane wystąpieniem zagrożeń górniczych 
często w skojarzeniu powodują, że ryzyko związane z eksploatacją ścian węglowych w warunkach 
zagrożenia metanowego powinno być szacowane szerzej, a podejmowane działania związane z za-
rządzaniem ryzykiem powinny przyczyniać się do obniżania ryzyka nie tylko zawodowego, zwią-
zanego z bezpieczeństwem pracy. Jednocześnie jednak celowym jest wykorzystanie narzędzi i me-
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tod związanych z badaniem przyczyn wypadków przy pracy [2], [7] do rozpoznania przyszłego ry-
zyka na podstawie danych historycznych. Należy jednak wskazać, iż dla prawidłowości działań, 
ocenę przyczyn katastrof górniczych, w tym związanych z zagrożeniem metanowym powinno się 
prowadzić z zastosowaniem narzędzi oceny i analizy potencjalnych ryzyk w zakresie prawdopodo-
bieństwa zaistnienia, jak i potencjalnych skutków. Z dużą pewnością można jednocześnie stwier-
dzić, że w polskim górnictwie węglowym nie tylko nie prowadzi się systemowo oceny i analizy 
ryzyka operacyjnego, oprócz obszaru oceny ryzyka zawodowego. 
 
 
2. RYZYKO I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 
 
Ryzyko postrzegane jest i definiowane na wiele sposobów (m.in. [1], [3], [10]), coraz częściej sto-
suje się dookreślanie ryzyka przymiotnikiem, a poszczególne rodzaje ryzyka różnią się definicjami. 
Definiowanie ryzyka w gospodarce zapoczątkowane zostało w bankach i instytucjach ubezpiecze-
niowych. Analiza systemów pojęciowych wskazuje na istotne różnice terminologiczne. Każdorazo-
wo jednak niewłaściwa ocena ryzyka i zagrożeń może spowodować wystąpienie sytuacji kryzyso-
wych i kryzysów, a konsekwencją jest przejście od zarządzania ryzykiem do zarządzania sytuacją 
kryzysową i zarządzania w kryzysie. Na rysunku 1 pokazano relacje tych obszarów zarządzania. 
 
 

 
 
Rys. 1. Zarządzanie ryzykiem –zarządzanie sytuacją kryzysową – 
zarządzanie w kryzysie (opracowano na podstawie [8]) 
Figure 1. Risk management – crisis management – 
emergency crisis management 
 
 
 Źródłem kryzysu staje się utrata kontroli nad sytuacją. Występują niepożądane stany pomiędzy 
stanami równowagi, które mają charakter stanów nieustalonych [11]. Podejmowane działania anty-
kryzysowe mają w istocie doprowadzić do jakiegoś, nowego stanu równowagi i przywrócenia wpły-
wu – kontroli nad rozwojem sytuacji. Coraz powszechniej w praktyce, nie tylko światowej, wdraża 
się zinstytucjonalizowanie, systemowe zarządzanie ryzykiem. Przykładem polskich firm stosujących 
dobre praktyki zarządzania ryzykiem są m.in. PKN ORLEN S.A. i Grupa LOTOS S.A. 
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2.1. Pojęcie ryzyka 
 

Najbardziej ogólną definicję ryzyka można znaleźć w słownikach. Jeden z nich definiuje ryzyko ja-
ko możliwość sukcesu, ale także niepowodzenia, porażki, straty. Ryzyko to także przedsięwzięcie, 
którego wynik jest niepewny, wątpliwy. Ryzyko to także możliwość powstania szkody [12]. Ryzy-
ko jest pochodną niepewności i jest jednocześnie miernikiem poziomu niepewności. 
 Niepewność to brak informacji, wiedzy lub rozumienia w odniesieniu do rezultatu działania, de-
cyzji lub wydarzenia definiowana też jako brak zdecydowania, pewności i wiary w siebie. To także 
brak poczucia bezpieczeństwa i ufności w pomyślną przyszłość. To także niepokój towarzyszący 
oczekiwaniu na jakąś ważną decyzję, rozstrzygnięcie czegoś [9]. Należy także zwrócić uwagę, że 
nigdy nie można uzyskać absolutnej pewności [1] i nie jest także możliwe ustalenie bezpiecznego 
poziomu niepewności. Tym samym ocena akceptowalnego poziomu niepewności i ryzyka, w tym 
operacyjnego, zawsze ma charakter subiektywny i, zwłaszcza w sytuacjach, błędnej oceny i ujaw-
nienia się zagrożeń, może być przedmiotem niekorzystnych ocen i sankcji. 
 
2.2. Ryzyko operacyjne 
 

Pojęcie ryzyko operacyjne jest w języku potocznym rozumiane na dwa sposoby: 
− Jako wartość potencjalnej straty. 
− Jako prawdopodobieństwo zajścia niepożądanego zdarzenia. 
 Ryzyko operacyjne to ryzyko poniesienia bezpośrednich lub pośrednich strat związanych z nie-
właściwie prowadzonymi lub błędnymi wewnętrznymi procesami, osobami lub procesami, albo 
związanych ze zdarzeniami wewnętrznymi. 
 W naukach o zarządzaniu mówi się o ryzyku jako o prawdopodobieństwie zajścia niepożąda-
nego zdarzenia bądź wartości oczekiwanej (nadziei matematycznej) straty. W praktyce przedsię-
biorstw, zwłaszcza przemysłowych, stosuje się w odniesieniu do ryzyka operacyjnego pokazaną na 
rysunku 2 analizę wybranych 6 obszarów bezpieczeństwa na poziomie operacyjnym. 
 
 

 
 
Rys. 2. Obszary bezpieczeństwa w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym 
(opracowanie własne na podstawie [7]) 
Figure 2. Safety areas in operational safety management 

257



 

 

 Podstawowe sposoby zarządzania ryzykiem to: 
− Unikanie. 
− Redukcja. 
− Transfer ryzyka. 
− Akceptacja ryzyka. 
 Unikanie ryzyka to często nie podejmowanie działań niosących ryzyko. Redukcja ryzyka to po-
dejmowanie działań obniżających, do akceptowalnego poziomu, dane ryzyko, Transfer ryzyka naj-
częściej pojmowany jest jako ubezpieczanie się od skutków ryzyka lub, ogólniej, przeniesienia te-
go ryzyka na inne podmioty. W odniesieniu do ryzyka operacyjnego częstym działaniem jest prze-
niesienie danej działalności operacyjnej do obszarów, gdzie ryzyko to jest mniejsze w zakresie praw-
dopodobieństwa wystąpienia oraz potencjalnych skutków, w tym kosztów. Najmniej pożądanym 
sposobem zarządzania ryzykiem jest jego akceptacja, zwłaszcza w odniesieniu do skutków. Do wy-
boru rozwiązania zarządzania ryzykiem niezbędna jest ocena ryzyka. 
 Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w obszarze oceny tego ryzyka obejmuje analizę zagrożeń, 
analizę strat – w tym kosztów. Należy przy tym zwrócić uwagę, że szacunek kosztów powinien obej-
mować koszty bezpośrednie i koszty pośrednie (w tym koszty utraconych korzyści). Ocena powin-
na obejmować maksymalną możliwą stratę i mniejszą od tej ostatniej – maksymalna prawdopo-
dobną stratę. Dodać należy, że zwykły możliwy wypadek może wygenerować tzw. zwykłą stratę. 
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w obszarze decyzyjnym powinno być zorganizowane w spo-
sób pokazany na rysunku 3. W zależności od poziomu zarządzania inne są kompetencje i oczeki-
wania. Na marginesie katastrof związanych z zagrożeniem metanowym w polskich kopalniach wę-
gla kamiennego można wskazać, ze formułowane bezpośrednio po zdarzeniu oraz później oceny nie 
dostrzegają często tych reguł. 
 
 

 
 
Rys. 3. Obszary bezpieczeństwa w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym 
(opracowanie własne na podstawie [7]) 
Figure 3. Safety areas in operational safety management 

 
2.3. Percepcja ryzyka 
 

Po katastrofie górniczej, nie tylko w polskim przemyśle wydobywczym, powszechne stają się wy-
powiedzi i komentarze podnoszące aspekt świadomego kierowania pracowników do pracy w miej-
scach gdzie występuje wysokie ryzyko zawodowe, podnosi się przy tym fakt, że stosuje się przy 
tym różne formy przymusu. Jak jednak pokazano w tabeli 1 sposób postrzegania ryzyka przez pra-
cowników zależy od wielu czynników [6]. 
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Tabela 1. Postrzeganie ryzyka w zależności od sytuacji [6] 
Table 1. Situational risk reception 

Kryterium oceny Percepcja ryzyka 

Dobrowolność Działania podejmowane dobrowolnie oceniane są jako mniej ryzykowne, 
wyższy jest poziom ryzyka uznawanego za akceptowalne 

Szybkość 
konsekwencji 

Ryzyko związane z natychmiastowymi konsekwencjami jest postrzegane 
jako większe niż w sytuacji kiedy straty są odroczone w czasie 

Katastroficzność 
konsekwencji 

Ryzyko, którego wynikiem mogą być skutki o charakterze katastroficznym 
(np. katastrofa górnicza) jest postrzegane jako większe niż ryzyko związane 
ze skutkami chronicznymi 

Stopień kontroli 
Ryzyko związane z działaniami postrzeganymi jako kontrolowane, zależne 
od jednostki jest oceniane jako mniejsze niż jako ryzyko postrzegane jako 
niekontrolowane 

Nowość Ryzyko nowe oceniane jest jako większe niż ryzyko, z którym mieliśmy 
kontakt wcześniej 

Poziom wiedzy Ryzyko, które jest mało rozpoznane (nieznane są wszystkie możliwe 
konsekwencje, jakie ze sobą niesie), jest postrzegane jako większe 

Poziom lęku Im większy jest lęk przed określonymi zagrożeniami, tym ryzyko z nimi 
związane jest większe 

 
 
 Na niektóre aspekty tak odbieranego ryzyka należy zwrócić uwagę w sposób szczególny – za-
grożenie metanowe jest zagrożeniem występującym w wielu polskich kopalniach od dawna. Zmie-
nia się jednak charakter tego zagrożenia m.in. z powodu wzrostu głębokości eksploatacji, jednak 
nowość wywołana zmianą warunków jest odkrywana z opóźnieniem. 
 
 
3. ZAGROŻENIE METANOWE I JEGO KONSEKWENCJE 
 
Występowanie metanu w podziemnych kopalniach soli i węgla kamiennego było historycznie źró-
dłem wielkich katastrof górniczych spowodowanych wybuchem, zapłonem i wywołanych przez 
nie pożarach i wybuchach pyłu węglowego. Skutkiem zapalenia się, wybuchu metanu są nie tylko 
ofiary w ludziach, ale także zatrzymanie produkcji, utrata majątku 
 
3.1. Zagrożenie metanowe w ujęciu historycznym 
 

W ujęciu historycznym zagrożenie metanowe w kopalniach węgla kamiennego ujawniło się wsku-
tek małej intensywności przewietrzania. Przy niskiej sprawności systemu wentylacyjnego częstą 
praktyką było wypalanie gromadzącego się przy stropie wyrobiska gazu. Usprawnianie systemów 
i urządzeń wentylacyjnych czasowo wyeliminowało zagrożenie wybuchem lub zapłonem metanu. 
Wzrost intensywności wydobycia z jednego przodka, koncentracja produkcji z rosnącym udziałem 
mechanizacji urabiania spowodował ponowny wzrost zagrożenia metanowego spowodowany wy-
dzielaniem się metanu z ociosów wyrobisk i z dużej ilości urobku. Stopniowe uwalnianie się meta-
nu z urobku spowodowało dodatkowy wzrost zagrożenia, czynnikami redukującymi ryzyko inten-
syfikacja wentylacji oraz wdrożenie quasi-ciągłych metod pomiaru koncentracji metanu i systemów 
powodujących wyłączenie zasilania maszyn i urządzeń w strefie występowania podwyższonych 
stężeń gazu. 
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Rys. 4. Ściana przewietrzana wzdłuż ociosu węglowego − system przewietrzania „U” 
Figure 4. Longwall “U” ventilation system − around coal face 
 
 
 Wprowadzenie metod ujmowania metanu z górotworu przed frontem ścian przyczyniło się do 
obniżenia ryzyka. Wzrastająca głębokość eksploatacji i słabe własności desorbometryczne skał 
i węgla spowodowały, że skuteczność odmetanowania calizny jest często niewystarczająca, a nara-
sta w związku z tym zagrożenie i ryzyko związane z wydzielaniem się metanu w zrobach wyrobisk 
wybierkowych. W przypadku katastrofy w KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” jako istotny czynnik wska-
zano, przed zakończeniem badania przyczyn, prowadzenie eksploatacji ściany z wentylacją wzdłuż 
ociosu węglowego, czyli w tzw. systemie „U” pokazanym na rysunku 4. Inny publicznie podnoszo-
ne czynnik to tzw. „eksploatacja poniżej poziomu udostępnienia”. Odnosząc się do obu wymienio-
nych elementów warto wskazać, że są one tylko czynnikami podnoszącymi ryzyko nie są jednak 
podstawowym jego czynnikiem. 
 
3.2. Główny czynnik ryzyka 
 

Jako czynnik podstawowy należy wskazać występowanie w zrobach ściany i przestrzeni roboczej 
kilku stref mieszanin gazowych z udziałem powietrza atmosferycznego i metanu. Uproszczony 
schemat występowania takich stref pokazano na rysunku 5. Należy podkreślić, że granice tych stref 
i ich odległość od przestrzeni roboczej ściany są zmienne i zależą m.in. od rozkładu ciśnień (poten-
cjałów) w całym rejonie. W warunkach występowania zagrożeń skojarzonych, a zwłaszcza zagro-
żenia tąpaniami oraz w przypadku załamania się skal stropu zasadniczego możliwe jest wypchnię-
cie mieszanin wybuchowych lub palnych do przestrzeni roboczej ściany i w konsekwencji wybuch 
i/lub zapłon mieszaniny gazowej. System wentylacji ściany „U” i małe różnice potencjałów (ciś-
nień) zwiększają możliwość przesunięcia granic stref niebezpiecznych do przestrzeni roboczej ścia-
ny i zainicjowania zapłonu i/lub wybuchu metanu wskutek zmian ciśnienia atmosferycznego, krót-
kotrwałych nawet zmian w sieci wentylacyjnej kopalni itp. 
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Rys. 5. Strefy mieszanin gazowych w przestrzeni roboczej ściany i jej zawale 
Figure 5. Atmosphere’s zones in the longwall working area and the goaf 

 
 Pojawienie się w przestrzeni roboczej ściany lub jej bezpośrednim sąsiedztwie – w zrobach 
mieszaniny palnej lub wybuchowej jest warunkiem koniecznym do zaistnienia wybuchu lub zapa-
lenia metanu. Nie jest jednak warunkiem wystarczającym. W sytuacji występowania skłonności 
węgla w zrobach ściany występują istotne ograniczenia w przesuwaniu granic strefy palnej i wybu-
chowej w głąb zrobów. Jednak w praktyce światowego górnictwa stale poszukuje się metod wy-
eliminowania z przestrzeni znajdującej się w zrobach na styku z linią zawału mieszanin palnych 
lub wybuchowych. W chińskiej kopalni „Whanpo” w prowincji Shanxi prowadzi się intensywne 
odmetanowanie zrobów, tak aby w strefie za linią zawału znajdowała się atmosfera uboga w me-
tan. Działanie to jest skuteczne przy metanowości w przedziale 16–18 m3 CH4/Mg, ale przy węg-
lach nieskłonnych do samozapalenia. 
 
3.3. Inne czynniki ryzyka 
 

Warunkiem koniecznym do zapalenia mieszaniny palnej lub wybuchowej jest inicjał. Po kolejnych 
katastrofach podejmuje się działania, których celem jest wyeliminowanie niektórych przynajmniej 
inicjałów – działania takie ocenić należy jako co najmniej mało skuteczne. Występowanie jedno-
cześnie wielu różnych potencjalnych źródeł zapłonu utrudnia ograniczenie ryzyka w tym zakresie. 
Należy przy tym zwrócić uwagę, iż, ze względu na znaczną liczbę potencjalnych inicjałów, coraz 
bardziej rozbudowane systemy metanometrii automatycznej wraz z układami wyłączającymi zasi-
lanie wyrobisk z przekroczoną bezpieczną zawartością metanu niekoniecznie mogą przyczynić się 
do efektywnego obniżenia ryzyka przy ekonomicznie uzasadnionych nakładach. Podkreślić należy, 
że, tylko w obszarze ryzyka zawodowego, prawidłowa praca systemów metanometrii automatycz-
nej, sprawne systemy wyłączania zasilania i alarmowania pracowników o zagrożeniu mogą obni-
żyć ryzyko, ale nie eliminują go całkowicie. Biorąc pod uwagę nakłady konieczne np. na zwięk-
szenie szybkości reakcji systemów gazometrycznych można sformułować pytanie o celowość ta-
kich działań w aspekcie ich skuteczności. 
 Podnoszone po katastrofach propozycje wprowadzenia gazometrii automatycznej do przestrze-
ni zrobowej muszą zostać skonfrontowane z techniczną (tzw. sytuacyjną) wykonalnością oraz nie-
zawodnością techniczną takiego systemu. Akceptowalne poziom ryzyka, w tym zawodowego jest 
bowiem warunkiem koniecznym, ale brak efektywności ekonomicznej może być warunkiem wy-
starczającym do decyzji o uniknięciu ryzyka i odstąpieniu od wybierania danej parceli. Prowadząc 
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ocenę ryzyka operacyjnego dla pojedynczego przodka wybierkowego i poszukując doraźnych roz-
wiązań możliwe jest pominięcie kluczowych – głównych czynników ryzyka i rozproszenie działań 
oraz związanych z nimi nakładów bez istotnej redukcji ryzyka. Przytoczenie znanej zasady (regu-
ły) Pareto jest w tym miejscu konieczne. 
 Podniesione wcześniej zagadnienie efektywności ekonomicznej w obszarze operacyjnym – przy 
wydobywaniu węgla kamiennego systemem ścianowym z zawałem stropu wskazuje także, na po-
mijane często sprzeczności pomiędzy koncentracją produkcji a występującymi zagrożeniami górni-
czymi. Wysoka koncentracja produkcji wymaga wysokowydajnych maszyn i urządzeń, w tym szyb-
kich maszyn urabiających – kombajnów o możliwie dużym zabiorze. Przy występujących ograni-
czeniach postępu ściany ze względu na zagrożenie metanowe czy zagrożenie tąpaniami należy za-
dać pytanie: czy nie należy w takich warunkach dążyć do ograniczenia zabioru i prędkości urabia-
nia kombajnu. Konsekwencją tak sformułowanego pytania jest wskazanie, że „lżejsze” maszyny 
urabiające i przenośniki ścianowe powinny być tańsze i, prawdopodobnie, bardziej podatne trans-
portowo. Skłonność węgla do samozapalenia i zagrożenie wystąpieniem pożaru endogenicznego 
w zrobach ściany powoduje, że oczekiwany jest możliwie duży postęp ściany, co jest także oczeki-
waniem o charakterze ekonomicznym. Poszukując racjonalnego rozwiązania sprzeczności należy 
uwzględnić wszystkie czynniki ryzyka. 
 
3.4. Techniczne czynniki ryzyka 
 

Eksploatacja ścian w warunkach zagrożenia metanowego, zwłaszcza przewietrzanych w systemie 
„U” (wzdłuż ociosu węglowego) obwarowana jest, także w Polsce, szeregiem obostrzeń zawartych 
w przepisach. Trzeba zwrócić uwagę, że szereg szczegółowych rozwiązań dotyczących przewie-
trzania, rozmieszczenia urządzeń wentylacyjnych czy gazometrii automatycznej czyni powstały 
w ten sposób podsystem techniczny bardzo złożonym i trudnym do utrzymania w należytym stanie 
technicznym. Miarą dobroci każdego systemu, w tym technicznego, jest jego współpraca z otocze-
niem. W odniesieniu do systemu ściany wydobywczej powoduje to znaczne obniżenie jej dyspozy-
cyjności – pozostaje to w istotnej sprzeczności z postulatami dążenia do maksymalnego wykorzy-
stania kosztownych maszyn i urządzeń, zarówno w przodku jak i podsystemie logistycznym (trans-
port, odstawa). Przywołując pojęcia z zakresu inżynierii systemów, w tym projektowania można 
wskazać, że w toku rozwoju zarządzania ryzykiem w eksploatacji ścian w warunkach zagrożenia 
metanowego stosowano i nadal stosuje się ewolucyjne podejście do zagadnienia zarządzania ryzy-
kiem i jego redukcji. 
 
 
4. PROPOZYCJA 
 
Eksploatacja ścian w warunkach zagrożenia metanowego i skojarzonych zagrożeń górniczych nie-
sie ze sobą ryzyko związane z ujawnieniem się zagrożeń. Skutkiem tego jest niepewność mierzona 
ryzykiem, nie tylko zawodowym. Wyeliminowanie ryzyka operacyjnego związanego z wydobywa-
niem węgla kamiennego w głębokiej kopalni podziemnej jest niemożliwe – jedynym sposobem jest 
rezygnacja z tej działalności. Obniżanie ryzyka (redukcja) powinno zostać skoncentrowanie na sku-
tecznych obecnie i w przyszłości rozwiązaniach w warunkach utrzymania efektywności ekonomi-
cznej. 
 Uwzględniając, że w chwili obecnej i, prawdopodobnie w przyszłości występować będą dwa od-
mienne obszary ujawniania się zagrożenia metanowego: 
− wydzielanie się metanu z ociosu węglowego, stropu i spągu wyrobiska; 
− występowanie palnych i wybuchowych mieszanin gazów w bezpośrednim sąsiedztwie wyrobi-

ska ścianowego – w zrobach, 
można zaproponować do dyskusji przedstawione niżej rozwiązania. 
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 Uwzględniając coraz częstsze współwystępowanie zagrożeń metanowego i tąpaniami ograniczyć 
zabiory, a w razie potrzeby także prędkość posuwu dominujących maszyn urabiających w ścianach 
– kombajnów. Należy podkreślić, że ograniczenie zabioru jest jednym z argumentów ponownego 
wdrażania techniki strugowej w kopalniach metanowych, jednak małe rozpowszechnienie strugów 
i szereg ograniczeń technologicznych, organizacyjnych i ludzkich jest przyczyną przedstawienia 
propozycji ograniczenia zabioru kombajnów ścianowych. Systemową konsekwencją tej propozycji 
może być ograniczenie mocy i gabarytów, nie tylko kombajnu i przenośnika ścianowego. 
 W warunkach współwystępowania zagrożenia metanowego i skłonności węgla do samozapale-
nia dążenie do zwiększania postępu może zwiększyć zagrożenie metanem wydzielającym się z ca-
lizny, nawet przy bardzo sprawnym, wyprzedzającym odmetanowaniu tej calizny. Dla wyelimino-
wania pokazanych na rysunku 5 stref z mieszaninami gazów wybuchowych i palnych należy dążyć 
do wytworzenia na znacznej głębokości zrobów strefy mieszaniny niepalnych, obojętnych dla 
człowieka gazów ubogiej w tlen. Koniecznym warunkiem jest tutaj jednocześnie: 
− stałe podciśnienie wywołane skutecznym drenażem gazów zrobowych w głąb zrobów; 
− stałe podawanie gazów obojętnych z całej ściany do zrobów. 
 Występowanie niewybuchowej, ubogiej w tlen mieszaniny gazów obojętnych w głębokiej stre-
fie za linią zawału ściany powinno ograniczyć groźbę powstania pożaru endogenicznego, a ewen-
tualne jej wypchnięcie do przestrzeni roboczej ściany nie spowoduje powstania w strefie roboczej 
(wyrobisku ścianowym) mieszaniny wybuchowej. Zapalenie lub wybuch metanu ma charakter na-
gły, uniemożliwiający sprawne wycofanie ludzi, a wyeliminowanie wszystkich potencjalnych ini-
cjałów jest w praktyce trudne. Pojawienie się atmosfery ubogiej w tlen nie spowoduje tak gwałtow-
nych skutków, a możliwości ostrzegania przez ciągły pomiar stanu atmosfery i możliwości zabez-
pieczenia załogi są technicznie wykonalne. W aspekcie niezawodności takiego systemu nawet awa-
ria systemu odgazowania zrobów, nie spowoduje gwałtownego wzrostu zagrożenia metanowego 
i pożarowego. Warunkiem koniecznym jest tutaj odmetanowanie zrobów traktowane nie jako spo-
sób pozyskiwania metanu, ale instalację będącą częścią systemu bezpieczeństwa. Rozdzielne sys-
temy odmetanowania calizny i zrobów w przypadku zamiaru wykorzystania użytkowego metanu 
z calizny staną się koniecznością. Istnieją już cząstkowe rozwiązania techniczne, jak np.: odgazo-
wanie zrobów i podawanie schłodzonych spalin z silników diesla napędzających niektóre urządza-
nia pomocnicze dla ścian. 
 
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 

Bezpieczna eksploatacja ścian w warunkach zagrożenia metanowego i skojarzonych zagrożeń gór-
niczych powinna być efektywna ekonomicznie. Jak wskazano wcześniej, charakter zagrożenia me-
tanowego i współwystępowanie innych zagrożeń ulegał i ulega nadal zmianie – w polskich warun-
kach system techniczny ściany i wielki system techniczny kopalni powinien zostać zweryfikowany 
i zorganizowany od podstaw. I nie oznacza to konieczności budowy kopalni od nowa! Można tu 
zaproponować podejście systemowe do projektowania (Nadlera), którego efektem powinien być 
niezawodny, możliwie efektywny ekonomicznie podsystem – bezpieczna ściana i system – bezpie-
czna kopalnia. Poszukiwanie rozwiązania tylko bezpiecznego może przekreślić gospodarczą celo-
wość prowadzenia działalności wydobywczej w wielu polskich kopalniach węgla kamiennego. Pod-
kreślić należy, iż aspekt niezawodności funkcjonowania ściany i kopalni jest elementem zarządzania 
ryzykiem operacyjnym i operacyjnego zarządzania kopalnią, w tym także bezpieczeństwem pracy. 
Z przedstawionych rozważań proponuję następujące wnioski: 
1. Ryzyko i efektywność operacyjna powinny być rozpatrywane łącznie. 
2. Warunkiem znalezienia skutecznych rozwiązań jest podejście systemowe. 
3. Przedmiotem analizy powinny być kluczowe czynniki ryzyka. 
4. Potencjał ekonomiczny polskiego górnictwa węglowego nakazuje poszukiwanie możliwie mało 

złożonych i skutecznych rozwiązań. 
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Operational Risk Management and Longwall with Methane Hazard 
 
In polish coal mines, in case of high methane hazard longwalls, mainly the occupational hazard ana-
lysis and evaluation are made. When excess risks levels are noted, actions are taken to minimize or 
eliminate the effects of those hazards. The article points to operational risk management as the me-
thod of limiting the effects of existing hazards, not only for the workers, but for the whole enterpri-
se as well. Also, the improper evaluation of risk factors has been pointed as a source of substantial 
risk increase and occurrence of mining disasters. Properly evaluated hazards and connected risks in-
fluence the decision to take actions eliminating or minimizing occupational hazards and opportuni-
ty costs. 
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STRESZCZENIE: Referat dotyczy dwóch wybranych aspektów metod oceny efektywności surow-
cowych projektów inwestycyjnych. Analizie poddano metody dyskontowe w kontekście sposobów 
szacowania stopy dyskonta. Rozważa się wzajemne relacje pomiędzy ryzykiem projektu inwesty-
cyjnego i jego ekwiwalentem wyrażonym w stopie dyskonta. Wskazano na sytuacje w których na-
leży do oceny ryzyka stosować miary zagrożenia (rachunek dyskontowy) oraz miary zmienności (ra-
chunek opcyjny). Przedstawiono także przykład liczbowy ilustrujący różnice w wartości NPV w za-
leżności od przyjętego rozumienia kategorii ryzyko projektu. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Surowcowy projekt inwestycyjny, ryzyko inwestycji, rachunek dyskontowy 
 
 
 
1. ISTOTA ZAGADNIENIA 
 
Przedmiotem analizy są wybrane aspekty szacowania właściwej stopy dyskonta w rachunku 
ekonomicznym oceny efektywności finansowej tzw. surowcowych projektów inwestycyjnych. Po-
jęcie „surowcowy projekt inwestycyjny” rozumie się szerzej względem projektu górniczego. Pro-
jekt surowcowy oznacza ogół przedsięwzięć inwestora prowadzących do pozyskania surowca mi-
neralnego. W tym sensie projekt surowcowy odpowiada anglojęzycznemu terminowi mineral pro-
ject i jest rozumiany jako poszerzony zakres projektu górniczego mining project [3]. Dla takich 
projektów ryzyko ma wieloraki wymiar i może być różnorako postrzegane i kwantyfikowane. Nie 
pozostaje to także bez znaczenia dla oceny ich efektywności. W związku z tym niezależnie od 
technicznych charakterystyk ryzyka tych projektów również w warstwie ekonomicznej należy za-
stosować właści-we miary, tak aby uzyskane wyniki oceny ekonomicznej były właściwą podstawą 
do podjęcia decyzji inwestycyjnej, która dla analizowanych projektów oznacza decyzje o wielolet-
nim zaangażowaniu dyspozycyjnych kapitałów na bardzo wysokim poziomie. Ryzyko projektu 
jest liczbowym ekwiwalentem możliwości realizacji innych scenariuszy względem tych, które 
inwestor uznaje za najbardziej prawdopodobne. Trzeba jednak wyraźnie rozgraniczyć ryzyko ro-
zumiane wężej, jedynie jako zagrożenia, od ryzyka rozumianego szerzej, jako zmienność, czyli 
szanse i zagrożenia. To wstępne rozróżnienie posiada daleko idące skutki w ocenie efektywności 
i w związku z tym powinno być przedmiotem pogłębionej analizy. 
 
 
2. RYZYKO PROJEKTU SUROWCOWEGO A RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI – 

TEZA REFERATU 
 
W teorii finansów oraz teorii rachunku inwestycji ryzyko należy do centralnych kategorii i jest 
przedmiotem wielu rozważań. W niniejszym opracowaniu analiza dotyczy ryzyka rzeczowych pro-

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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jektów inwestycyjnych a w szczególności zdefiniowanych powyżej projektów surowcowych. W ana-
lizowanym obszarze, na potrzeby niniejszego opracowania wyodrębniono dwa obszary problemowe: 
1. Kwantyfikacja ryzyka w dyskontowych metodach oceny efektywności. 
2. Kwantyfikacja ryzyka w procedurach szacowania wartości opcji oraz wartości strategicznej pro-

jektu inwestycyjnego. 
Podstawą prawidłowego ujmowania ryzyka inwestycyjnego w ocenie efektywności jest popraw-

ne zdefiniowanie, która z postaci ryzyka jest właściwa dla określonej metody oceny. Nie obiega to 
od oczywistej tezy głoszącej, że wartość poznawcza wyników jest silnie zdeterminowana popraw-
nością metodyczną przyjętej metody oraz umiejętnością jej zastosowania. 

W analizowanym obszarze przyjęto do rozważenia następującą tezę: W metodach dyskontowych 
oceny efektywności inwestycji ryzyko powinno być rozumiane jedynie w kategoriach zagrożenia 
i powinno być szacowane przy pomocy mierników typu semiodchylenie standardowe, a w szacowa-
niu wartości opcyjnej ryzyko należy rozumieć jako zmienność (suma szans i zagrożeń) i jego ek-
wiwalentem powinny być miary zmienności, czyli w ujęciu statystycznym wariancja oraz odchyle-
nie standardowe. Przyjmowanie w metodach dyskontowych ryzyka na poziomie zmienności para-
metrów projektu jest dla tych celów błędne i prowadzi do zaniżania wartości projektu. W konsekwen-
cji może to doprowadzić do odrzucenia projektów efektywnych. 
 
 
3. DEKOMPOZYCJA RYZYKA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO – 

INNE SPOJRZENIE NA STOPĘ DYSKONTA 
 
W dyskontowych metodach oceny efektywności inwestycji z metodycznego punktu widzenia ryzy-
ko projektu jest czynnikiem determinującym poziom stopy dyskonta.  Tradycyjnie rozumiana stopa 
dyskonta jest przyjmowana najczęściej na poziomie średniego ważonego kosztu kapitału bądź ocze-
kiwanej stopy zwrotu, którą z kolei można rozumieć jako suma kosztu kapitału obcego i premii za 
ryzyko. Wyjątkowo poziom tej stopy jest przyjmowany per analogia przez porównanie z innymi 
podobnymi projektami. Jednak ten sposób szacowania stopy należy uznać za najmniej właściwy. 
Dla szacowania stopy dyskonta na poziomie średniego ważonego kosztu kapitału wyjątek stanowią 
projekty finansowane wyłącznie kapitałami własnymi. W tym przypadku koszt kapitału jest tożsamy 
z oczekiwaną stopą zwrotu, ponieważ dawcy kapitału własnego zachowując się racjonalnie ocze-
kują premii za skłonność do zaangażowania własnych kapitałów w ryzykowne przedsięwzięcia. 
Równocześnie dawcy tego kapitału będąc udziałowcami przedsiębiorstwa inwestora wyznaczając 
poziom oczekiwanej stopy zwrotu wyznaczają tym samym poziom kosztu kapitału własnego. 

W tym dość logicznym i klarownym układzie problematyczna jest sama definicja ryzyka projek-
tu, a tym samym problem dotyczy miar tego ryzyka. Otóż w praktyce pod pojęciem ryzyka projek-
tu rozumie się najczęściej poziom zmienności jego wartości. Takie ujęcie problemu niesie z sobą 
co najmniej dwie kwestie wymagające głębszej analizy. Pierwsze zagadnienie (nie będące zasadni-
czym przedmiotem rozważań w tym opracowaniu), to rozstrzygnięcie kwestii: zmienność których 
parametrów bądź w ostateczności zmienność którego parametru jest obrazem zmienności całego pro-
jektu. Drugie zagadnienie (będące przedmiotem dalszej pogłębionej analizy) to odpowiedź na py-
tanie czy ryzyko rozumiane jako zmienność jest właściwym estymatorem ryzyka projektu w pro-
cedurach jego oceny metodami dyskontowymi1. 

Parametr stopy dyskonta jest obok samych przepływów pieniężnych najistotniejszą wielkością 
determinującą wynik oceny efektywności. Trudność oszacowania tego parametru na właściwym po-
                                                           
1Ocena metodami dyskontowymi jest tutaj rozumiana jako zbiór procedur wartościowania projektów inwesty-
cyjnych opartych o zdyskontowane salda strumieni przepływów pieniężnych. Do podstawowych miar tego ty-
pu zalicza się wartość bieżącą netto projektu (NPV), wewnętrzną stopę zwrotu (IRR oraz MIRR) oraz wskaź-
nik zyskowności (PI). Wszystkie te miary są odpowiednimi przekształceniami strumieni przepływów pienięż-
nych netto (NCF). 
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ziomie jest tym większa, im wyższe jest ryzyko projektu oraz im dłuższy jest horyzont czasowy 
oceny. Dla projektów surowcowych zachodzą razem oba te przypadki: ryzyko jest znaczne i wielo-
wymiarowe, a perspektywa czasowa realizacji inwestycji i eksploatacji jest wyjątkowo długa. Za-
tem stopa dyskonta jest tutaj szczególnie wrażliwym parametrem i powinna być dobierana indywi-
dualnie z zachowaniem każdorazowo najlepszego jej metodycznego ujęcia. 

W literaturze dominuje pogląd o trzech podstawowych płaszczyznach analizy ryzyka: 
1. Ryzyko rozumiane jako zmienność projektu będące wyrazem odchyleń od wartości oczekiwa-

nej in plus jak i in minus. Podstawowymi statystycznymi miarami tak rozumianego ryzyka jest 
wariancja oraz odchylenie standardowe. W przypadku tak definiowanego ryzyka istotny jest nie 
tylko jego poziom, ale i wewnętrzna struktura w sensie relacji pomiędzy zakresem odchyleń ujem-
nych i dodatnich, czyli pomiędzy zagrożeniami dla projektu oraz dodatkowymi szansami, jakie 
projekt może wygenerować. 

2. Ryzyko rozumiane wężej, jako zagrożenie będące wyrazem jedynie odchyleń in minus obrazu-
jące prawdopodobieństwo realizacji scenariuszy gorszych od scenariusza najbardziej prawdopo-
dobnego. Podstawowymi statystycznymi miarami tego ryzyka są semiwariancja oraz semiodchy-
lenie standardowe. 

3. Ryzyko jako wrażliwość będące obrazem reakcji zmiennej objaśnianej na jednostkową zmianę 
poziomu zmiennej objaśniającej. Typowymi przykładami są tutaj analiza wrażliwości oraz para-
metr beta jako miara ryzyka systematycznego w modelu CAPM. To ujęcie wyjaśnia, np. jak zmie-
ni się wartość projektu, gdy jedna ze zmiennych objaśniających zmieni się o jednostkę. 
Z tych trzech ujęć do szacowania stopy dyskonta w metodach dyskontowych należy zastosować 

drugi sposób. Uzasadnieniem takiego stanowiska jest sama idea tych metod. Rozstrzygające w tym 
przypadku jest to, że stopa dyskonta jest miarą deprecjacji przyszłych przepływów pieniężnych 
i trudno uznać za właściwe przyjmowanie zmienności jako ekwiwalentu deprecjacji wartości. Pomi-
nięcie tej reguły prowadzi do sytuacji, w której im większe są szanse realizacji scenariuszy bardziej 
pomyślnych od oczekiwanego, tym większa jest deprecjacja przyszłych przepływów pieniężnych 
ze względu na rosnącą wraz z pojawiającymi się szansami zmienność projektu, a poprzez to rosną-
ca jest wartość odchylenia standardowego. 
 
Tabela 1. Kształtowanie się cen cynku w latach 2001−2008 
Table 1. Zinc prices overview in 2001−2008 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
I 1048 767 798 1021 1303 2318 3270 2392 
II 1021 780,5 800 1155,5 1385 2303 3470 2721 
III 977 825,5 763 1086,5 1349 2690,5 3280,5 2303 
IV 955,5 809 763,5 1024,5 1270 3229 3690,5 2195,5 
V 914,5 752 769,5 1097 1252 3910 3685,5 1979 
VI 870 796,5 783,5 967 1223 3260 3301 1875 
VI 837 757 847 1019 1243 3380 3590,5 1906,5 

VIII 824 761 803 960 1360 3330 3070 1720,5 
IX 782 735,5 825 1079 1411 3360 3059 1650 
X 752 773 931 1021 1572 4289,5 2816 1091 
XI 762 808 934,5 1164 1712 4390 2530,5 1185 
XII 767,5 749,5 1008 1270 1915 4331 2290 1200 

Średnia 
w roku 875,88 776,21 835,50 1072,04 1416,25 3399,25 3171,13 1851,54 

 
Powyższe wskazania metodyczne zostały poniżej zilustrowane przykładem z zakresu projektu 

inwestycyjnego górnictwa rud cynku i ołowiu. Przedmiotem analizy jest oszacowanie ryzyka pro-
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jektu wydobycia tych rud w kontekście zastosowania dyskontowego rachunku opłacalności realiza-
cji inwestycji. Przyjęto na potrzeby niniejszego opracowania upraszczające założenie, że miarą zmien-
ności projektów inwestycyjnych są odpowiednio historyczne zmienności cen cynku i ołowiu za la-
ta 2001−2008 oraz podążające za nimi zmienności rocznych stóp zwrotu, zaś miarą zagrożenia jest 
prawdopodobieństwo uzyskania w okresach przyszłych cen i stóp zwrotu niższych od wartości 
średnich wyliczonych dla analizowanego okresu. Uproszczenie w tym przypadku polega na tym, 
że fluktuacja cen przedmiotowych surowców jest utożsamiana ze zmiennością bądź zagrożeniem 
całego projektu inwestycyjnego. 

Kształtowanie się cen cynku w badanym okresie przedstawia tabela 1 oraz rysunek 1, który pre-
zentuje także kształtowanie się stóp zwrotu w tym okresie. 
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Rys. 1. Ceny cynku i stopy zwrotu w analizowanym okresie 
Figure 1. Zinc prices and return rates in the analyzed period 

 
Analogiczne dane dla cynku prezentują tabela 2 oraz rysunek 2. 

 
Tabela 2. Kształtowanie się cen ołowiu w latach 2001−2008 
Table 2. Lead prices overview in 2001−2008 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
I 501 488,5 469 787 1010 1410 1697 2741 
II 512,5 481,5 466,5 945 980 1192,5 1909 3339 
III 478 485,5 440,5 829 1002 1210 1936 2793 
IV 469 463,5 450,5 735 1020 1160,5 2080 2680,5 
V 461 444,5 466 887,5 991 1051,5 2349 1940 
VI 443,5 446 484,5 868 927 955 2647 1735,5 
VI 486,5 430 517 1039 871,5 1111 3119 2230 

VIII 470 440 497,5 921,5 902 1221,5 3285 1959 
IX 451,5 405 542,5 964 975 1411 3451 1801 
X 472 429 620 898,5 1035 1655,5 3765 1469 
XI 494 465 650 991 1064 1674,5 3050 1080 
XII 504 421,5 739,5 1056 1100 1775 2665 1100 

Średnia 
w roku 478,58 450,00 528,63 910,13 989,79 1319,00 2662,75 2072,33 
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Rys. 2. Ceny ołowiu i stopy zwrotu w analizowanym okresie 
Figure 2. Lead prices and return rates in the analyzed period 
 
 

Przedstawione dane są pewnym tłem decyzyjnym w zakresie analizy na ile jest opłacalne podję-
cie eksploatacji kolejnego złoża rud cynku i ołowiu. Ze względu na ograniczone ramy tego opraco-
wania przyjęto pewne dodatkowe założenia, które upraszczają analizę ale pozostają bez uszczerbku 
w wyjaśnieniu istoty omawianego problemu stopy dyskonta. Przyjęto, że zmienność cen tych surow-
ców jest dobrym estymatorem zmienności wartości całego projektu. Dodatkowo założono, że pod 
pojęciem ryzyka jako zmienności rozumieć się będzie odchylenie standardowe tych cen, a ryzyko 
jako zagrożenie jest wyliczone na poziomie semiodchylenia standardowego cen w kierunku odchy-
leń cen niższych od średniej wieloletniej. W ten sposób dokonano dekompozycji ryzyka na zmien-
ność i zagrożenia, postulując tę drugą wartość jako ekwiwalent ryzyka wyrażanego w stopie 
dyskonta. 
 
 
4. PROSTY MODEL OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU SUROWCOWEGO 
 
Dla sformułowanych powyżej warunków, dla hipotetycznych wartości rocznych przepływów pie-
niężnych netto zostanie obliczona wartość NPV (Net Present Value) przy dwóch poziomach stopy 
dyskonta. W pierwszym przypadku jako punkt odniesienia zostanie policzona wartość NPV, przy 
stopie dyskonta jako pochodnej ryzyka rozumianego jako zmienność, zaś w drugim, postulowanym 
przypadku, zostanie zastosowana miara ryzyka rozumianego jedynie w kategoriach zagrożenia. 
W ten sposób porównanie dwóch wartości NPV, jest miarą tego, jak stopa dyskonta determinuje 
wynik i wartość poznawczą całej analizy. 

Z przytoczonych w tabelach 1 i 2 danych wynika, że średnia cena cynku w całym analizowanym 
okresie wynosiła 1674,72 $/Mg, a średnia cena ołowiu 1176,40 $/Mg. Są to wartości średnie obli-
czone jako prosta średnia arytmetyczna prezentowanych cen. Z kolei stopy zwrotu są zróżnicowa-
ne dla każdego roku, co prezentują odpowiednio rysunku 1 i 2. Dla tych wartości wyliczono śred-
nią stopę dla całego okresu, która wynosi 3% dla cynku oraz 5% dla ołowiu. Przy czym roczne sto-
py zwrotu zostały policzone w dwóch etapach. Najpierw obliczono średnie poziomy cen surowa dla 
każdego roku (średnia arytmetyczna) i następnie dla tej wartości policzono stopę zwrotu względem 
pierwszej ceny każdego kolejnego roku. Rachunkowo zastosowano wzór na prostą stopę zwrotu, 
z modyfikacją polegającą na tym, że cenę końcową zastąpiono ceną średnią, że względu na to, że 
skala jednego roku nie jest dobrym odcinkiem czasu dla analizy projektów surowcowych, co ozna-
cza konieczność kolejnego uproszczenia poprzez odwoływanie się do średniej. Drugim argumentem 
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za takim ujęciem stopy zwrotu jest konieczność wyeliminowania wartości ekstremalnych, gdyby w 
skali jednego roku fluktuacja cen była znaczna. W tym sensie nie należy dla rocznych stóp zwrotu 
porównywać notowania ostatniego i pierwszego w danym okresie. Te dwie wartości w żaden sposób 
nie odzwierciedlają dynamiki cen w całym roku, a tak policzona stopa zwrotu jest wysoce przy-
padkowa. Dlatego odnoszenie do wartości średnich, chociaż nadal jest przybliżeniem, uwzględnia 
w prosty sposób zmienność cen w całym roku. Stopę zwrotu (Rzt) dla tych celów obliczono dla każ-
dego roku ze wzoru: 
 

0

0t.śr
zt P

PP
R

−
=                                                                                                                 (1) 

 
gdzie: Pśr.t – średnia cena metalu w t-tym roku, P0 – pierwsze notowanie cen metalu w każdym roku. 
 

Dalej przyjęto, że nakłady inwestycyjne hipotetycznego projektu wydobycia rudy cynku i oło-
wiu wynoszą 90 jednostek pieniądza, roczny przepływ pieniężny netto wynosi 20 jednostek pienią-
dza, a okres obliczeniowy wynosi 10 lat. Dla wyliczenia NPV przyjęto stopę dyskonta na poziomie 
najpierw odchylenia standardowego stopy zwrotu jako miary zmienności, a następnie semiodchy-
lenia stopy zwrotu jako miary zagrożenia. To drugie ujęcie jest preferowane, ponieważ semiodchy-
lenie jako miara zagrożenia, może być czynnikiem deprecjacji przyszłych przepływów pieniężnych, 
natomiast samo odchylenie standardowe inkorporuje w sobie szanse na wyższe ceny surowców co 
podwyższa, a nie obniża wartości projektu. Odpowiednie wartości oraz przeliczenia przedstawia ta-
bela 3. 
 
Tabela 3. Średnioroczne stopy zwrotu oraz zmienność i zagrożenia stóp zwrotu 
Table 3. Average annual rates & return rates’ volatility and downside risks 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

stopa zwrotu dla cynku -0,16 0,01 0,05 0,05 0,09 0,47 -0,03 -0,23 

stopa zwrotu dla ołowiu -0,04 -0,08 0,13 0,16 -0,02 -0,06 0,57 -0,24 

odchylenie standardowe stóp 
zwrotu dla cynku 0,194 

odchylenie standardowe stóp 
zwrotu dla ołowiu 0,228 

semiodchylenie standardowe 
stóp zwrotu dla cynku 0,164 

semiodchylenie standardowe 
stóp zwrotu dla ołowiu 0,161 

 
Dodatkowo, dla jednoznaczności obliczeń, należy uwzględnić proporcje pomiędzy ilością cyn-

ku i ołowiu w jednej tonie wydobytej rudy. Przyjęto, że na jednostkę pozyskanego z rudy ołowiu 
przypadają dwie jednostki pozyskanego cynku. Dla obliczeń ma to znaczenie, ponieważ w warto-
ściowym ujęciu ryzyka obok jego źródeł znaczenie posiada przeciętna wartość każdej wydobytej to-
ny rudy. 

Odchylenie standardowe ważone tak określonymi proporcjami cynku i ołowiu w rudzie wynosi 
zatem: (2·0,194+1·0,228)/3=0,205 i odpowiednio semiodchylenie standardowe wynosi: (2·0,164+1· 
·0,161)/3=0,163. Wartości NPV dla dwóch poziomów stopy dyskonta przedstawiają tabele 4 i 5. 
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Tabela 4. NPV projektu przy odchyleniu standardowym jako ekwiwalencie ryzyka 
Table 4. The NPV of a project with standard deviation as the equivalent of the risk 

Rok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

NCF -90 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
at 1,000 0,830 0,688 0,571 0,474 0,393 0,326 0,271 0,224 0,186 

NCF·at -90,000 16,593 13,766 11,421 9,475 7,861 6,522 5,411 4,489 3,724 
NPV -10,736  

 
Dla tak rozumianej stopy dyskonta wartość NPV jest mniejsza od zera, co jest wskazaniem do 

odrzucenia projektu. W drugim przypadku stopa dyskonta jest niższa, ponieważ nie uwzględnia sce-
nariuszy lepszych od przeciętnego. Wartości przepływów pieniężnych oraz NPV przedstawiono po-
niżej. 
 
Tabela 5. NPV projektu przy semiodchyleniu standardowym jako ekwiwalencie ryzyka 
Table 5. The NPV of a project with semi-standard deviation as the equivalent of the risk 

Rok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

NCF -90 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
at 1,000 0,860 0,739 0,636 0,547 0,470 0,404 0,347 0,299 0,257 

NCF·at -90 17,197 14,787 12,714 10,932 9,400 8,083 6,950 5,976 5,138 
NPV 1,177  

 
W tym przypadku wartość NPV jest nieznacznie ale jednak dodatnia, co wskazywałoby na de-

cyzję o podjęciu projektu ze względu na jego opłacalność. Jak widać sama kwestia stopy dyskonta 
w istotny sposób determinuje decyzję inwestycyjną. Warto zauważyć, że kwestia kwantyfikacji ry-
zyka jest strategicznym zadaniem również dla procedur oceny efektywności ekonomicznej. W żad-
nej mierze omawiane zagadnienie nie rozstrzyga kwestii ujmowania innych postaci ryzyka w oce-
nie ekonomicznej projektu. Trzeba jednak pamiętać, że próba ujmowania w stopie dyskonta każde-
go pojawiającego się ryzyka (np. ryzyko geologiczne, techniczne itd.) zawsze doprowadzi do wzrostu 
stopy dyskonta, a poprzez to do niższych wartości NPV. Takie sumowanie poszczególnych postaci 
ryzyka jest liczbowym ekwiwalentem założenia, że wszystkie możliwe zagrożenia wystąpią w rze-
czywistości. Gdyby tak miało być, to projekt należałoby odrzucić bez jakiegokolwiek rachunku eko-
nomicznego. W praktyce chodzi zatem każdorazowo o pewien kompromis pomiędzy potencjalnymi 
zagrożeniami a ich liczbowym ekwiwalentem. 

Bez względu na to jak ryzyko ostatecznie zostanie uwzględnione w procedurze oceny efektyw-
ności projektu trzeba zauważyć, że każda tego typu modyfikacja jest uproszczeniem i bazuje na 
dość mocnych założeniach. Dzieje się tak dlatego, gdyż nawet w najbardziej wysublimowanych 
modyfikacjach rachunku dyskontowego ryzyko jest wyrażone tylko jedną liczbą. Dlatego też war-
tość poznawcza metod dyskontowych jest mniejsza, niż w praktyce powszechnie się sądzi. Co wię-
cej, współczesna teoria rachunku ekonomicznego, wspomagana nieco bardziej zaawansowanymi te-
chnikami numerycznymi dysponuje zestawem narzędzi pozwalających problematykę ryzyka zinte-
grować z rachunkiem ekonomicznym na tyle precyzyjnie, że wartość poznawcza uzyskanych wy-
ników jest na tyle duże, że stanowi mocną przesłankę do podjęcia trafnej decyzji inwestycyjnej. 
Szczególną wartość w tym obszarze posiada implementacja rachunku opcji do oceny efektywności 
inwestycji. W ten sposób, jako istotne udoskonalenie metod dyskontowych, powstała koncepcja op-
cji rzeczowych i tzw. strategicznej wartości inwestycji jako kryterium decyzyjne. 
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5. OPCJE RZECZOWE W OCENIE EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 
 
Kwantyfikacja ryzyka projektu z perspektywy rachunku opcyjnego jest inną od rachunku dyskon-
towego filozofią myślenia o wartości i efektywności projektów inwestycyjnych. Podstawowa i za-
sadnicza co do procedur różnica polega na traktowaniu czasu realizacji inwestycji oraz eksploatacji 
złoża jako zbioru możliwych scenariuszy, które to dokonują projekcji przyszłości dla wszelkich moż-
liwych warunków jakie mogą w tej przyszłości wystąpić. Podstawowa zaleta takiego ujęcia polega 
na łącznym ujęciu szans i zagrożeń oraz na wieloscenariuszowości możliwych realizacji będącej 
podstawą oceny projektu. Problematyka ta, mimo iż jest stosunkowo nowym ujęciem, doczekała 
się poważnych opracowań w polskiej i zagranicznej literaturze przedmiotu. W naszym kraju kom-
pleksowo i wyczerpująco przedstawiają te zagadnienia [1], [3] oraz [4]. 

Ocena projektu na podstawie rachunku opcji rzeczowych jest poszerzeniem metod dyskonto-
wych w tym podstawowym sensie, że wartość projektu szacuje się nie tylko jako sumę zdyskonto-
wanych strumieni przepływów pieniężnych, lecz w postaci tzw. wartości strategicznej będącej su-
mą klasycznie rozumianego NPV (lub ekwiwalentnej wartości) oraz elastyczności decyzyjnej pro-
jektu rozumianej jako możliwość korygowania scenariuszy realizacji inwestycji w zależności od 
warunków, które rzeczywiście pojawią się w okresie obliczeniowym. Ekwiwalentem owej elastycz-
ności jest wartość elastyczności opcji, która w projekcie inwestycyjnym pojawiają się zawsze wte-
dy, gdy inwestor ma możliwość korygowania pierwotnego (podstawowego) scenariusza realizacji 
inwestycji. Płynie stąd istotna modyfikacja samej istoty wartości, która w tym ujęciu jest tym wyż-
sza im większa jest przyszła swoboda decyzyjna inwestora. W nieco bardziej formalnym ujęciu war-
tość strategiczna wyraża się jako suma o postaci: 
 

eROVNPVWS +=                                                                                                             (2) 
 
gdzie: WS – strategiczna wartość projektu inwestycyjnego, NPV – wartość projektu oparta o zdys-
kontowane salda strumieni przepływów pieniężnych, ROVe – pieniężny ekwiwalent wartości ela-
styczności projektu. 
 

Cały ciężar metodyczny tego ujęcia tkwi w sposobach szacowania poziomu elastyczności decy-
zyjnej. Idea opcji rzeczowej, będącej ekwiwalentem owej elastyczności, pochodzi od rachunku op-
cji finansowych jako instrumentów pochodnych, a w związku z tym sama wycena opcji rzeczo-
wych również czerpie swe metodyczne podstawy z metod wartościowania opcji finansowych. W sze-
roko rozumianym przemyśle wydobywczym można wyodrębnić pewne typowe postaci opcji, jaki-
mi charakteryzują się projekty surowcowe. W projektach tych mogą wystąpić następujące rodzaje 
opcji [(pojedynczo, jako sekwencja (jedna opcja jest źródłem kolejnej), lub jako ich złożenie (rów-
noczesne występowanie więcej niż jednej opcji)]: 
1. Opcja na odroczenie eksploatacji. 
2. Opcja zmiany skali wydobycia. 
3. Opcja wzrostu. 
4. Opcja rezygnacji. 
5. Opcja przełączenia. 

Podobieństwo wymienionych opcji względem opcji finansowych polega na tym, że mają one 
postać zbliżoną do finansowej opcji kupna (opcje 1 oraz 3), bądź finansowej opcji sprzedaży (opcja 4). 
Opcje 2 oraz 5 są sekwencją opcji kupna i sprzedaży. Dla opcji zmiany skali wydobycia możliwość 
okresowego zwiększania wydobycia jest analogią do opcji kupna, zaś celowe zmniejszanie wydo-
bycia jest postacią opcji sprzedaży. Opcja przełączenia jest formą portfela opcji zawierającego za-
równo opcje kupna jak i sprzedaży. 

Próba wyceny opcji rzeczowej rozpoczyna się od przypisania parametrów opcji finansowej od-
powiednikom dla opcji rzeczowej. Można wyodrębnić następujące skojarzenia. 
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Tabela 6. Odpowiedniość parametrów opcji finansowej i rzeczowej 
Table 6. Conformity of financial and real option parameters 

OPCJA FINANSOWA OPCJA RZECZOWA 

OPCJA KUPNA 
Bieżąca wartość instrumentu bazowego 
(S) 

Bieżąca wartość korzyści brutto z projektu rzeczowego 
(S’) 

Cena wykonania opcji 
 
(X) 

Nakład inwestycyjny wraz z utraconymi korzyściami, 
jeśli realizacja inwestycji nie następuje bez zwłoki 
(X’) 

OPCJA SPRZEDAŻY 

Bieżąca wartość instrumentu bazowego 
(S) 

Bieżąca wartość korzyści brutto z projektu rzeczowego 
(S’) 

Cena wykonania opcji 
 
(X) 

Wartość likwidacyjna projektu lub korzyści projektu 
alternatywnego 
(X’) 

 
Dla tak określonych analogii, wartościowanie opcji w sensie samej idei, nie różni się od wyce-

ny wartości wewnętrznej opcji finansowej i ma postać: 
 

Dla opcji kupna: ]0);'X'Smax[(]0);XSmax[( −⇒−                                                        (3) 
Dla opcji sprzedaży: ]0);'S'Xmax[(]0);SXmax[( −⇒−                                                  (4) 

 
Przedstawione powyżej wzory są sposobem wartościowania opcji w warunkach jej bieżącego 

wykonania. Z kolei wycena opcji jest bardziej złożonym zagadnieniem ponieważ polega na osza-
cowaniu wartości opcji w warunkach jej wykonania w przyszłości. Jest to zatem suma dwóch war-
tości: tzw. wartości wewnętrznej (S-X) lub (X-S) oraz wartości czasowej opcji (wartość elastyczności). 

Wartość całkowita opcji rzeczowej również jest szacowana na podstawie modeli właściwych 
wycenie opcji finansowych. Chodzi tutaj o dwa alternatywne modele: Blacka-Scholesa oraz drzewa 
dwumianowego (Cox, Ross, Rubinstein). Przy czym w praktyce należałoby preferować drugi z tych 
modeli, jako ten który wycenia opcje typu amerykańskiego2, a takimi zasadniczo są opcje rzeczowe. 

Będąca przedmiotem niniejszego opracowania kwestia kwantyfikacji ryzyka projektu inwesty-
cyjnego jest integralną i istotną cząstką wyceny opcji. W tym przypadku zmienność projektu (a nie 
zagrożenia), bądź zmienność jednej z podstawowych charakterystyk tego projektu jest miarą jego 
całkowitego ryzyka. Jest to zatem przypadek, różniący to podejście od metod dyskontowych, w któ-
rym ryzyko jest zbiorem szans i zagrożeń, a ich pomiar oraz przeciwstawienie jest ostateczną miarą 
kompleksowo rozumianego ryzyka. 
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22Jedna z podstawowych klasyfikacji opcji dzieli je na opcje europejskie, które mogą być wykonane jedynie 
w dniu ich wygaśnięcia (ostatni dzień ich ważności) oraz opcje amerykańskie, które mogą być wykonane w do-
wolnym dniu okresu ich życia (od dnia wystawienia do dnia wygaśnięcia). Istota tego kryterium wskazuje jed-
noznacznie, że opcje rzeczowe są opcjami typu amerykańskiego. 
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Quantifying the Risk of Mineral Project in the Valuation Procedure 
 
In the paper we consider two chosen aspects of mineral project valuation methods. Discounted me-
thods have been analyzed in the context of ways for estimating discount rate. Correlations between 
the risk of an investment project and its equivalent expressed in the discount rate are being consid-
ered. There have been demonstrated situations where, when estimating the risk, it is necessary to 
apply downside risk measures (discounted cash flow analysis) as well as volatility measures (op-
tion analysis). There has been also presented a numerical example illustrating the differences in the 
NPV depending on the assumed understanding of the category project risk. 
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Zarządzanie ryzykiem rynkowym w głębinowej kopalni miedzi 
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STRESZCZENIE: Ryzyko rynkowe wynika ze specyfiki funkcjonowania kopalni miedzi. Sprze-
daż finalnych produktów bazuje na cenie giełdowej, która charakteryzuje się dużą zmiennością. 
Ma ona bezpośredni wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży, które w okresach dekoniunktury 
mogą być mniejsze niż koszty produkcji. Dlatego ważne jest identyfikowanie i pomiar tego ryzyka 
a następnie przedstawienie go w postaci prostej i zrozumiałej dla zarządzających miary. Identyfi-
kacja i pomiar są pierwszymi etapami w całym procesie zarządzania ryzykiem rynkowym. Kolejną 
istotną kwestią jest odpowiednia struktura organizacyjna, która gwarantuje bezpieczeństwo realizo-
wania tego procesu. Ostatnią fazę stanowi samo zarządzanie, które bazuje na wykorzystaniu instru-
mentów pochodnych. Referat opisuje wspominane wyżej etapy zarządzania ryzykiem rynkowym  
w kontekście funkcjonowania głębinowej kopalni miedzi.  
 
SŁOWA KLUCZOWE: ryzyko rynkowe, zarządzanie ryzykiem rynkowym, hedging, kopalnia mie-
dzi, głębinowa kopalnia miedzi, instrumenty pochodne  
 
 
 
1. SPECYFIKA FUNKCJONOWANIA KOPALNI MIEDZI –  

EKSPOZYCJA NA RYZYKO RYNKOWE 
 
Kopalnia miedzi podobnie jak każde przedsiębiorstwo zarobkowe chce być wynagradzana przede 
wszystkim za podejmowane ryzyko biznesowe. Ryzyko biznesowe możemy zdefiniować jako nie-
pewność co do przyszłych wyników finansowych przedsiębiorstwa, związana z decyzjami bizneso-
wymi, które firma podejmuje oraz środowiskiem biznesowym w jakim działa. W związku z powyż-
szym istnieje konieczność ograniczenia innych, towarzyszących działalności podstawowej ryzyk – 
w przypadku kopalni miedzi przede wszystkim ryzyk rynkowych.  

Oprócz typowych ryzyk rynkowych takich jak: ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko 
operacyjne, kopalnia miedzi eksponowana jest w znacznym stopniu na szczególne dla niej dwa 
typy ryzyka: ryzyko zmiany ceny miedzi, ryzyko zmiany kursu wymiany waluty. 

Ryzyko zmian cen miedzi związane jest ze specyfiką handlu tego typu surowcem na świecie. 
Miedź jest towarem zestandaryzowanym, a więc takim, który jest przedmiotem obrotu na zinsty-
tucjonalizowanych rynkach finansowych i podlega ściśle określonym regułom. Miedź sprzedawana 
jest poprzez zawieranie z odbiorcami kontraktów długoterminowych, najczęściej jednorocznych. 
Cena sprzedaży w kontraktach na miedź nie jest znana w momencie ich zawierania, kontrahenci 
ustalają jedynie sposób jej wyznaczenia w przyszłości, kiedy nastąpi dostarczenie towaru kupują-
cemu. W odniesieniu do miedzi, ceną referencyjną najczęściej jest średnia z notowań cen oficjal-
nych, ustalonych na LME (London Metal Exchange) w miesiącu, w którym miała miejsce dostawa 
określonej partii metalu do klienta. Taka formuła sprzedaży miedzi przez kopalnię rodzi dla niej 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne
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poważne ryzyko związane z niepewnością dotyczącą wysokości przyszłej ceny sprzedaży jej pro-
duktu, a w konsekwencji wielkości przyszłych przychodów oraz wyniku finansowego. 

Jeżeli kopalnia miedzi funkcjonuje w innej strefie walutowej niż strefa dolara północnoamerykań-
skiego, to narażona jest dodatkowo na ryzyko zmiany kursu walutowego (cena miedzi ustalana jest 
w USD) wobec waluty lokalnej. Należy zwrócić uwagę, że najczęściej większość kosztów operacyj-
nych oraz inwestycji jest ponoszona przez kopalnię w walucie lokalnej. Umocnienie waluty lokal-
nej wobec USD skutkuje pogorszeniem warunków finansowych funkcjonowania przedsiębiorstwa 
wydobywczego. Wyzwaniem przed którym staje kopalnia miedzi jest identyfikacja i pomiar głów-
nych ryzyk rynkowych na które jest narażona. 
 
 
2. POMIAR RYZYKA RYNKOWEGO 
 
Obecnie wiele przedsiębiorstw w Polsce i na świecie jest zainteresowanych wdrożeniem systemów 
pomiaru i zarządzania ryzykiem rynkowym, które wykorzystywałyby założenia i mechanizmy jakie 
legły u postaw szeroko stosowanego w instytucjach finansowych rozwiązania opartego o Wartość 
Narażoną na Ryzyko (Value at Risk). W ostatnich latach coraz większą popularność w zakresie 
sposobu pomiaru ryzyka rynkowego w przedsiębiorstwie zyskuje system zaprojektowany przez 
RiskMetrics Group przy wsparciu banku J.P. Morgan i występujący pod nazwą handlową Corpo-
rateMetrics[1]. System ten uwzględnia potrzeby i cechy szczególne jakie odróżniają środowisko  
w jakim funkcjonują przedsiębiorstwa od tego, które jest typowe jedynie dla instytucji finansowych, 
a mianowicie: 
a) w zakresie występowania ryzyka rynkowego oraz ryzyka prowadzenia działalności (bizneso-

wego) – zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie jest procesem zdecydowanie bardziej kom-
pleksowym w porównaniu do instytucji finansowych. Poziom ryzyka rynkowego w pierwszym 
przypadku jest funkcją ryzyka biznesowego. Dlatego też omawiane rozwiązanie zakłada, że 
wypracowany system pomiaru ryzyka rynkowego w przedsiębiorstwie powinien być zintegro-
wany z systemem budżetowania i planowania; 

b) w zakresie zarządzania wynikiem finansowym i wartością firmy – podczas gdy menadżerowie 
instytucji finansowych zwykle koncentrują się na zarządzaniu wartością posiadanych aktywów 
i zobowiązań, kierujący przedsiębiorstwami większą wagę przywiązują do modelowania pozio-
mu, przyrostów a w szczególności zmienności wyników finansowych przedsiębiorstwa takich 
jak zysk brutto, przepływy pieniężne, które stanowią punkt odniesienia do oceny działalności 
przedsiębiorstwa. Większy nacisk jest więc położony na np. modelowanie zmienności docho-
dów i jego wpływ na wycenę przedsiębiorstwa; 

c) horyzont czasowy cyklu zarządzania – w porównaniu do instytucji finansowych, które aktyw-
nie zajmują krótkookresowe pozycje spekulacyjne w celu generowania zysków, przedsiębior-
stwa są mniej wrażliwe na dzienne fluktuacje rynkowe i koncentrują się na zarządzaniu swoją 
ekspozycją w okresach dłuższych – miesięcznych, kwartalnych; 

d) kapitał – coraz więcej przedsiębiorstw zwraca uwagę na wyznaczenie poziomu kapitału niezbęd-
nego dla realizacji przedsięwzięć o określonym poziomie ryzyka oraz związanych z nimi kosz-
tem kapitału; 

e) wymagania związane z prezentowaniem wyników z instrumentów pochodnych – szereg szero-
ko rozumianych regulatorów rynku (ustawodawca, giełdy) narzuca przedsiębiorstwom zasady 
ujmowania w księgach oraz prezentowania wyników (poziom oraz efektywność) związanych  
z realizowanymi programami zarządzania ryzykiem. Wymagania te w sposób znaczący odbie-
gają od rozwiązań typowych dla instytucji finansowych. 
 
W poniższej tabeli wskazano na różnice występujące pomiędzy podstawowymi obszarami za-

rządzania ryzykiem w instytucji finansowej i w przedsiębiorstwie [1]. 

276



 

 

Tabela 1.1. Zarządzanie ryzykiem w instytucji finansowej i w przedsiębiorstwie 
Table 1.1. Risk management in financial institution and corporation 

Parametr Instytucja Finansowa Przedsiębiorstwo 

system RiskMetrics (VaR) CorporateMetrics (EaR1) 

miara wartości wartość portfela zysk, przepływy pieniężne 

ujęcie księgowe wycena do wartości godziwej wycena do wartości godziwej,  
rachunkowość zabezpieczeń 

horyzont czasowy dziennie, miesięcznie miesięcznie, kwartalnie, rocznie 

punkt odniesienia indeks rynkowy określone cele np. wielkość budżetowa,  
cena terminowa, wartość oczekiwana, prognoza 

 
W wyniku wdrożenia kompleksowego sytemu pomiaru ryzyka przedsiębiorstwo może odnieść 

poniższe korzyści: 
a) wzrost przejrzystości ryzyk – sformalizowana kwantyfikacja wpływu zmiennych rynkowych  

na wyniki finansowe przedsiębiorstwa powinna znacząco poprawić poziom świadomości w za-
kresie występujących w przedsiębiorstwie ryzyk, 

b) poprawa komunikacji – ujednolicenie miar ryzyka i raportów ułatwia komunikację pomiędzy 
poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi, 

c) ułatwienie oceny wdrażanych programów zabezpieczających, 
d) wsparcie procesu podejmowania decyzji w zakresie alokacji kapitału i oceny funkcjonowania 

przedsiębiorstwa, 
e) poprawa poziomu kontroli – ekspozycja przedsiębiorstwa na ryzyko rynkowe objęta zostaje 

systemem limitów. 
 
Poprzez optymalizację pomiaru ryzyka rynkowego, przedsiębiorstwo może poprawić również 

system zarządzania nim. 
Proces pomiaru ryzyka rynkowego w przedsiębiorstwie może być przedstawiony skrótowo w po-

staci pięciu kolejnych etapów[1], podczas realizacji których zakładane cele są osiągane poprzez za-
stosowanie odpowiednich procedur i metod – obrazuje to poniższa tabela. Przykładowo zaprezento-
wano również rozwiązania przyjęte w KGHM Polska Miedź S.A.[2] 
 
Tabela 2.2. Proces pomiaru ryzyka w przedsiębiorstwie 
Table 2.2. Risk measurement process in corporation 

Etap Cel Procedura Metodologia Rozwiązania  
w KGHM PM S.A. 

1. Określenie 
danych wejścio-
wych do modelu 

określenie miar 
ryzyka, które będą 
obliczane 

wybór – konkretnej ka-
tegorii (zysk, przepływy 
pieniężne), horyzontu 
czasowego, poziomu 
ufności 

wybór przez 
badającego 

miary ryzyka:  
zysk brutto narażony 
na ryzyko,  
Earnings-at-risk 
horyzont czasowy: 
miesięczny, następny 
rok obrachunkowy 
poziom ufności: 
95% 

                                                           
1 EaR – Earnings at Risk (Zysk narażony na ryzyko) 
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c.d. Tabela 2.2. Proces pomiaru ryzyka w przedsiębiorstwie 
cont. Table 2.2. Risk measurement process in corporation 
2. Mapowanie 
ekspozycji 

identyfikacja 
wszystkich pozycji 
narażonych na 
ryzyko – zysków, 
przepływów pie-
niężnych, których 
wartość będzie ule-
gać zmianom wraz 
ze zmianami czyn-
ników rynkowych 

a) przypisanie poszcze-
gólnym ekspozycjom 
(pozycjom finansowym) 
funkcji wyceny odzwier-
ciedlających ich wartość 
w zależności od fluktua-
cji zmiennych rynkowych
b) stworzenie rachunku 
wyników lub sprawozda-
nia z przepływów pie-
niężnych pro forma 

wyodrębnienie 
kategorii nara-
żonych na ryzy-
ko z modelu 
biznesowego 
lub budżeto-
wego  

mapowanie ekspozy-
cji w formie opraco-
wanego na potrzeby 
pomiaru ryzyka ra-
chunku wyników pro 
forma, w którym po-
szczególnym wrażli-
wym na ryzyko 
pozycjom przypisano 
odpowiednie funkcje 

3. Generowanie 
scenariuszy 

Wygenerowanie 
zakresu możliwych 
wartości zmiennych 
rynkowych na prze-
strzeni określonego 
horyzontu czasowe-
go 

a) wyznaczenie prognoz 
wartości i rozkładów dla 
zmiennych rynkowych  
w każdym z terminów  
w ramach prognozowane-
go horyzontu czasowego 
z etapu 1 (prognozowanie)
b) wygenerowanie na 
podstawie wartości i roz-
kładów otrzymanych na 
etapie 3a) N scenariuszy 
w taki sposób aby każdy 
ze scenariuszy określał 
ścieżkę (trajektorię) prze-
biegu zmian danego czyn-
nika rynkowego na prze-
strzeni całego horyzontu 
czasowego z etapu 1 
(symulacja) 

a) na podstawie 
bieżących infor-
macji rynkowych 
lub w oparciu  
o wybrany 
model ekono-
metryczny 
b) np. w opar-
ciu o symulacje 
Monte Carlo 
 

a) model progno-
styczny zbudowany 
dla cen miedzi przy 
założeniu hipotezy 
występowania proce-
su powrotu do śred-
niej (Mean Reversion 
Process),  
b) symulacja Monte 
Carlo 

4. Wyliczenie 
wartości 

Wygenerowanie 
rozkładu wartości 
analizowanych po-
zycji (zysków, prze-
pływów pienięż-
nych) 

podstawienie wartości 
wygenerowanych dla 
każdego z N scenariuszy 
na etapie 3b do mapy 
ekspozycji z etapu 2  
i obliczenie w oparciu  
o przypisane funkcje 
wyceny N wartości dla 
analizowanych pozycji 
finansowych (zysków, 
przepływów pieniężnych) 
oraz przedstawienie ich 
w postaci histogramu. 

- przeliczenie 
w oparciu  
o funkcje wyce-
ny dla każdego 
z wygenerowa-
nych scenariuszy
- przeliczenie 
rachunku wyni-
ków lub sprawo-
zdania z przepły-
wów pienięż-
nych pro forma 
dla każdego sce-
nariusza 

przeliczenie opraco-
wanego na potrzeby 
pomiaru ryzyka ra-
chunku wyników pro 
forma dla każdego 
scenariusza 

5. Oznaczenie 
ryzyka 

obliczenie poziomu 
ryzyka rynkowego 

używając rozkładu proba-
bilistycznego pozycji 
finansowych z etapu 4, 
odczytanie odpowiednich 
wielkości finansowych 
(statystyk) przy założo-
nym poziomie ufności  
i ich porównanie z war-
tością celową 

analiza rozkładu 
zysków lub 
przepływów 
pieniężnych 

określenie wartości 
miar ryzyka opisa-
nych w etapie 1 
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KGHM Polska Miedź S.A. stara się mierzyć wielkość każdego ryzyka na jakie jest narażona  
i wyrazić je spójną i łączną miarą, która obejmuje wszystkie jego rodzaje. Ze względu na to, że zde-
cydowanie największym i najistotniejszym ryzykiem jest ryzyko cenowe – zmian cen metali, zmian 
kursów walutowych oraz zmian stóp procentowych – oraz ze względu na możliwość jego liczbo-
wego, a więc zobiektywizowanego wyrażenia, Spółka kwantyfikuje głównie to ryzyko[3]. 

Przygotowując analizę pomiaru ryzyka Spółka generuje rozkłady prawdopodobieństwa czyn-
ników rynkowych, na które jest narażona na poszczególne miesiące najbliższych lat. 

Na wykresie poniżej zobrazowano przykładowe, wygenerowane na początku 2009 roku, rozkła-
dy prawdopodobieństwa cen miedzi w czerwcu 2009 i 2010 roku. 

 

 
Wykres 2.1. Rozkład prawdopodobieństwa cen miedzi [w USD/t] w czerwcu 2009 r. i czerwcu 2010 r.  
Graph 2.1. Probability distribution of copper prices [in USD/t] in June 2009 and June 2010 

 
 
Analogiczną analizę przeprowadza się dla każdego miesiąca w najbliższych dwóch latach.  

W efekcie otrzymuje się szereg rozkładów prawdopodobieństwa, które generowane są dla każdego 
z czynników ryzyka rynkowego. Wykres poniżej prezentuje rozkłady prawdopodobieństwa cen 
miedzi w latach 2009-2010. 

 

 
Wykres 2.2. Rozkład prawdopodobieństwa cen miedzi [w USD/t] na poszczególne miesiące lat 2009-2010 
Graph 2.2. Probability distribution of copper prices [in USD/t] for each month of 2009-2010 
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Otrzymane w ten sposób scenariusze wykorzystywane są do określenia potencjalnego wpływu 
zewnętrznych czynników rynkowych na kondycję finansową przedsiębiorstwa. KGHM Polska 
Miedź S.A. stosuję miarę zwaną Earnings at Risk (EaR) – zysk narażony na ryzyko. Miara ta okreś-
la o ile maksymalnie może spaść zysk, w stosunku do założonego poziomu (budżet), wskutek (nor-
malnych) zmian cen surowców i kursów walutowych, dla danego okresu sprawozdawczego i z za-
danym prawdopodobieństwem ceteris paribus. EaR uwzględnia stochastyczny charakter zachowa-
nia się cen finansowych oraz ich wpływ zarówno na przychody jak i koszty Spółki.  

Na przykład: 
Zakładany w budżecie na rok 2010 zysk brutto wynosi: 2 mld PLN, 
Miara – (Zysk budżetowy brutto narażony na ryzyko) – EaR (B/95%)2010 dla prawdopodobień-

stwa 95% wynosi 800 mln PLN. 
Czyli z prawdopodobieństwem 95% zysk brutto w 2010 roku nie będzie mniejszy, niż 1,2 mld 

PLN (2 mld – 0,8 mld). 
Transakcje zabezpieczające pozwalają na modyfikowanie wielkości ryzyka, na które narażona 

jest Spółka. Ich wpływ na poziom ryzyka jest odzwierciedlony w zmianach wielkości EaR. 
Dzięki zastosowaniu opisanej miary ryzyka cenowego, firma jest w stanie określić ekspozycję 

spółki na ryzyko rynkowe oraz jego wpływ na wyniki finansowe. Może także zbadać wpływ stra-
tegii zabezpieczających na wyniki Spółki przed ich wdrożeniem. Jednakże mając na uwadze fakt, 
że żadna miara ryzyka nie jest w stanie w pełni odzwierciedlić rzeczywistości, co głównie związa-
ne jest z przyjętymi założeniami co do pewnych wielkości rynkowych, np. zmienności stóp zwrotu 
dla miedzi, srebra i walut, KGHM Polska Miedź S.A. wykorzystuje modele numeryczne wyłącznie 
jako narzędzie pomocnicze w podejmowaniu decyzji oraz źródło dodatkowych informacji. Nie sta-
nowią one wyłącznej podstawy do podejmowania decyzji. 
 
 
3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA NIEZBĘDNA DO EFEKTYWNEGO  

ZARZĄDZANIA RYZYKIEM RYNKOWYM 
 
Wszyscy dobrze pamiętają spektakularne w latach 90-tych bankructwa takich gigantów jak Barings 
Bank czy Enron. Nie tak dawno ujawniono ogromne straty jednego z dealerów banku Societe Gene-
rale, które mocno zachwiały fundamentami tego francuskiego potentata finansowego. Wszystkie te 
zdarzenia wynikały z nieodpowiedniej kontroli działań osób zaangażowanych w zawieranie trans-
akcji w instrumentach pochodnych, które ze względu na swój charakter, w nieodpowiednich rękach 
mogą być naprawdę destrukcyjne. Dźwignia finansowa i odroczony termin realizacji instrumentów 
pochodnych, nieumiejętnie używane mogą narazić przedsiębiorstwo na poważne problemy. Dlate-
go w procesie zarządzania ryzykiem rynkowym, w którym wykorzystywane są instrumenty pochod-
ne, bardzo ważną rolę pełni struktura organizacyjna gwarantująca bezpieczeństwo firmy. 

Przez strukturę organizacyjną rozumiemy odpowiedni podział zadań i obowiązków niezbędnych 
do realizacji strategii zabezpieczających. Upadek banku Barings wynikał z podstawowego błędu  
w zarządzaniu ryzykiem – nie odseparowano w nim osób zawierających transakcje w instrumentach 
pochodnych od osób potwierdzających te transakcje. W Baringsie osoba zawierająca transakcje 
jednocześnie je potwierdzała. Mogła w ten sposób ukrywać ogromne straty, które powstały w wy-
niku zawierania transakcji w instrumentach pochodnych. Należy tutaj dodać, że w tym wypadku 
transakcje te nie miały już charakteru zabezpieczającego, a wyłącznie spekulacyjny. Brak kontroli 
tego obszaru działalności przedsiębiorstwa bardzo często prowadzi do spekulacji. Jak pokazała 
historia chęć realizacji dodatkowych, szybkich zysków zwiodła już nie jednego pracownika zawie-
rającego transakcje w instrumentach pochodnych. Dlatego bardzo ważne jest stworzenie odpowied-
niej struktury organizacyjnej, która wyraźnie oddziela osoby zawierające transakcje od osób je po-
twierdzających. Bardzo ważne jest, aby osoby te raportowały do niezależnych przełożonych, tak 
aby wyeliminować to ryzyko. Tylko w ten sposób wszelkie transakcje nieautoryzowane, o charak-
terze spekulacyjne mogą być szybko ujawnione, a funkcjonowanie firmy zabezpieczone. 
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Zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie zarządzania ryzykiem, w ramach struktury firmy 
powinna znaleźć się także komórka odpowiedzialna za pomiar ryzyka rynkowego. W komórce tej 
powinny być przygotowywane niezależne i rzetelne analizy ekspozycji przedsiębiorstwa na ryzyko 
rynkowe, wpływ poszczególnych strategii w instrumentach pochodnych na to ryzyko oraz badania 
wrażliwości na różne scenariusze rynkowe.  

Bardzo ważną komórką w strukturze zarządzania ryzykiem jest tzw. komitet ryzyka, którego 
zadaniem jest rekomendowanie Zarządowi działań w zakresie zarządzania ryzykiem. W skład takie-
go komitetu powinni wchodzić menadżerowie średniego i wysokiego szczebla, którzy reprezentują 
najważniejsze piony firmy. Członkowie komitetu ryzyka powinni w ramach tzw. burzy mózgów 
wypracowywać najbardziej optymalne rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem. Spotkania 
komitetu ryzyka powinny odbywać się cyklicznie, tak aby zachować konsekwencję i systematycz-
ność działań zabezpieczających.  

Nie można także zapomnieć o funkcji jaką pełni Departament Audytu, najbardziej niezależnej 
komórki bezpośrednio raportującej do Rady Nadzorczej. Regularnie przeprowadzane audyty dzia-
łań w zakresie zarządzania ryzykiem gwarantują bezpieczeństwo firmy. Warto tutaj wspomnieć,  
że audyt powinien przede wszystkim analizować wszelkie decyzje podjęte w ramach zarządzania 
ryzykiem, ze szczególnym uwzględnieniem zawieranych transakcji w instrumentach pochodnych  
i ich charakterem. 

Na rysunku poniżej przedstawiono strukturę zarządzania ryzykiem rynkowym w KGHM Polska 
Miedź. Wyraźnie widać w niej odseparowanie komórek odpowiedzialnych za zawieranie transakcji 
w instrumentach pochodnych od komórki potwierdzającej je. Wydzielona jest także osobna komór-
ka do pomiaru ryzyka. Centralnym punktem tej struktury jest komitet ryzyka, który bezpośrednio 
rekomenduje zarządowi działania w ramach zarządzania ryzykiem. Ze względu na skalę działalnoś-
ci decyzje o zawarciu określony transakcji w instrumentach pochodnych podejmowane są przez 
zarząd, po zapoznaniu się z rekomendacją komitetu ryzyka. Komórka odpowiedzialna za zawiera-
nie transakcji nie może samodzielnie zawierać żadnych transakcji. Wszystkie muszą być zgodne  
z uchwałą zarządu. W ramach struktury zarządzania ryzykiem rynkowym w KGHM istnieje także 
Departament Audytu, którego rola sprowadza się do nadzorowanie całej procedury dotyczącej za-
rządzania ryzykiem rynkowym. Funkcjonowanie niezależnego audytu daje zarządowi gwarancję 
bezpieczeństwa funkcjonowania tego newralgicznego obszaru przedsiębiorstwa. 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 3.1. Struktura organizacyjna służb odpowiedzialnych za proces zarządzania ryzykiem rynkowym w KGHM 
Figure 3.1. Organizational structure of units responsible for market risk management in KGHM 
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Przy omawianiu procesu zarządzania ryzykiem nie można zapomnieć o systemie informatycz-
nym wspomagającym ten proces. Oprogramowanie do zarządzania ryzykiem rynkowym w firmie 
powinno wspierać wszystkie trzy komórki organizacyjne, front, middle i back office.  

W zakresie działalności komórki front office oprogramowanie powinno umożliwiać wycenę 
instrumentów pochodnych, możliwość wprowadzania transakcji do systemu oraz przeprowadzanie 
uproszczonych analiz aktualnej pozycji zabezpieczającej i proponowanych strategii. Bardzo ważna 
jest integralność systemu informatycznego z serwisem informacyjnym, wykorzystywanym w firmie 
(np. Reuters, Bloomberg), tak aby nie trzeba było ręcznie wprowadzać niezbędnych do wyceny 
danych rynkowych. Dane te powinny być pobierane automatycznie, tak aby maksymalnie uspraw-
nić działalność komórki front office.  

W zakresie działalności komórki middle office system powinien umożliwiać przeprowadzanie 
analiz w zakresie pomiaru ryzyka. Kluczowym elementem takiego systemu jest możliwość przepro-
wadzania analizy scenariuszowych, stress testów, a przede wszystkim wyliczania wartości narażo-
nej na ryzyko (Value at Risk). W przypadku przedsiębiorstwa, najlepiej wykorzystywać rozszerzo-
ną wersję tej miary, polegającą na wyznaczaniu przepływów finansowych narażonych na ryzyko 
(Cash Flow at Risk). CFaR wyznacza przy danym prawdopodobieństwie minimalny poziom przy-
szłego wyniku finansowego firmy, uwzględniając czynniki ryzyka rynkowego na które narażona 
jest spółka. Bardzo ważna jest integralność systemu informatycznego z systemem księgowym sto-
sowanym w firmie (np. SAP), gdyż do wyliczania CFaR wymaganych jest wiele informacji doty-
czących działalności przedsiębiorstwa, np. dane dotyczące planowanej sprzedaży.  

Podstawową funkcją komórki back-office jest kontrola procesu zarządzania ryzykiem. System 
informatyczny powinien zatem umożliwiać monitorowanie i zatwierdzanie zawieranych transakcji. 
Dodatkowo powinien umożliwiać księgowanie zgodne z międzynarodowymi standardami rachun-
kowości zabezpieczeń. Także w tym wypadku niezbędna jest jego pełna integralność z systemem 
księgowym stosowanym w firmie. 

 
 

4. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM RYNKOWYM – WYKORZYSTANIE  
INSTRUMENTÓW POCHODNYCH 

 
Proces zarządzania ryzykiem rynkowym można podzielić na sześć etapów:  

1. Komórki merytoryczne prezentują strategię zabezpieczającą Komitetowi Ryzyka Rynkowe-
go, wraz z analizami (fundamentalną, techniczną i statystyczną) dotyczącymi Spółki w kon-
tekście ryzyka rynkowego. 

2. Komitet Ryzyka Rynkowego, po przeanalizowaniu strategii, rekomenduje ją Zarządowi. 
3. Zarząd wydaje uchwałę o wdrożeniu strategii zabezpieczającej. 
4. Pracownicy komórki front office, po otrzymaniu uchwały zarządu, zawierają transakcje za-

bezpieczające z bankami/brokerami. 
5. Niezależna kontrola procesu zawierania transakcji przez back office (potwierdzanie zawar-

tych transakcji). 
6. Przekazanie informacji Komitetowi Ryzyka Rynkowego podsumowującej wdrożenie strate-

gii.  
 
Przykładowe transakcje zabezpieczające ryzyko kursowe 
 

Do najczęściej stosowanych instrumentów pochodnych, wykorzystywanych na rynku waluto-
wym, należą kontrakty forward oraz opcje europejskie.  

Kontrakt forward polega na ustaleniu kursu kupna/sprzedaży waluty na określoną datę w przy-
szłości. W przypadku eksportera, transakcją zabezpieczającą będzie kontrakt sprzedaży np. dola-
rów za złotówki. Jeżeli kurs walutowy będzie niższy od kursu dostawy wynikającego z kontraktu 
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terminowego, eksporter otrzyma rekompensatę niższego kursu. Będzie ona różnicą pomiędzy kur-
sem dostawy a aktualnym kursem walutowym, pomnożoną przez zabezpieczony wolumen. Jeżeli 
kurs walutowy będzie wyższy od kursu dostawy, wynikającego z kontraktu terminowego, eksporter 
będzie musiał zapłacić różnicę pomiędzy aktualnym kursem walutowym a kursem dostawy, pomno-
żoną przez zabezpieczony wolumen. Kontrakt forward jest zobowiązaniem się do kupna/sprzedaży 
po określonym kursie, w związku z tym jego efekt może być zarówno pozytywny jak i negatywny. 
Najważniejsze jest jednak to, że dzięki wykorzystaniu kontraktu forward, eksporter wie, niezależnie 
od zmian rynkowych, po jakim kursie będzie wymieniał otrzymaną w przyszłości walutę. Na rysun-
ku poniżej zamieszczono profil sprzedaży terminowej. 
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Rysunek 4.1. Profil kontraktu forward (linia ciągła – sprzedaż terminowa; linia przerywana – kupno terminowe) 
Figure 4.1. Profile of forward contract (continuous line – forward sell; broken line – forward buy) 

 
 
Opcja, w odróżnieniu od kontraktu forward, nie jest zobowiązaniem a daje prawo do kupna/ 

/sprzedaży waluty w przyszłości. Opcja sprzedaży po określonym kursie w przyszłości daje prawo 
jej posiadaczowi do sprzedaży waluty po tym kursie. W przypadku ukształtowania się kursu walu-
towego ponad kursem wykonania opcji, nie opłaca się jej wykonywać. W takim przypadku opcja 
wygasa, a przedsiębiorca (w tym wypadku będzie to być eksporter) sprzedaje walutę po kursie ryn-
kowym. Gdy kurs ukształtuje się poniżej kursu wykonania, firma wykonuje opcję i otrzymuję re-
kompensatę podobnie jak w przypadku kontraktu forward. Niestety nie ma nic za darmo, za takie 
prawo trzeba zapłacić. Rysunek poniżej prezentuje profil opcji sprzedaży. 
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Rysunek 4.2. Profil opcji sprzedaży (linia ciągła – kupno; linia przerywana – sprzedaż) 
Figure 4.2. Profile of put option (continous line – bu;, broken line – sell) 
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Eksporter, zabezpieczając się przed ryzykiem kursowym za pomocą opcji, otwarty jest na party-
cypację w wyższych kursach, jednak musi za to zapłacić. W związku z tym, że opcja taka jest sto-
sunkowo droga, zaczęto szukać innych rozwiązań, które mogłyby sfinansować takie prawo. Takim 
rozwiązaniem jest sprzedaż opcji innemu podmiotowi, jednak żeby taka operacja była zgodna z pro-
filem ryzyka eksportera, musi to być prawo do kupna waluty. W ten sposób powstaje zobowiąza-
nie do sprzedaży waluty. Eksporter musi więc sprzedać opcję kupna. Na rysunku 3 zaprezentowa-
no profil takiej opcji, która daje prawo do kupna waluty w przyszłości po ustalonym kursie. Sprze-
dawca opcji zobowiązuje się do sprzedaży waluty po określonym kursie w przyszłości.  
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Rysunek 4.3. Profil opcji kupna (linia ciągła – kupno; linia przerywana – sprzedaż) 
Figure 4.3. Profile of buy option (continuous line – buy; broken line – sell) 
 
 

Środki ze sprzedaży opcji kupna mogą być wykorzystane na zakup opcji sprzedaży. Na rysunku 
4.4 zaprezentowano profil zerokosztowej struktury opcyjnej polegającej na jednoczesnym zakupie 
opcji sprzedaży i sprzedaży opcji kupna. 
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Rysunek 4.4. Profil zakupu opcji sprzedaży i sprzedaży opcji kupna – „korytarz” 
Figure 4.4 Profile of bought put option and sold of buy option – „collar” 
 
 

Struktura taka zwana jest „korytarzem” albo z języka angielskiego „collar”. W porównaniu 
do sprzedaży terminowej charakteryzuje się większą elastycznością. Porównanie sprzedaży termi-
nowej z „korytarzem” zostało zaprezentowane na rysunku 4.5. 
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Rysunek 4.5. „Korytarz” (linia ciągła) i sprzedaż terminowa (linia przerywana) 
Figure 4.5. „Collar” (continuous line) and forward sell (broken line) 
 
 
Nie można jednoznacznie stwierdzić, który z tych instrumentów jest lepszy. Sprzedaż terminowa 
nie daje żadnej elastyczności, ale zabezpiecza wyższy kurs walutowy. Korytarz umożliwia party-
cypację do wyższego kursu niż sprzedaż terminowa, ale zabezpiecza niższy poziom. Wykorzysta-
nie danego instrumentu zależy więc od preferencji firmy, a także od sytuacji w jakiej się znajduje. 
Załóżmy więc, że kurs po jakim przykładowy eksporter musi sprzedać uzyskane wpływy walutowe, 
aby pokryć koszty stałe, wynosi USD/PLN 4,00. Sprzedaż terminowa na ten okres wynosi USD/ 
/PLN 4,20, a możliwy do zrealizowania „korytarz” daje gwarancję USD/PLN 4,00 i partycypację 
do USD/PLN 4,40. Wybierając sprzedaż terminową eksporter ustala marżę na poziomie USD/PLN 
0,20 i eliminuje wszelkie ryzyko rynkowe. „Korytarz” również zabezpiecza go przed stratą, ale nie 
ustala wielkości marży. Będzie się ona wahać między USD/PLN 0 a 0,40. Wybór instrumentu uza-
leżniony jest więc od apetytu na ryzyko.  
 
Przykładowe transakcje zabezpieczające ryzyko towarowe 

 
W przypadku transakcji zabezpieczających ryzyko towarowe, wykorzystuje się podobne instru-

menty jak na rynku walutowym tylko oparte na średniej cenie z danego miesiąca. Wynika to ze stan-
dardów jakie obowiązują na rynku fizycznej sprzedaży towarów, gdzie z reguły bazuje się na śred-
niej miesięcznej cenie oficjalnych notowań giełdy towarowej.  

Odpowiednikiem sprzedaży terminowej na rynku towarów jest swap towarowy, który polega  
na jednoczesnej sprzedaży terminowej i kupnie średniej ceny danego miesiąca. Inaczej mówiąc, jest 
to po prostu zamiana ceny zmiennej na stałą. 
 

 

 

 

 

 
Źródło: opracowanie własne. Kupno średniej lipca 
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Rysunek 4.6. Swap towarowy (zamiana ceny zmiennej na stałą) 
Figure 4.6.Commodity swap (change of variable price to fix price) 
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Z rysunku 4.6 wynika, że cena w kontrakcie fizycznym, po jakiej eksporter sprzedaje towar, jest 
średnią cen z lipca. Aby zabezpieczyć się przed spadkiem cen, eksporter musi zamienić cenę śred-
nią, na stałą. Wykorzystując swapa towarowego kupuje średnią lipca i sprzedaje na drugi dzień ro-
boczy sierpnia, gwarantując sobie w rezultacie sprzedaż po znanej dziś cenie. 

Odpowiednikiem opcji sprzedaży na rynku towarowym jest azjatycka opcja sprzedaży2, która 
daje prawo do sprzedaży po z góry ustalonej średniej miesiąca. W odróżnieniu od opcji europejskiej 
nie jest to cena z konkretnego dnia. W ten sposób, podobnie jak w swapie towarowym, wyelimino-
wane jest ryzyko niedopasowania transakcji zabezpieczającej do warunków cenowych fizycznego 
kontraktu sprzedaży (tzw. ryzyko bazy). 

Na rynku towarowym wykorzystywane są także struktury opcyjne, jednak tym razem składają-
ce się z opcji azjatyckich. Do najpopularniejszych należy „korytarz” oraz tzw. „mewa”.  

W przypadku eksportera, struktura opcyjna „mewa” (z języka angielskiego „seagull”), polega 
na sprzedaży opcji kupna z najwyższą ceną wykonania, kupnie opcji sprzedaży z niższą ceną wyko-
nania i sprzedaży opcji sprzedaży z najniższą ceną wykonania. Rysunek 4.7 prezentuje profil takiej 
struktury. 
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Rysunek 4.7. Profil struktury opcyjnej „mewa” 
Figure 4.7. Profile of options structure „seagull” 
 
 

„Mewa” to właściwie „korytarz” z dodatkową sprzedażą opcji sprzedaży z niższą ceną wyko-
nania. Dzięki takiej operacji cena wykonania kupowanej opcji sprzedaży może być podniesiona 
(środki uzyskane ze sprzedaży opcji sprzedaży przeznaczane są na podniesienie poziomu zabez-
pieczenia). Niestety w przypadku spadku cen poniżej ceny wykonania sprzedanej opcji sprzeda-
ży, zysk z tytułu wdrożonej strategii opcyjnej zostanie ograniczony do różnicy pomiędzy ceną 
wykonania kupionej opcji sprzedaży, a ceną wykonania sprzedanej opcji sprzedaży. Wykorzy-
stanie takiej struktury może mieć zastosowanie na przykład na rynku miedzi, na którym znany 
jest średni koszt wydobycia. Jeżeli ceny spadłyby poniżej tego poziomu dla wielu uczestników 
rynku dalsza produkcja byłaby nieopłacalna, więc wstrzymaliby produkcję podnosząc tym samym 
cenę. A zatem można stwierdzić, że cena nie powinna spaść poniżej tego poziomu. Nie ma sensu 
zabezpieczanie się przed spadkiem cen do zera, gdyż taka sytuacja jest nierealna. Warto więc wy-
stawić opcję sprzedaży z ceną wykonania równą średniemu poziomowi kosztów wydobycia mie-
dzi, a środki uzyskane ze sprzedaży takiej opcji wykorzystać do podwyższenia poziomu zabez-
pieczenia.  
                                                           
2 W przypadku rynku walutowego częściej wykorzystuje się opcje europejskie, które zostały wcześniej opisane. W opcji 
europejskiej realizacja dotyczy ceny z konkretnego dnia.  
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Market risk is derived from specificity of copper mine functioning. Sales of final products base on 
exchange price, which is characterized by big volatility. It has direct impact on the level of sales, 
which in recession can be lower than production costs. That`s why identifying and measurement 
that risk and show it in the simple and understood for the management way is so important. Identifi-
cation and measurement are the first stages in the whole market risk management process. The next 
issue is proper organizational structure, which guarantee safety in realization of that process. The last 
stage is management, which bases on usage of derivatives. This paper describes above mentioned 
stages of market risk management from the perspective of deep copper mine functioning. 
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STRESZCZENIE: Finansowanie działalności przedsiębiorstwa jest ważnym procesem decyzyjnym. 
Bez środków finansowych i finansowania nie ma możliwości podjęcia i rozwijania działalności go-
spodarczej. Proces finansowania, podobnie jak inne procesy zachodzące w ramach działalności go-
spodarczej, generuje ryzyko, zwane ryzykiem finansowania. Proces finansowania i towarzyszące mu 
ryzyko, jest tym bardziej złożony im bardziej kapitałochłonna jest działalność przedsiębiorstwa. Za 
jedną z najbardziej kapitałochłonnych branż uznaje się górnictwo. Szczególne uwarunkowania pro-
cesu finansowania działalności górniczej rodzą specyficzne ryzyko finansowania. Oznacza ono dla 
obu stron procesu finansowania (przedsiębiorstwa górniczego i podmiotu finansującego) zagroże-
nie uzyskania oczekiwanych efektów finansowych. 
 
 
 
1. WPROWADZENIE DO ZAGADNIENIA RYZYKA FINANSOWANIA 

DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH 
 
Ryzyko towarzyszy każdej działalności gospodarczej. Istota ryzyka tkwi w zagrożeniu osiągnięcia 
zamierzonych celów, możliwości wystąpienia straty lub możliwości zrealizowania korzyści róż-
nych od oczekiwanych [1]. Ryzyko tłumaczy się też prawdopodobieństwem, że nastąpi jakieś ne-
gatywne zdarzenie [2]. Działalność operacyjna przedsiębiorstw nieodzownie łączy się z ryzykiem 
we wszystkich jej obszarach, także w kontekście jej finansowania. Finansowanie działalności przed-
siębiorstwa jest ważnym procesem decyzyjnym od początkowej fazy jego istnienia aż po końcowy 
cykl życia − upadłość lub likwidację. Bez środków finansowych i finansowania nie ma możliwości 
podjęcia i rozwijania działalności gospodarczej. Ryzyko związane z działalnością operacyjną przed-
siębiorstw górniczych posiada swój własny, niepowtarzalny charakter. Wynika to m.in. z tego, że 
branża górnicza posiada swoją specyfikę, odróżniającą ją od innych branż. Wiele rodzajów ryzyka 
związanego z działalnością przedsiębiorstw górniczych nie występuje w ogóle lub występuje rzad-
ko w innych sekcjach gospodarki. Jako przykład można tu przytoczyć ryzyko siły wyższej, które w 
przypadku działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych może przybrać formę zagrożenia 
wybuchem metanu pod ziemią czy zagrożenia zalania pokładu węgla. Znaczenie tych zagrożeń do-
datkowo wzmacnia zagrożenie utraty zdrowia lub życia pracowników pracujących pod ziemią i in-
ne kategorie ryzyka operacyjnego. Równolegle do występowania ryzyka siły wyższej i innych od-
mian ryzyka operacyjnego, przedsiębiorstwa górnicze, tak jak inne przedsiębiorstwa, pozostając na 
własnym rozrachunku muszą zadbać o optymalne finansowanie działalności operacyjnej, czego skut-
kiem jest ponoszenie przez nie ryzyka finansowania1. 
                                                 
1Ryzyko finansowania należy wyraźnie odróżnić od popularnego w literaturze przedmiotu ryzyka finansowe-
go. Choć ryzyko finansowe jest związane z wyborem rodzajów i struktury źródeł finansowania to jednak jest 
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 Ryzyko finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstwa górniczego wiąże się z proce-
sem pozyskiwania kapitału niezbędnego do finansowania działalności operacyjnej. Ryzyko to zale-
ży od wielu czynników wewnętrznych (charakteryzujących dane przedsiębiorstwo górnicze) oraz 
zewnętrznych (rynkowych) oraz występuje w wielu odmianach. Poszczególne rodzaje ryzyka zwią-
zanego z działalnością operacyjną przedsiębiorstwa górniczego dotykają bezpośrednio przedsię-
biorstwo górnicze ale również nie pozostają bez wpływu na kooperantów i inne podmioty związa-
ne z branżą górniczą. Szczególną rolę odgrywają tu podmioty finansujące działalność operacyjną 
przedsiębiorstw górniczych (kapitałodawcy). W niniejszym opracowaniu rozważane będą odmiany 
ryzyka finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstwa górniczego w odniesieniu zarówno 
do samego przedsiębiorstwa górniczego, jak i do podmiotów udostępniających mu kapitał. Relacje, 
które zachodzą pomiędzy poszczególnymi rodzajami ryzyka ponoszonymi przez przedsiębiorstwa 
górnicze i podmioty finansujące ich działalność operacyjną przedstawiono na rysunku 1. 
 

  

RYZYKO FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

PRZEDSIĘBIORSTWA GÓRNICZEGO 
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Rys. 1. Ryzyko finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych 
Figure 1. The risk of funding the operating activity of mining enterprises 
(Źródło: opracowanie własne). 

 
 Mówiąc o ryzyku związanym z procesem finansowania działalności operacyjnej przedsiębior-
stw górniczych należy rozróżnić ryzyko o skutkach dla przedsiębiorstwa górniczego oraz ryzyko 
o skutkach dla podmiotów go finansujących. Ryzyko finansowania oznacza dla obu stron procesu 
finansowania (przedsiębiorstwa górniczego i podmiotu finansującego) zagrożenie uzyskania ocze-
kiwanych efektów finansowych. Może mieć zatem swe skutki zarówno dla przedsiębiorstwa górni-
czego, jak i podmiotu finansującego − kapitałodawcy. Ryzyko finansowania o skutkach dla przed-
siębiorstwa górniczego i dla podmiotu go finansującego może wynikać z czynników wewnętrznych, 
uwarunkowanych specyfiką działalności operacyjnej przedsiębiorstwa górniczego lub z czynników 
zewnętrznych, związanych z ogólnymi warunkami gospodarowania. Przyczyną występowania tego 
rodzaju ryzyka jest niekorzystne dla jednej ze stron transakcji finansowej kształtowanie się stóp 
procentowych, kursów walut, kursów akcji oraz zmian wartości pieniądza itp. [3]. Ryzyko finanso-
                                                                                                                                      
kategorią znacznie węższą od ryzyka finansowania. Ryzyko finansowe zależy od poziomu zadłużenia – rośnie 
w miarę wzrostu kapitałów obcych, stóp procentowych − wyższe stopy oprocentowania kapitałów obcych zwięk-
szają ryzyko, warunków korzystania z kapitałów obcych − krótsze terminy kredytowania oraz możliwość wy-
powiedzenia umowy kredytowej przez kredytodawców bez ważnych powodów − zwiększają ryzyko finanso-
we, itd. Tak więc na ryzyko finansowe narażone są przedsiębiorstwa, które korzystają ze środków obcych, na-
tomiast nie ponoszą tego ryzyka przedsiębiorstwa, które wykorzystują jedynie środki własne. Ryzyko finan-
sowania jest kategorią szerszą obejmującą zarówno ryzyko związane z korzystaniem z własnych i obcych 
źródeł i jest postrzegane zarówno przez biorców, jak i dawców kapitału. 
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wania o skutkach dla przedsiębiorstwa górniczego i jego kapitałodawcy występuje zatem w wielu 
odmianach w zależności od wywołujących go czynników. Poszczególne kategorie ryzyka finanso-
wania, mimo że występują po obu stronach transakcji finansowych, mogą być jednak w różny spo-
sób postrzegane przez kapitałodawców i przedsiębiorstwo górnicze. W związku z tym ryzyko fi-
nansowania podzielić można na ryzyko o skutkach dla przedsiębiorstwa górniczego oraz ryzyko 
o skutkach dla kapitałodawcy. Niektóre kategorie ryzyka mogą ponadto dotykać swymi skutkami 
zarówno dawcę, jak i biorcę kapitału. W niniejszym opracowaniu uwagę skupia się na ryzyku 
o skutkach dla przedsiębiorstwa górniczego. 
 
2. RYZYKO FINANSOWANIA O SKUTKACH DLA PRZEDSIĘBIORSTWA 

GÓRNICZEGO GENEROWANE PRZEZ CZYNNIKI WEWNĘTRZNE 
 

Podejmując decyzje dotyczące wyboru źródeł finansowania działalności operacyjnej i ich struktu-
ry, przedsiębiorstwo górnicze kieruje się wieloma przesłankami, jedną z nich jest bezpieczeństwo 
finansowania. Składa się na nie pozycja rynkowa i dobra renoma dawcy kapitału, szczegółowe wa-
runki dotyczące oferty finansowania itp. Zapewnienie bezpieczeństwa finansowania działalności 
przekłada się na zapewnienie jak najniższego poziomu ryzyka przerw w finansowaniu, zaprzesta-
nia finansowania, niewywiązania się z obowiązków przez podmiot finansujący itp. Ogólnie ryzyko 
to można nazwać ryzykiem finansowania o skutkach dla przedsiębiorstwa górniczego. Zagrożenia 
generujące ryzyko finansowania są uwarunkowane przez czynniki wewnętrzne charakteryzujące da-
ne źródło kapitału, dlatego ryzyko finansowania o skutkach dla przedsiębiorstwa górniczego moż-
na nazwać ryzykiem specyficznym poszczególnych źródeł finansowania. Przykładowe ryzyko specy-
ficzne dla wybranych źródeł finansowania to: 
− ryzyko emisji akcji, 
− ryzyko kredytu, 
− ryzyko obligacji, 
− ryzyko leasingu, 
− ryzyko finansowania pomocowego itd. 
Ryzyko emisji akcji jest ponoszone przez przedsiębiorstwo górnicze pozyskujące kapitał drogą emi-
sji akcji. Proces ten doprowadza do zmiany pozycji prawnej dotychczasowych właścicieli, może 
powodować zmianę składu własnościowego spółki i zmianę siły głosu wśród dotychczasowych ak-
cjonariuszy. Ta forma finansowania generuje ponadto ryzyko nie zrealizowania emisji akcji, ryzy-
ko nie przydzielenia akcji lub nieobjęcia akcji, ryzyko odmowy rejestracji przez sąd emisji akcji, 
ryzyko niedopuszczenia akcji do publicznego obrotu, ryzyko niedostosowania procedury przepro-
wadzenia oferty publicznej do aktualnej sytuacji rynkowej itp. Ryzyko to trudno oszacować w bran-
ży górniczej, ponieważ do tej pory nie dochodziło tu do publicznej emisji akcji mającej na celu po-
zyskanie dodatkowego źródła finansowania. Dlatego też ryzyko emisji akcji w branży górniczej oce-
nione powinno być przez ekspertów poprzez przypisanie mu odpowiedniej rangi2. 
 Ryzyko kredytu bankowego może przejawiać się jako zagrożenie czasowego wstrzymania prze-
kazania przez bank transzy kapitału lub opóźnienia w przekazywaniu kolejnych transz. Bank może 
ponadto wycofać się z finansowania przedsiębiorstwa górniczego, na przykład na skutek przej-
ściowych kłopotów finansowych. Ze względu na trudny dostęp do danych, które są zazwyczaj ob-
jęte tajemnicą bankową, w tym przypadku podobnie jak w przypadku ryzyka emisji akcji, proponu-
je się ocenę ryzyka za pomocą wywiadu przeprowadzonego wśród ekspertów. 
 Z kolei przedsiębiorstwa górnicze wybierający emisję obligacji jako źródło finansowania dzia-
łalności ponoszą ryzyko związane z niezrealizowaniem emisji obligacji, na które składa się m.in. 
ryzyko niedostatecznego subskrybowania, ryzyko niedopuszczenia obligacji do obrotu publiczne-
                                                 
2Wywiad ekspercki w formie ankiety jest obecnie na etapie uruchomienia badań. Autorzy artykułu prowadzą 
go w ramach projektu badawczego rozwojowego Nr N R09 0010 04 realizowanego przez GIG. 
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go, zawieszenia lub wykluczenia z obrotu. Emisję obligacji najczęściej stosuje się jako źródło fi-
nansowania inwestycji, jednak w przypadku działalności przedsiębiorstw górniczej mamy często 
do czynienia z przedsięwzięciami mającymi charakter inwestycji, a jednak zaliczanymi do działal-
ności operacyjnej (np. budowa wyrobiska). Dlatego też w tych specyficznych warunkach w jakich 
działają przedsiębiorstwa górnicze należy brać pod uwagę także to źródło kapitału jako finansujące 
działalność operacyjną. Ze względu na skromne doświadczenia branży górniczej w emisji obligacji 
w ocenie ryzyka związanego z tym źródłem finansowania zastosowane będą również badania eks-
perckie. 
 Z finansowaniem się za pośrednictwem leasingu wiąże się ryzyko utraty przedmiotu leasingu, 
na przykład w przypadku upadku firmy leasingowej kapitałobiorca może być pozbawiony możli-
wości używania objętych umową leasingu środków trwałych wskutek wszczęcia przez banki pro-
cesów windykacyjnych. W przypadku postawienia firmy leasingowej w stan upadłości kapitało-
biorca może zostać wezwany przez syndyka masy upadłościowej do dokonania wykupu przedmio-
tu leasingu według jego aktualnej ceny rynkowej i odpowiada wobec Urzędu Skarbowego za zale-
głości podatkowe dotyczące przedmiotu leasingu. Ryzyko to należy oceniać jak powyższe, za po-
mocą badań eksperckich. 
 Formą finansowania, która ma coraz szersze znaczenie jest pomoc publiczna. Pomoc publiczna 
oznacza różnego rodzaju dotacje, subsydia oraz ulgi podatkowe stwarzane przez państwo w celu 
dofinansowania określonych zadań, np. ograniczenia bezrobocia, pobudzenia wzrostu gospodarcze-
go, przeprowadzenia niezbędnych zmian strukturalnych w gospodarce. Pomoc publiczna ma cha-
rakter selektywny, co oznacza, że jest skierowana do wybranych przedsiębiorstw, gałęzi gospodar-
ki, regionów kraju czy przeznaczona jest na wspieranie produkcji określonych wyrobów. Z finan-
sowaniem za pomocą tego kapitału wiąże się ryzyko nieuzyskania refinansowania i oceniać je moż-
na za pomocą badań eksperckich, tak jak w pozostałych źródłach finansowania. 
 Cechy specyficzne rozpatrywanych źródeł finansowania, przekładają się na ryzyko specyficzne 
danego kapitału. Ryzyko to ponosi wyłącznie podmiot finansowany z danego źródła, czyli w tym 
przypadku przedsiębiorstwo górnicze. 
 
3. RYZYKO FINANSOWANIA O SKUTKACH DLA PRZEDSIĘBIORSTWA 

GÓRNICZEGO GENEROWANE PRZEZ CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 
 
Ryzyko finansowania działalności operacyjnej generowane przez czynniki zewnętrzne, czyli wa-
runki rynkowe panujące w danej chwili w otoczeniu finansowanego przedsiębiorstwa, dotykają swy-
mi skutkami wszystkie podmioty obecne na danym rynku. Z tego względu ryzyko to dotyczy nie 
tylko przedsiębiorstwa górniczego, ale również podmiot udostępniający mu kapitał. W niniejszym 
opracowaniu uwagę koncentruje się jednak na skutkach tego ryzyka dla przedsiębiorstwa górni-
czego. 
 W obszarze ryzyka finansowania generowanego przez czynniki rynkowe najistotniejsze znacze-
nie ma ryzyko stopy procentowej. Przez ryzyko stopy procentowej rozumie się niebezpieczeństwo 
zmian rynkowej stopy procentowej. Zmiany te, w zależności od ich tendencji (spadkowej lub wzros-
towej) wpływają negatywnie na sytuację finansową dawcy lub biorcy kapitału. W przypadku opro-
centowania zmiennego (które dominuje w transakcjach finansowych), na skutek obniżenia się stóp 
procentowych mogą zmniejszyć się spodziewane dochody podmiotu finansującego. Sytuacja od-
wrotna, polegająca na wzroście oprocentowania zaciągniętych zobowiązań finansowych, ma nega-
tywny wpływ na sytuację finansową biorcy kapitału − finansowanego przedsiębiorstwa górnicze-
go, powoduje wzrost kosztów finansowych w tym przedsiębiorstwie i stanowi istotne zagrożenie 
dla płynności finansowej i terminowej obsługi długu. Ryzyko stopy procentowej dotyczy nie tylko 
transakcji kredytowych, pojawia się również w przypadku innych źródeł finansowania. Jeżeli na 
rynku zmieniają się stopy procentowe, to powoduje to zmiany wymaganych stóp dochodów 
podmiotów finansujących, a to z kolei skutkuje zmianą wartości instrumentów finansowych, takich 
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jak akcje, obligacje i innych [4]. Ryzyko stopy procentowej oszacować można na podstawie ana-
lizy kształtowania się poziomu stóp procentowych w przeszłości. 
 Próbą pomiaru tego ryzyka jest analiza Monte Carlo, odniesiona do sytuacji finansowania dzia-
łalności operacyjnej wybranego przedsiębiorstwa górniczego X za pomocą kredytu złotówkowego 
i walutowego3. Kredyt złotówkowy w przypadku badanego przedsiębiorstwa górniczego X jest 
najistotniejszym źródłem pozyskania kapitału. Przedsiębiorstwo X nie zaciągało większych zobo-
wiązań kredytowych w walutach obcych, co w powiązaniu z faktem, że zasadniczą walutą zawie-
ranych kontraktów handlowych jest złoty, pozwalało na prawie całkowitą eliminację ryzyka walu-
towego. W związku z powyższym, przeanalizowano trzy wersje realizacji kredytu: 
− kredyt złotówkowy wypłacany w transzach (tzw. kredyt w linii), 
− kredyt złotówkowy wypłacany jednorazowo, 
− kredyt walutowy. 
 
3.1. Kredyt złotówkowy wypłacany w transzach 
 

Najistotniejszym czynnikiem ryzyka dla kredytu w walucie krajowej jest stopa procentowa (WIBOR). 
Duże znaczenie ma także marża banku oraz wielkość kolejnej transzy. Przedsiębiorstwo X narażo-
ne jest na ryzyko zmiany krótkoterminowych stóp procentowych zadłużenia, co w powiązaniu 
z faktem istnienia corocznych sezonowych zmian koniunktury oraz zawierania umów sprzedaży 
węgla ze znaczącymi odbiorcami na okresy minimum roczne, potęguje istotność czynnika ryzyka 
jakim jest stopa procentowa. Wielkości losowe dla stopy procentowej WIBOR pochodziły z roz-
kładu normalnego estymowanego na podstawie danych historycznych z ostatnich pięciu lat. Zreali-
zowane stopy WIBOR w latach 2003−2008, wraz z podstawowymi statystykami tych danych oraz 
stopień dopasowania rozkładu Gaussa do danych empirycznych, przedstawione są na rysunku 2. 
 

 
 
Rys. 2. Szereg danych WIBOR w latach 2003−2007 
Figure 2. The row of WIBOR in years 2003−2007 
(Źródło: Janta R.: „Ryzyko kontynuacji działalności oraz ryzyko źródeł finansowania 
przedsiębiorstw górniczych”. Opracowanie w ramach projektu badawczego 
rozwojowego Nr N R09 0010 04 realizowanego przez GIG). 

                                                 
3Badania empiryczne dotyczące ryzyka finansowania za pomocą kredytów opracował R. Janta: „Ryzyko kon-
tynuacji działalności oraz ryzyko źródeł finansowania przedsiębiorstw górniczych”. Opracowanie w ramach pro-
jektu badawczego rozwojowego Nr N R09 0010 04 realizowanego przez GIG. 

292



 

 

 Wszystkie losowane wielkości wpadały w przedział od 4 do 7,5 procent, co jest zgodne z war-
tościami wskazanymi na powyższym wykresie. Prawdopodobieństwa występowania (pojawiania 
się w kolejnych losowaniach) poszczególnych stóp przedstawia rysunek 3. 
 

 
 
Rys. 3. Gęstość stóp WIBOR, dopasowanie rozkładu teoretycznego 
Figure 3. The thickness of WIBOR, adjustment of the theoretical schedule 
(Źródło: Janta R.: „Ryzyko kontynuacji działalności oraz ryzyko 
źródeł finansowania przedsiębiorstw górniczych”, op. cit.). 

 
 Marżę banku losowano z rozkładu jednostajnego na odcinku (0,015 ; 0,025), zatem przyjmowa-
no z takim samym prawdopodobieństwem wystąpienie marż w przedziale od 1,5% do 2,5%. W prak-
tyce wartość ta może być znana i stała dla całego czasu trwania umowy, co eliminuje tę zmienną 
jako czynnik ryzyka. Wielkość kolejnej transzy traktowana była jako iloczyn wielkości pożądanej 
(oczekiwanej) oznaczonej zmienną „P”, przemnożoną przez współczynnik losowy o rozkładzie trój-
kątnym na przedziale (0 ; 2), co oznacza możliwość braku wypłaty kolejnej transzy, jak i wypłaty 
kwoty dwukrotnie większej. Przyjmowanie takiego przedziału (lewy koniec równy zero) powoduje 
uwzględnianie w wyliczeniach kolejnego czynnika ryzyka jakim jest „wypowiedzenie warunków 
umowy”. Kolejne współczynniki były losowane do momentu, gdy suma iloczynów stanowiła rów-
nowartość pożądanej wielkości kredytu (obliczenia prowadzone były dla czterech transz, przy czym 
ostatnia transza (lub transze) stanowiła (stanowiły) dopełnienie sumy poprzednich transz do wiel-
kości pożądanego kredytu). Przy takich założeniach (dla takich rozkładów probabilistycznych ko-
lejnych czynników ryzyka) dokonano losowania 10 000 każdej z wielkości, po każdym losowaniu 
licząc wartość bieżącą netto z przepływów. Jako model spłat zakładano stałe raty kapitałowe, jako 
model niosący ze sobą mniejsze ryzyko niż model stałych rat łącznych (z uwagi na szybciej male-
jącą wartość długu na początku spłat). Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programów kom-
puterowych: MatLab (nr licencji 70342) Version 7.0 Release 14. Otrzymane wyniki przedstawione 
zostały poniżej, za pomocą wykresów rozkładów probabilistycznych wartości bieżącej netto dla 
wszystkich wylosowanych wielkości. 
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 Przy zaangażowaniu kredytowym w wysokości 100 milionów złotych empiryczny rozkład war-
tości bieżącej netto jest następujący: 
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Rys. 4. Empiryczny rozkład wartości bieżącej netto dla kredytu złotówkowego (transze) 
Figure 4. The empirical schedule of the current value of netto for the PLN credit 
(Źródło: Janta R.: „Ryzyko kontynuacji działalności oraz ryzyko 
źródeł finansowania przedsiębiorstw górniczych”, op. cit.). 
 
 
 Powyższy wykres ilustruje przeskalowaną empiryczną gęstość wartości bieżącej netto dla za-
angażowania kredytowego w wysokości 100 milionów (skok na wykresie co 10 milionów). Zakres 
dziedziny dla wykresu to plus − minus 100 milionów. Wartość oczekiwana wynosi (–39 779 133) 
złotych. Prawdopodobieństwo, że oczekiwany koszt kredytu zostanie przekroczony wynosi 0,5563. 
Przy opisanych wyżej założeniach, kredyt złotówkowy jest więc rozwiązaniem o dużym ryzyku 
przekroczenia oczekiwanych kosztów. 
 
3.2. Kredyt złotówkowy wypłacany jednorazowo 
 

Analiza kredytu wypłacanego jednorazowo jest znacznie prostsza numerycznie. Również w tym 
wypadku najistotniejszym czynnikiem ryzyka jest stopa procentowa (WIBOR). Znaczenie ma tak-
że marża banku. Losowania poszczególnych wartości dla wymienionych czynników ryzyka prze-
biegały identycznie jak w przypadku kredytu wypłacanego w transzach. Moment wypłaty kredytu 
następował na początku dwunasto-okresowego ciągu przepływów pieniężnych. Również i w tym 
przypadku, jako model spłat zakładano stałe raty kapitałowe, który z uwagi na szybciej malejącą 
wartość długu na początku spłat uważany jest za model niosący ze sobą mniejsze ryzyko niż model 
stałych rat łącznych. Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programów komputerowych: Ma-
tLab (nr licencji 70342) Version 7.0 Release 14. Wyniki w postaci wykresu rozkładu probabilisty-
cznego wartości bieżącej netto dla wszystkich wylosowanych wielkości, przy zaangażowaniu kre-
dytowym 100 milionów i rocznym okresie spłaty, zostały zilustrowane na poniższym wykresie: 
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Rys. 5. Empiryczny rozkład wartości bieżącej netto dla kredytu złotówkowego (jednorazowa wypłata) 
Figure 5. The empirical schedule of the current value of netto for the PLN credit (single plays) 
(Źródło: Janta R.: „Ryzyko kontynuacji działalności oraz ryzyko 
źródeł finansowania przedsiębiorstw górniczych”, op. cit.). 
 
 
 Powyższy wykres wskazuje na znacznie większe wygładzenie dla ujemnych ocen wartości te-
raźniejszej netto oraz łagodniejszy spadek dla ocen dodatnich, co jest efektem braku losowości 
wielkości kolejnych transz. Podobnie jak wcześniej zakres dziedziny dla wykresu to plus − minus 
100 milionów (skok na wykresie co 10 milionów). Wartość oczekiwana wynosi (–37 119 545) zło-
tych. Prawdopodobieństwo, że oczekiwany koszt kredytu zostanie przekroczony wynosi 0,5282. 
Można zatem stwierdzić, że przy opisanych wyżej założeniach, kredyt złotówkowy wypłacany 
w transzach jak i w formie jednorazowej wypłaty, jest rozwiązaniem o dużym ryzyku przekrocze-
nia oczekiwanych kosztów. 
 
3.1. Kredyt walutowy 
 

W przypadku kredytu walutowego obliczenia przeprowadzono dla kredytu w EUR dla zaangażo-
wania kredytowego 23,8 miliona EUR (około 100 milionów PLN przy kursie 4,2032). Brano pod 
uwagę następujące czynniki ryzyka: 
− różnice kursowe, 
− LIBOR, EURIBOR, 
− marża banku, 
− wielkość kolejnej transzy. 
 W obliczeniach różnice kursowe (EUR) pochodziły z rozkładu normalnego (parametry rozkła-
du estymowane z dwóch ostatnich lat − krótkie okienko danych podyktowane było dużymi zmia-
nami kursów w ostatnim okresie) kursów średnich NBP. Zmienna losowa dla EURIBOR i LIBOR 
pochodziły również z rozkładu normalnego o parametrach estymowanych metodą największej wia-
rygodności z historycznych danych miesięcznych (zakładamy miesięczne spłaty kredytu − okres 
spłaty 12 miesięcy). Marża banku pochodziła z rozkładu jednostajnego na odcinku (0,028 ; 0,035) 
co oznaczało minimalną akceptowalną marżę na poziomie 2,8%. Pozostałe założenia dotyczące 
ilości, wielkości i sposobu wyliczania transz i modelu stałych rat kapitałowych pozostały niezmie-
nione w stosunku do kredytu złotówkowego. 
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 Podobnie jak w przypadku kredytu złotówkowego, wynik przedstawiono za pomocą empirycz-
nego rozkładu wartości bieżącej netto w złotówkach. Przy zaangażowaniu kredytowym 23,8 milio-
na EUR (około 100 milionów PLN przy kursie 4,2032), wykres przedstawia rysunek 6. Wartość 
oczekiwana wynosi (– 38 637 488) złote. Prawdopodobieństwo, że oczekiwany koszt kredytu zo-
stanie przekroczony wynosi 0,6698. Przy opisanych wyżej założeniach, kredyt walutowy jest obar-
czony znacznie większym ryzykiem niż kredyt złotówkowy. 
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Rys. 6. Empiryczny rozkład wartości bieżącej netto dla kredytu walutowego 
Figure 6. The empirical schedule of the current value of netto for the monetary credit 
(Źródło: Janta R.: „Ryzyko kontynuacji działalności oraz ryzyko 
źródeł finansowania przedsiębiorstw górniczych”, op. cit.). 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Finansowanie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa górniczego to proces, który generuje spe-
cyficzne ryzyko zarówno dla podmiotu finansującego to przedsiębiorstwo (kapitałodawcy), jak i dla 
samego przedsiębiorstwa (kapitałobiorcy). W niniejszej pracy przedstawiono zarys koncepcji iden-
tyfikacji i pomiaru czynników ryzyka finansowania działalności dla przedsiębiorstwa górniczego 
(z punktu widzenia biorcy kapitału). Czynniki wewnętrzne mają związek ze specyfiką poszczegól-
nych źródeł finansowania i generują dla przedsiębiorstwa górniczego ryzyko takie jak: ryzyko emi-
sji akcji, ryzyko kredytu, ryzyko emisji obligacji, ryzyko leasingu, ryzyko finansowania pomoco-
wego itp. Poszczególne zagrożenia generowane przez konkretne źródła finansowania przekładają 
się na tzw. bezpieczeństwo finansowania, czyli ryzyko przerw w finansowaniu, zaprzestania finan-
sowania, niewywiązania się z obowiązków przez podmiot finansujący itp. Jest to ryzyko, które swy-
mi skutkami dotyka wyłącznie podmiot finansowany czyli przedsiębiorstwo górnicze. Proponowa-
nym sposobem zmierzenia go jest zbadanie opinii ekspertów. Drugi rodzaj ryzyka, jakie ponosi 
przedsiębiorstwo górnicze w związku z finansowaniem swojej działalności to ryzyko generowane 
przez zagrożenia ogólnorynkowe. Ryzyko to jest ponoszone przez dane przedsiębiorstwo górnicze, 
ale również inne podmioty działające na rynku. Wśród wielu zagrożeń rynkowych największe zna-
czenie dla finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstwa górniczego ma zmiana rynko-
wych stóp procentowych. Zwłaszcza w przypadku tak popularnego w branży finansowania się kre-
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dytem. Z przeprowadzonych badań ilościowych dla przykładowego przedsiębiorstwa górniczego X 
wynika, że największym ryzykiem obarczony jest kredyt walutowy. Kredyt złotówkowy charakte-
ryzuje się mniejszym ryzykiem niż kredyt walutowy, choć charakteryzuje się również dużym ryzy-
kiem przekroczenia oczekiwanych kosztów. Przy omówionych założeniach ryzyko przekroczenia 
oczekiwanego kosztu kredytowania jest bliskie 0,5. W takiej sytuacji trudno wskazać kredyt jako 
atrakcyjną formę pozyskania kapitału. 
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The Risk of Funding the Operating Activity of the Mining Enterprise 
about Results for the Recipient of the Capital 
 
Funding the activity of the enterprise is the important decision process. There is the no possibility 
of the undertaking and unreeling the economic activity without the financial centres and funding. 
The process of funding, setting within of the economic activity similarly as different processes, the 
risk generates, called the risk of funding. The process of funding and concurrent him risk, he is the 
more folded the more capital-intensive there is the activity of the enterprise. The mining from the 
most capital-intensive trades acknowledges for one. The special conditions of the process of fund-
ing the mining activity give birth the specific risk of funding. It marks for both sides of the process 
of funding (mining enterprise and subject funding) the threat of the obtainment of waited financial 
effects. 
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Zarządzanie bezpieczeństwem pracy 
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Współczesny model kopalni węgla kamiennego  
gwarancją zwiększonego bezpieczeństwa pracy 
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STRESZCZENIE: Artykuł przedstawia właściwości współczesnego modelu kopalni [1,2], który 
powstawał stopniowo w wyniku prowadzonej od 1990 roku restrukturyzacji polskich kopalń wę-
gla kamiennego. Podstawą tego modelu jest system mechanizacji wydobywania węgla, polegający 
na dużej koncentracji wydobycia ze ściany kombajnowej lub strugowej i odstawie urobku przenoś-
nikami taśmowymi pod szyb wydobywczy lub wprost na powierzchnię. Ciągła praca maszyn ura-
biających w ścianie i przenośników taśmowych nadają się dobrze do pełnej automatyzacji, sterowa-
nia i wizualizacji zespolonych w dyspozytorni energomechanicznej. Zautomatyzowany ruch ciągły 
maszyn i urządzeń wchodzących w skład opisanych systemów mechanizacji [3] oraz prawidłowa 
organizacja pracy stają się gwarancją zwiększonego bezpieczeństwa pracy. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: węgiel kamienny, współczesny model kopalni, wzrost bezpieczeństwa  
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Wynikiem restrukturyzacji polskich kopalń węgla kamiennego podjętej z początkiem lat dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku jest współczesny model kopalni. Model ten zastąpił nieekonomiczny 
i o dużej liczbie wad stary model kopalni (rys. 1) [2], który bazował na szkielecie kamiennym i roz-
budowanym systemie kopalnianej kolei podziemnej oraz na mechanizacji ścian o małej wydajności. 

Współczesny model polskich kopalń charakteryzuje duża koncentracja wydobycia z jednej ścia-
ny o pracy ciągłej, rozwinięta eksploatacja podpoziomowa i nowoczesna ciągła odstawa urobku 
przenośnikami taśmowymi pod szyb wydobywczy lub wprost na powierzchnię. Ten model kopalni 
odznacza się dużą liczbą cennych zalet technicznych, górniczych, ekonomicznych i bezpieczeństwa, 
które zostały docenione przez kierownictwo kopalń i zaadoptowane w części lub w całości do włas-
nych warunków strukturalnych oraz górniczo-geologicznych. Kopalnie planując swój dalszy roz-
wój z reguły polegający na wykorzystaniu zasobów węgla uwięzionego w pokładach na niższych 
poziomach, sięgają do rozwiązań wykorzystujących zalety nowego modelu [6]. 

Istotny wkład w tworzenie współczesnego modelu kopalni miały wyniki badań przemysłowych 
prowadzonych przez autora w latach od 1992 do 2007, z udziałem licznych zespołów osób z prze-
mysłu i z Instytutu Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej. Wyniki badań teoretycznych i do-
świadczalnych Autora przyczyniły się istotnie do rozwoju nowej generacji górniczych maszyn ścia-
nowych oraz górniczych przenośników taśmowych. Badania te mogły być przeprowadzone w pod-
ziemiach licznych kopalń z użyciem nowoczesnej aparatury pomiarowej i rejestrującej dzięki przy-
chylności i pomocy ze strony dyrekcji i kadry inżynieryjno-technicznej kopalń: Staszic, Czeczott, 
Piast, Ziemowit, Dębieńsko, Anna, Jankowice, Marcel oraz kopalni miedzi Lubin. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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Obszerną literaturę autora oraz współautorów związaną z przedstawionym problemem zamiesz-
czono w spisie literatury do monografii [2].  

Korzystny wpływ na wzrost bezpieczeństwa pracy ma ruch ciągły maszyn i urządzeń, ich pełna 
automatyzacja, zdalne sterowanie i wizualizacja, zmniejszenie liczby pracowników do obsługi ma-
szyn i urządzeń, dobre oświetlenie miejsca pracy, poprawnie zaprojektowane i przebadane (zgodnie 
z przepisami i rozporządzeniami) maszyny i urządzenia wyposażone w elementy zabezpieczające 
i wyłączające. Ważną rolę spełniają odpowiednie czujniki informujące załogę o danym zagrożeniu 
naturalnym. Analiza wypadków wskazuje na duży w nich udział tzw. czynnika ludzkiego (niepra-
widłowa organizacja pracy, omijanie podstawowych zasad dyscypliny pracy, a także przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, brak skutecznego nadzoru) co wymaga poprawy szkolenia załogi 
w zakresie możliwych zagrożeń technicznych. 

 

 
 
Rys. 1. Stary model kopalni węgla kamiennego 
Fig. 1. Old model of colliery 

 
 
Do niekorzystnych czynników zmniejszających bezpieczeństwo pracy należy zaliczyć prowa-

dzenie eksploatacji na coraz większych głębokościach i w coraz trudniejszych warunkach górniczo-
geologicznych (wysoka temperatura, występowanie metanu, tąpania, wyrzuty gazów i skał. wodne, 
zagrożenia pyłowe) oraz koncentrację wydobycia. 
 
 
2. POCZĄTKI WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW MECHANIZACJI  

WYDOBYWANIA WĘGLA W POLSKIM GÓRNICTWIE PODZIEMNYM 
 
Badania naukowe związane z wysoko wydajnymi ścianami i przenośnikową odstawą urobku pro-
wadzono w ramach projektu celowego nr 23CS6-9/92 pt. Wysoko wydajny kompleks ścianowy 
i nowa technologia wybierania węgla w kopalni Staszic. Projekt ten finansował Komitet Badań 
Naukowych, a realizował go Instytut Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej (prof. Włodzi-
mierz Sikora, prof. Jerzy Antoniak). 

Pierwszą wysoko wydajną ścianę uruchomiono w kopalni Staszic (nr 1002 w pokładzie 352) 
w grudniu 1991 r. W ścianie tej, wyposażonej w nowoczesne maszyny górnicze, uzyskiwano wyni-
ki miesięczne w granicach 5000÷6000 t/d.  
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Pozytywne wyniki produkcyjne uzyskane w ścianie 1002 uzasadniały uruchomienie ściany nr 
1003 w pokładzie 352. W tej ścianie zastosowano: pierwszy w górnictwie polskim kombajn ścia-
nowy Elektra 1000 na napięcie 3,3 kV, o prędkościach posuwu roboczej 10 m/min i manewrowej 
23 m/min, o całkowitej mocy 900 kW, wyposażony w bezcięgnowy system posuwu Eicotrack i or-
gany urabiające o średnicy 1,6 m (wysokość pokładu wynosiła 2,1 m); przenośnik zgrzebłowy ścia-
nowy typu Meco-Glinik z łańcuchem 2xφ34 mm o prędkości 1,26 m/s; sekcje obudowy zmechani-
zowanej Glinik 14/26 wyposażone w system sterowania Georyt; przenośnik podścianowy Meco-
Glinik z łańcuchem 2xφ26 mm współpracujący z kruszarką i zespołem kompensacji taśmy Matilda. 

W dniach od 15 do 19 lutego 1993 r. w tej ścianie osiągnięto największe wydobycie, które wynio-
sło 58576 t, a więc średnio 11175 t/d; maksymalne wydobycie w dniu 18 lutego wyniosło 12959 t/d. 
Wydajności maksymalne były 1,5 razy wyższe od wydajności średniej i w czasie szybkich skrawów 
dochodziły do około 1300 t/h. 

Uruchomienie ścian nr 1002 i 1003, poza osiągnięciem technicznym, stało się polem doświad-
czalnym dla nauki górniczej. Pozwoliło to w warunkach in situ weryfikować teorie i hipotezy doty-
czące wpływu dużego postępu dobowego wyrobiska ścianowego na zjawiska zachodzące w skałach 
otaczających i na powierzchni. Przyczyniło się także do szybkiego postępu w dziedzinie budowy 
nowoczesnych maszyn górniczych (kombajnów z elektrycznym napędem posuwu, przenośników 
zgrzebłowych dużej mocy, nowej konstrukcji przenośników taśmowych itp.). Schemat podstawy 
urobku przenośnikami taśmowymi z taśmą szerokości 1200 mm pod szyb wydobywczy pokazano 
na rys. 2. 
 

 
 
 
 

Rys. 2. Schemat odstawy urobku w KWK Staszic w 1991 r. 
Fig. 2. Scheme of run-of-mine transportation from high productive longwalls 1002 and 1003 (Staszic Colliery, 
1992) 
 

 
Efektem wzrostu koncentracji wydobycia z jednej ściany było ograniczenie liczby ścian w ko-

palni Staszic z 10÷13 w 1989 roku o wydobyciu 1200÷1300 t/d do 5÷7 ścian w 1994 roku o wydo-
byciu 3000÷4000 t/d, oraz zmniejszenie długości utrzymywanych wyrobisk z 200 km w 1989 roku 
do 140 km w 1994 roku. Zmalała również liczba oddziałów przygotowawczych z 9 do 5. Stopnio-
wo zmniejszała się liczba osób załogi i nastąpiło w kopalni zwiększenie bezpieczeństwa pracy. 
Osiągnięto w ten sposób znaczne zmiany w modelu kopalni i towarzyszące temu istotne obniżenie 

 Przenośnik taśmowy 
Nr typ długość, m nr typ długość, m 
1 Gwarek 1200 1250 8 Gwarek 1200 300 
2 Gwarek 1200 350 9 Gwarek 1200 1410 
3 PTGM   1200 100 10 Gwarek 1200 200 
4 Gwarek 1200 400 11 Gwarek 1200 100 
5 Gwarek 1200 1250 Zbiornik urobku 
6 Gwarek 1200 350 12 pionowy 100 t 
7 PTMG  1200 100 13 pionowy 800 t 
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kosztów eksploatacyjnych. Za przykładem kopalni Staszic poszły dalsze kopalnie, a mianowicie 
Czeczott i Piast.  

Badania kompleksowe maszyn górniczych (pierwsze takie w świecie) w ścianie nr 330 w KWK 
Piast (lata 1992 do 1997) prowadził zespół pod kierunkiem prof. J. Antoniaka. Wprowadzone w wy-
niku tych badań zmiany techniczne w budowie maszyn w ścianie nr 330 pozwoliły uzyskać w okre-
sie od 12 do 16 grudnia 1993 r. rekordowe wydobycie wynoszące 53347 t, a 12 grudnia – 13640 t/d. 
Odstawę urobku ze ściany 330 pod szyb wydobywczy zaprojektowano przenośnikami taśmowymi, 
z uwagi na dużą wydajność godzinową wydobycia i znaczną odległość (około 6,3 km). W dwóch 
przenośnikach pierwszy raz zastosowano bębnowe napędy pośrednie. 

Uzyskane wyniki obszernych badań przemysłowych w KWK Staszic i KWK Piast prezentowa-
no na konferencjach z udziałem wszystkich dyrektorów kopalń, kadry inżynierskiej i przedstawi-
cieli ministerstwa przemysłu oraz publikowano w specjalnych materiałach. Wyniki te stały się im-
pulsem do rozwoju super mechanizacji i pełnego zastosowania przenośników taśmowych w two-
rzonym współczesnym modelu kopalni węgla kamiennego. 
 
 
3. PODSTAWY WSPÓŁCZESNEGO MODELU KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO 
 
3.1. Kombajnowy system ścianowy 

 
Podstawowymi urządzeniami wchodzącymi w skład zmechanizowanego kombajnowego syste-

mu ścianowego są: kombajn dwubębnowy, sekcje obudowy zmechanizowanej, przenośniki zgrze-
błowe ścianowy i podścianowy, stacja napinająco-przesuwająca, kruszarka ścianowa, kruszarka 
dynamiczna oraz wiele urządzeń dodatkowych, jak: pociąg aparaturowy, agregaty hydrauliczne, 
aparatura sterująca poszczególnymi maszynami i urządzeniami, systemy automatyzacji i wizualiza-
cji stanu maszyn, a także urządzenia i stacje wodne oraz elektroenergetyczne. 

Zadaniem zmechanizowanego systemu ścianowego jest uzyskanie dużego dziennego wydoby-
cia urobku węglowego (od 6 do 20 tysięcy t/d) przy zachowaniu najniższych kosztów eksploatacji, 
maksymalnego bezpieczeństwa załogi oraz wysokiego stopnia dyspozycyjności maszyn i urządzeń. 
Cele te w systemie długościanowym uzyskuje się przez: 
− wydłużenie wybiegów ścian (do 5 km) i zwiększenie długości ścian wydobywczych, 
−  zastosowanie kombajnów o większej mocy, rys. 3, (do 2,5 MW) oraz o większym zabiorze (do 

1,2 m) i prędkości posuwu kombajnu, 
 

 
 

Rys. 3 Kombajn ścianowy wąskoramionowy z elektrycznym napędem posuwu typuKSW-2000E (ZZM S.A.) 
Fig. 3.Longwall shearer with narrow ranging arms and electric haulage drive type KSW-2000E (ZZM J.S.C.) 
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− zwiększenie szerokości i długości rynien przenośników zgrzebłowych, a także prędkości łańcu-
cha zgrzebłowego i mocy napędów przenośników zgrzebłowych (do 4,5 MW), przy zapewnie-
niu łagodnego rozruchu i wyrównania obciążenia napędów przenośnika, 

− zwiększenie podporności roboczej i szerokości (do 2 m) sekcji obudowy zmechanizowanej, 
− poprawne rozwiązanie budowy przenośników zgrzebłowych ścianowego i podścianowego łącz-

nie z przesypami z przenośnika zgrzebłowego ścianowego na przenośnik zgrzebłowy podścia-
nowy i z tego przenośnika na poprawnie dobrany przenośnik taśmowy, 

− zastosowanie pracujących szeregowo kruszarek ułatwiających formowanie strugi urobku, która 
opuszcza system długościanowy, 

− zastosowanie nowoczesnych systemów automatyzacji, sterowania i wizualizacji do kierowania 
pracą urządzeń kompleksu ścianowego, 

− wydłużenie czasu efektywnej pracy maszyn w ścianie. 
Dane techniczne kombajnów w wykonaniu firm światowych podano w tab. 1. 

 
Tab. 1. Współczesne ścianowe kombajny dwubębnowe dużej mocy 
Tab. 1. Modern longwall shearer loaders 

Typ kombajnu 
Zakres wysokości  

urabiania 
m 

Moc  
całkowita 

kW 

Prędkość  
posuwu 
m/min 

Siła 
uciągu 

kN 

Masa 
 
t 

Kombajny ścianowe produkcji Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych SA (Polska) 

KSW-1140E 1,8 ÷ 5,0 1140 19,8 lub 15,6 665 60 lub 75 

KSW-1140EZ 2,5 ÷ 4,85 1420 0 ÷ 15,5 928 95 

KSW-2000E 2,0 ÷ 5,0 1900 0 ÷ 34 1000 65 ÷ 95 

KSW-2500 2,0 ÷ 5,5 2455 0 ÷ 34 1200 100 

Kombajny ścianowe serii Elektra (Bucyrus – DBT, USA) 

EL2000 1,4 ÷ 3,5 1240 45 750 55 

EL3000* 2,2 ÷ 6,0 do 2379 45 do 1200 100 

Kombajny ścianowe serii SL (Eickhoff, Niemcy) 

SL300 1,4 ÷ 3,8 627 ÷ 1023 54,5 800 35 ÷ 45 

SL500 2,0 ÷ 6,0 848 ÷ 2030 37 1000 55 ÷ 100 

SL750 1,8 ÷ 6,2 1474 ÷ 1794 – – 65 ÷ 75 

SL1000 2,5 ÷ 6,3 (6,8) 2590 0 ÷ 33 1200 100 ÷ 130 

 
W krajach przodującej techniki górniczej (USA, Niemcy, Polska) coraz częściej jest stosowane 

określenie „kombajny nowej generacji”, które jest związane ze wzrostem wydobycia z jednej ścia-
ny i ma na celu: 
− zwiększenie dyspozycyjności maszyn złożonych z podzespołów o coraz większej wytrzymałości, 
− wyeliminowanie zagrożeń i ochrona zdrowia górników ścianowych, 
− ograniczenie niezbędnych napraw i przeglądów oraz wykorzystanie zbieranych danych do osza-

cowania możliwych uszkodzeń elementów i zespołów maszyn w celu przeprowadzenia napraw 
wyprzedzających, 

− pełną automatyzację procesu wydobycia. 
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3.2. System odstawy ścianowej 
 

Zespołem łączącym w całość zmechanizowany system ścianowy jest wysoko wydajny przenoś-
nik zgrzebłowy, a kręgosłupem systemu odstawy urobku jest ciąg rynien przenośnikowych. 

W ostatnich latach nastąpił dynamiczny wzrost parametrów technicznych i ruchowych ściano-
wych przenośników zgrzebłowych. Wzrost ten wynika z coraz większych mas, mocy i wydajności 
kombajnów, ze zwiększonych długości ścian i ich znacznej wysokości, wąskiej przestrzeni na usy-
tuowanie przenośnika oraz z tendencji do zwiększania trwałości przenośnika (do czasu przetrans-
portowania około 30 mln ton urobku) i łańcucha zgrzebłowego (do czasu przetransportowania oko-
ło 10 mln ton urobku). 

Dobrą ilustracją tych tendencji są dane z 46 ścian węglowych eksploatowanych w 2009 roku 
w USA. Statystyczna prędkość łańcucha zgrzebłowego przekracza 1,5 m/s i dochodzi do 2,286 m/s. 
Szerokość rynien w 33 kopalniach jest mniejsza lub równa 1000 mm, a w 10 kopalniach rynny mają 
szerokość 1132 mm (6 kopalń) i 1354 mm (4 kopalnie). Dwie trzecie ścian w kopalniach USA jest 
wyposażonych w łańcuch środkowy 2 × φ 42 mm. 

Istotnym wyróżnikiem jest łączna moc silników napędów ścianowych przenośników zgrzebło-
wych, przy czym prawie powszechnie do napędu stosowane są trzy jednostki o łącznej mocy docho-
dzącej do 4252 kW.  

W kraju powszechnie stosuje się ścianowe przenośniki zgrzebłowe (firm Glinik, Ryfama – tab. 2 
– Nowomag). 

 
Tab. 2. Dane techniczne przenośników ścianowych (RFM Ryfama SA) 
Tab. 2. AFC-technical date 

Typ przenośnika 
ścianowego 

Wysokość/szerokość 
rynny  
mm 

Łańcuch  
zgrzebłowy 

mm 

Prędkość  
łańcucha 

m/s 

Moc  
napędów 

kW 

Wydajność 
t/h 

Rybnik 1250 
Rybnik 1100 
Rybnik 950 
Rybnik 850 
Rybnik 750 
Rybnik 600/700 

350/1250 
330/1100 
260/950 
260/850 
230/750 

180/620/720 

2 × φ 48 
2 × φ 42 
2 × φ 42 
2 × φ 38 
2 × φ 38 
3 × φ 18 

do 1,7 
do 1,55 
do 1,55 
do 1,55 
do 1,55 
do 1,1 

3600 
3000 
2250 
2250 
1800 
220 

4000 
3000 
2200 
1750 
1400 
400 

 
Do wydajności przenośników ścianowych są dopasowane wydajności przenośników zgrzebło-

wych podścianowych; obowiązuje tutaj zależność Bp × vp / Bs × vs = 1,5 ÷ 2,0, gdzie: B – szerokość 
rynny, m; v – prędkość łańcucha, m/s; p, s – przenośnik podścianowy i ścianowy. Wartości Bp w za-
sadzie odpowiadają szerokościom taśmy przenośników taśmowych odstawiających urobek ze ścia-
ny.  

W tych przenośnikach zgrzebłowych stosuje się zdwojone łańcuchy środkowe o średnicy od 
38 mm (o obciążeniu zrywającym 1810 kN) do 48 mm (o obciążeniu zrywającym 3800 kN), budo-
wy normalnej, płaskiej lub specjalnej. 

 
3.3. Ścianowe sekcje obudowy zmechanizowanej 

 
Duże prędkości robocze i manewrowe kombajnów ścianowych, zwiększone szerokości zabioru 

kombajnu oraz rynien przenośników zgrzebłowych ścianowych przyczyniły się do istotnych zmian 
w konstrukcji i własnościach ruchowych sekcji obudów zmechanizowanych.  
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Uwidaczniają się one w zwiększonej podporności sekcji obudowy, zwiększonych siłach przesu-
wu przenośnika zgrzebłowego oraz dosuwu sekcji do przenośnika, średnicy stojaków hydraulicz-
nych, podziałce obudowy, która wzrasta z 1,5 m przez 1,75 do 2,0 m, w wytrzymałości stali wyko-
rzystywanej w budowie sekcji (np. stali SQL690), a także dużych wydajnościach pomp zasilających 
układy hydrauliczne sekcji obudowy zmechanizowanej, w zwiększonych znacznie średnicach ma-
gistral ciśnieniowych zasilających i spływowych (wykonanych z rur stalowych) oraz przewodów. 

 

 
 
Rys. 4. Sekcje obudowy zmechanizowanej o szerokości 2 m 
Fig. 4. 2-meter wide roof supports 
 

 
Dla potrzeb przemysłu górniczego wykonuje się sekcje obudów zmechanizowanych współpra-

cujących z kombajnem lub strugiem o wysokości od 0,5 do 6,0 m. Ze względów ruchowych i eko-
nomicznych stosuje się sekcje obudowy podporowo-osłonowej o szerokości 2 m (rys. 4) zamiast 
obudów szerokości 1,5 lub 1,75 m. W tym przypadku długość rynny przenośnika zgrzebłowego 
wynosi 2060 mm. Buduje się także sekcje obudów zawałowych, obudów podsadzkowych, obudów 
skrzyżowania ścian z chodnikiem, obudów dla ścian zagrożonych tąpaniami i inne.  

Sekcje obudowy zmechanizowanej o szerokim zakresie pracy i różnych rozwiązaniach konstruk-
cyjnych są poddawane specjalistycznym badaniom wytrzymałościowym według ostrych kryteriów 
obowiązujących w normach europejskich i światowych. Sekcje obudowy zmechanizowanej mogą 
być eksploatowane do 10 lat. 
 
3.4. Decydująca rola przenośnikowej odstawy urobku we współczesnym modelu kopalni 
 

Do lat 90-tych ubiegłego wieku najpowszechniej stosowanym przenośnikiem był przenośnik 
taśmowy o stosunkowo małej długości, małej wydajności i prędkości taśmy, której szerokość naj-
częściej wynosiła 1000 mm.  

Dopiero intensywne prace modernizacyjne i badania przemysłowe przenośników taśmowych, 
prowadzone przez autora, spowodowały, że instalowane przenośniki taśmowe zaczęły być wypo-
sażane w taśmy trudno palne i antyelektrostatyczne (firmy FTT Stomil Wolbrom S.A.) szerokoś-
ci 1200, rzadziej w taśmy szerokości 1400 i sporadycznie w taśmy szerokości 1600 mm. Znacznie 
wzrosły długości przenośników taśmowych, dochodząc do 3 km, a prędkości taśm do 4 m/s. Do na-
pędów przenośników zaczęto powszechnie stosować urządzenia łagodnego rozruchu w postaci roz-
ruszników tyrystorowych, regulowanych sprzęgieł hydrodynamicznych oraz w postaci prądowych 
lub napięciowych przemienników częstotliwości. Duża część przenośników taśmowych jest wypo-
sażana w napędy pośrednie (bębnowe lub taśmowe). Poważnym zmianom uległy urządzenia napina-
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jące taśmę przenośnikową, konstrukcje zestawów krążników górnych i dolnych, konstrukcje prze-
sypów z jednego przenośnika na drugi, urządzenia załadowcze i wyładowcze, a także wiele innych 
istotnych elementów i zespołów zwiększających bezpieczeństwo odstawy urobku i prac związanych 
z obsługą  przenośników taśmowych. Projekty dużej liczby przenośników taśmowych uwzględnia-
ły zmniejszenie energochłonności w ich użytkowaniu [5]. 

Magistrale przenośników taśmowych zostały wyposażone w skutecznie działające układy auto-
matyzacji, sterowania i wizualizacji (rys. 5 

 

 
 
Rys. 5. Układ sterowania przenośnikiem taśmowym (ZEG S.A.) 
Fig. 5. Belt conveyor control system (ZEG S.A.) 

 
 
Najważniejszym postępem w dziedzinie rozwoju przenośników taśmowych było ich przysto-

sowanie do ważnej roli odstawy urobku po nachyleniu w górę lub w dół oraz przystosowanie ich 
do pokonywania łuków w płaszczyźnie poziomej lub w przestrzeni.  
 
 
4. WŁAŚCIWOŚCI WSPÓŁCZESNEGO MODELU POLSKIEJ KOPALNI  

WĘGLA KAMIENNEGO 
 

W krajowych kopalniach głębinowych wydobycie węgla kamiennego rozpoczyna się w ścianach 
o średniej długości od 200 do 300 m. Eksploatację przeważnie prowadzi się systemem długościano-
wym podłużnym z zawałem stropu z coraz większej głębokości dochodzącej do 1100 m.  

Zastosowanie w ramach restrukturyzacji kopalń węgla kamiennego nowoczesnych systemów 
mechanizacji o pracy ciągłej spowodowało istotne zmiany w modelu kopalni głębinowej, a miano-
wicie: 
− zmniejszyła się liczba czynnych kopalń (rys. 6); 
− stało się możliwe uzyskiwanie wydobycia przez jedną kopalnię z kilku wysoko wydajnych ścian 

węglowych; średnio na kopalnię przypada od 2 do 5 takich ścian wydobywczych (rys. 7); 
− znacznie zmniejszyła się liczebność załogi zakładów górniczych (średnia przeciętna zatrudnie-

nia – bez firm usługowych – zmniejszyła się z 312 000 w 1993 r. do 85 400 w 2009 r. osób, przy 
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czym średnie oznacza, że jest to wyliczona średnia z 12 miesięcy), lecz w dalszym ciągu zało-
ga zatrudniona na powierzchni stanowi ok. 20% ogółu pracowników kopalni przy wydobyciu 
w 2009 r. 55,7 mln t węgla; wzrosła jednocześnie wydajność na jednego zatrudnionego; 

−  wielu kopalniach stosuje się eksploatację podpoziomową w celu uzyskania wydobycia z pokła-
dów zalegających niżej od poziomu najgłębszego podszybia szybu wydobywczego; pola eksplo-
atacyjne udostępniane są w tym przypadku pochylniami wentylacyjno-transportowymi wykona-
nymi w kamieniu (obecnie ponad 50% wydobycia wszystkich kopalń pochodzi z eksploatacji 
podpoziomowej); 

 

 
 
Rys. 6. Zmniejszenie liczby kopalń w okresie zmiany modelu kopalni 
Fig. 6. Decrease in number of collieries during the period of model change 
 
− urobek ze ścian transportuje się przenośnikami taśmowymi wprost do zbiorników przyszybo-

wych; obecnie niektóre kopalnie z eksploatacją podpoziomową schodzą do 170 m poniżej pod-
szybia szybu wydobywczego; sprowadzanie powietrza na upad i przewietrzanie ścian węglo-
wych, szczególnie w przypadku zagrożeń metanowych lub pożarowych, musi być szczegółowo 
obliczone i opracowane technicznie (np. w kopalni Ziemowit na poziom trzeci 637 m transpor-
towany przenośnikami taśmowymi jest urobek ze ścian 905, 702 oraz 705 – dane z 2008 r. – za-
legających poniżej; stanowi to łącznie około 75% dobowego wydobycia kopalni); 

 

 
 

Rys. 7. Spadek liczby ścian wydobywczych i wzrost wydobycia dobowego ze ściany 
Fig. 7. Decrease in number of longwalls and increase of daily output from longwall 
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− zastosowanie przenośników taśmowych do transportu urobku spowodowało prawie powszechne 
wycofanie z ruchu kopalnianej kolei podziemnej, która charakteryzowała się dużą liczbą wad 
technicznych, organizacyjnych i bezpieczeństwa; 

− umożliwiło łączenie kopalń sąsiednich w celu stworzenia zakładów górniczych o dużych zaso-
bach węgla, co czyni eksploatację opłacalną; w wyniku łączenia kopalń powstaje możliwość lik-
widacji zbędnej infrastruktury technicznej, a zwłaszcza szybów, wyrobisk korytarzowych i za-
kładów przeróbczych lub ich części; 

− umożliwiło uproszczenie modelu wielu kopalń, a w związku z tym likwidację zbędnych dla ru-
chu danego zakładu górniczego obiektów i urządzeń (szybów, wyrobisk dołowych, zbędnych 
obiektów powierzchniowych itp.); 

− kopalnie planujące eksploatację złóż węgla na większych głębokościach (np. kopalnia Jas-Mos 
[6]) przewidują dojście do nich pojedynczymi lub podwójnymi wytycznymi  

− wzrosły roczne zyski netto wielu kopalń; 
− ciągłe urabianie calizny węglowej i ciągły transport urobku umożliwiło ich automatyzację, ste-

rowanie i wizualizację oraz zastosowanie do efektywnego kierowania infrastrukturą podziemną 
kopalń wielozadaniowych dyspozytorni energomechanicznych; 

− transport maszyn, materiałów i załogi coraz powszechniej odbywa się kolejkami podwieszany-
mi lub naspągowymi z napędem spalinowym lub akumulatorowym, coraz częściej stosuje się 
napęd zębatkowy w połączeniu z napędem ciernym, a niektóre kopalnie wprowadzają kontene-
ryzację materiałów oraz transport zintegrowany; 

− wykorzystywanie przez kopalnie logistyki do optymalizacji procesów dostaw i zaopatrzenia 
przodków w odpowiednie materiały pozwala na obniżenie kosztów i poprawę standaryzacji; 

− rozwój technologiczny i konstrukcyjny produkowanych maszyn przeznaczonych do ciągłej tech-
nologii wydobycia i transportu urobku wraz z rozwojem informatyki w górnictwie daje podsta-
wy do realizacji w przyszłości zdalnego sterowania zadaniami w kopalni podziemnej (tzw. e-ko-
palni wg Grupy Famur). 
Grupa Famur i Polskie Centrum Techniki Górniczej opracowały system e-kopalni przeznaczony 

do nadzoru on-line pracy maszyn górniczych. Elementami tego systemu są FAMAC VIBRO służą-
cy do monitoringu i wizualizacji sygnałów drganiowych oraz temperatury maszyn górniczych (prze-
nośników taśmowych, zgrzebłowych, kruszarek, maszyn wyciągowych itp.), FAMAC GEO służą-
cy do monitoringu sejsmiczności górotworu w obrębie eksploatowanej ściany oraz inne systemy. 
Mają one integrować maszyny i urządzenia z nadrzędnymi systemami informatycznymi. 

Niektóre kopalnie już dzisiaj spełniają warunki odpowiadające współczesnemu modelowi ko-
palni węgla kamiennego. Do tej grupy można zaliczyć kopalnię Marcel [2]. Wiele kopalń z uwagi 
na istniejące uwarunkowania (wydłużoną żywotność poziomów wydobywczych, złożoną strukturę 
rozcięcia złoża, brak znaczniejszych zasobów bilansowych, konieczność eksploatacji resztek pokła-
dów) nie może być zaliczonych do grupy kopalń o współczesnym modelu. 
 
 
5. BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ MASZYN I URZĄDZEŃ  

GÓRNICZYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD WSPÓŁCZESNEGO MODELU KOPALŃ 
 
Poziom zagrożeń technicznych związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń górniczych jest kształ-
towany poprzez stosowanie maszyn i urządzeń spełniających wymagania obowiązujących przepi-
sów, rozporządzeń Rady Ministrów, zgodności z Dyrektywami Nowego Podejścia i norm w zakre-
sie ich projektowania i wytwarzania, utrzymania ich we właściwym stanie technicznym oraz prze-
strzegania zasad bezpiecznego użytkowania ustalonych w dokumentacjach techniczno-ruchowych 
lub instrukcjach [7]. Współczesny model kopalni bazuje na maszynach typu heavy-duty wyróżnia-
jących się dużą masa własną, skomplikowanym działaniem, znacznymi prędkościami ruchu posu-
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wistego i obrotowego oraz w dużym stopniu zautomatyzowanych. Awarie lub niesprawności tego 
typu maszyn często czynią obsługującego je bezradnym. Próbując rozwiązać trudny problem podej-
muje on często czynności grożące wypadkiem. W tym też obszarze kopalnie powinny dysponować 
zespołem pracowników wyposażonych we właściwy sprzęt techniczny do wykonania czynności 
związanych z usunięciem awarii, niesprawności lub innego typu uszkodzenia. Rozwiązania takie 
wymagają dysponowaniem szybkimi informacjami o miejscu i rodzaju awarii. Tego typu systemy 
informatyczne znajdują się w posiadaniu kopalni (rys. 8).  

 

 
 
Rys. 8. Moduły tablicy dyspozytora DEMKop-Somar, Katowice 
Fig. 8. Individual module on the table in power-mechanical mine control room 
 

 
Stan zagrożeń technicznych w zasadniczy sposób jest kształtowany tylko częściowo przez zły 

stan techniczny maszyn i urządzeń (np. brak osłon, wyłączników ruchu), a głównie przez czynnik 
ludzki, który wynika z braków w przeszkoleniach, niewłaściwej organizacji pracy, przemęczenia 
pracowników (duża liczba wypadków zdarza się na zmianie nocnej), łamania podstawowych zasad 
dyscypliny pracy i przepisów bezpieczeństwa oraz higieny pracy, a nadto z braku koordynacji wy-
konywanych robót, braku skutecznego nadzoru oraz z braku skutecznej oceny i profilaktyki zwal-
czania zagrożeń. W dalszym ciągu zbyt duża liczba pracowników jest zatrudniona z rejonie ścia-
ny (w granicach do 16 osób, a w tym dwóch kombajnistów, czterech obsługujących hydraulikę 
w ścianie, czterech do prac w chodniku podścianowym, dwóch do obsługi wysypów, dwóch do prac 
w chodniku nadścianowym i jeden przodowy) i do obsługi przenośników taśmowych.  

W tabeli 3 zestawiono liczbę wypadków śmiertelnych zaistniałych w latach 2002–2009 związa-
nych z eksploatacją urządzeń transportowych i maszyn urabiających. Natomiast wykres na rys. 9 
przedstawia wszystkie wypadki śmiertelne zaistniałe w danym roku (od 1995 do 2009 r.) oraz licz-
bę wypadków śmiertelnych spowodowanych czynnikami mechanicznymi.  

Krzywa reprezentująca tę część wypadków śmiertelnych wykazuje wolny spadek paraboliczny. 
Niepokojące są występujące sporadycznie zbiorowe wypadki śmiertelne, których przyczyną są za-
grożenia naturalne (metan, pył węglowy). 

Bardzo korzystny wpływ na bezpieczeństwo ma mała awaryjność maszyn i urządzeń górniczych, 
zmniejszona pracochłonność wymaganych wymian, przeglądów i konserwacji, a także montażu i de-
montażu maszyn podczas zbrojenia lub likwidacji ściany. Znaczny wpływ na wzrost bezpieczeń-
stwa ma łatwość zdalnego sterowania, automatyzacji i monitoringu maszyn o ciągłej pracy (maszy-
ny ścianowe i przenośniki taśmowe) oraz monitoring procesów produkcyjnych. 
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Tab. 3. Wypadki śmiertelne w górnictwie węgla kamiennego w latach 2002 do 2009 
Tab. 3. Mortal accidents in hard coal mining in the period 2002 ÷ 2009 

Lata 
Wypadki w latach 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

W rejonie ściany podczas pracy 
kompleksu 1 6 0 0 3 3 1 6 

(+20)* 

W rejonie ściany podczas jej 
zbrojenia i likwidacji 0 2 1 1 3 4 4 – 

Związane z pracą  
przenośników taśmowych 0 4 2 2 2 2 0 3** 

Związane z transportem 
 materiałów i maszyn 4 6 7 2 4 2 6 4 

*wybuch metanu w czasie pracy kombajnu  - KWK Wujek, Ruch Śląsk 18.09.2009 r. 
**jedna osoba zginęła w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej w KWK Krupiński 

 
 

 
 

Rys. 9. Wszystkie i spowodowane czynnikami mechanicznymi wypadki śmiertelne w górnictwie węgla kamien-
nego w latach 1995 ÷ 2009 
Fig. 9. Total and mechanical mortal accidents in hard coal mining in the period 1995 ÷ 2009 
 

 
Korzystny wpływ na wzrost bezpieczeństwa ma również analiza występujących zagrożeń natu-

ralnych oraz prowadzenie właściwej profilaktyki przeciwdziałającej występującym zagrożeniom 
technicznym. Wymienić tutaj można konieczność uwzględnienia przez producentów maszyn i urzą-
dzeń rozwiązań technicznych wynikających ze wskazań podanych protokołach powypadkowych 
oraz z postępu technicznego w dziedzinie maszyn górniczych; przykładem tego jest nowoczesny 
kombajn 1500EU firmy Kopex-ZZM S.A. Dalszy rozwój maszyn i urządzeń wchodzących w skład 
współczesnego modelu kopalni węgla kamiennego także przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa 
pracy. 
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Modern Model of Hard Coal Colliery Guarantees Increased  
Labor Safety 

 
 

Paper presents the beginning of restructuring of hard coal collieries realized by Staszic Colliery and 
Institute of Mining Mechanization, Silesian University of Technology (prof. W. Sikora, prof. J. An-
toniak). A short description of the development of heavy-duty longwall equipment and belt con-
veyors haulage the run-of-mine is given. Automated continuous cutting in the longwall and move-
ment of belt conveyor system is the base of a modern model of colliery where modern energy me-
chanical setting stations are used introduction of such changes to collieries increases labor safety 
as confirmed by accident statistics published by State Mining Authority. 
 
hard coal – modern model of underground Colliery – increasing labor safety 
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Obowiązki i konsekwencje dla pracodawców wdrożenia 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 05.11.2009 roku 
w sprawie jednoznacznego oznaczania materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 
 
 
Janusz Drzyzga 
NITROERG S.A. w Bieruniu 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 05.11.2009 roku w sprawie jednoznacz-
nego oznaczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oznaczania obiek-
tów produkcyjnych oraz rejestracji oznaczeń stanowi wypełnienie obowiązku nałożonego na Pań-
stwo polskie DYREKTYWĄ KOMISJI 2008/43/WE. Nakłada ona na państwa członkowskie obo-
wiązek zagwarantowania, że Przedsiębiorstwa w sektorze materiałów wybuchowych będą prowa-
dziły rejestr wszystkich oznaczeń materiałów wybuchowych wraz ze wszystkimi stosownymi in-
formacjami, łącznie z typem materiału wybuchowego, firmy lub osoby, której powierzono nadzór. 
Ponadto musi być zapewniona rejestracja lokalizacji każdego materiału wybuchowego w okresie, 
gdy materiał wybuchowy jest w ich posiadaniu lub pod ich nadzorem, dopóki nie został przemiesz-
czony do innego przedsiębiorstwa lub wykorzystany. Artykuł przedstawia praktyczne aspekty wdro-
żenia do stosowania konkretnych rozwiązań technicznych oraz wynikających z tego obowiązków 
dla wszystkich przedsiębiorstw i osób sprawujących nadzór nad wszystkimi rodzajami materiałów 
wybuchowych w trakcie całego okresu ich istnienia. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Dyrektywa 2008/43/WE, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 05.11. 2009 
roku, jednoznaczne oznaczenie materiałów wybuchowych, rejestracja oznaczeń 
 
 
 
DYREKTYWA KOMISJI 2008/43/WE z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia systemu 
oznaczania i śledzenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, zgodnie 
z dyrektywą Rady 93/15/EWG, w punkcie (2) preambuły zobowiązała państwa członkowskie do 
wprowadzenia regulacji prawnych gwarantujących, że przedsiębiorstwa w sektorze materiałów wy-
buchowych będą posiadały system rejestracji materiałów wybuchowych umożliwiający w każdym 
momencie identyfikację posiadacza tych materiałów (dotyczy to wszystkich materiałów wybucho-
wych i środków strzałowych). 
 Dyrektywa ustanawia też zharmonizowany system dotyczący jednoznacznego oznaczania i śle-
dzenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. 
 Termin „Jednoznaczne oznaczenie” oznacza, iż Państwa członkowskie zapewnią, że przedsię-
biorstwa w sektorze materiałów wybuchowych, które produkują albo importują materiały wybucho-
we, lub dokonują montażu zapalników, oznaczą materiały wybuchowe oraz każdą najmniejszą jed-
nostkę opakowania specyficznym kodem, który pozwoli na szybką i pewną identyfikację rodzaju 
materiału wybuchowego oraz miejsca jego pochodzenia w przypadku stwierdzenia nieuprawnione-
go użycia. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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 Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy, jednoznaczne oznaczenie składa się z: 
1. Czytelnej części oznaczenia zawierającej następujące informacje: 
 a) nazwa producenta; 
 b) alfanumeryczny kod zawierający: 

− (i) dwie litery oznaczające państwo członkowskie (miejsce produkcji lub przywozu na rynek 
Wspólnoty, np. AT = Austria); 

− (ii) trzy cyfry oznaczające nazwę obiektu produkcyjnego (przypisane przez władze krajowe); 
− (iii) jednoznaczny kod produktu i informację logistyczną sporządzoną przez producenta. 

2. Oznaczenia do odczytu elektronicznego w formie kodu kreskowego i/lub formacie kodu matry-
cowego, który odpowiada bezpośrednio kodowi identyfikacji oznaczenia alfanumerycznego. 

 Przykładowe oznakowanie (wg Dyrektywy): 
 
 

 

Alfa Explosives Limited 
 

 
lub 

 
 

AT 023 100806 B 34512 345 
 
 
 Realizacją wymagań Dyrektywy przez władze Polski jest: 
 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 
z dnia 5 listopada 2009 roku 

w sprawie jednoznacznego oznaczania materiałów wybuchowych przeznaczonych 
do użytku cywilnego, oznaczania obiektów produkcyjnych oraz rejestracji oznaczeń 

 
 Rozporządzenie to nakłada na przedsiębiorców obowiązek tworzenia i utrzymywania przez 10 
lat rejestru jednoznacznych oznaczeń wyprodukowanych lub zużywanych materiałów wybucho-
wych. 
 §7.1 mówi: Rejestr jednoznacznych oznaczeń powinien zawierać informacje o: 
1) jednoznacznym oznaczeniu każdego materiału wybuchowego, 
2) osobie fizycznej lub prawnej, którym powierzono nadzór nad materiałami wybuchowymi, 
3) lokalizacji materiału wybuchowego, gdy jest on w posiadaniu przedsiębiorcy, dopóki nie zosta-

nie przemieszczony do innego przedsiębiorcy, zużyty lub unieszkodliwiony. 
 Rozporządzenie określa również wzór jednoznacznego oznaczenia materiału wybuchowego prze-
znaczonego do użytku cywilnego: 
 

Nazwa producenta materiału wybuchowego 

Oznaczenie elektroniczne w formie kodu kreskowego lub kodu matrycowego, 
który odpowiada bezpośrednio alfanumerycznemu kodowi 

XX 010 002608 120100000050 
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 Gdzie poszczególne człony kodu alfanumerycznego oznaczają: 
 

Litery lub kolejne 
grupy cyfr Rodzaj informacji 

XX 

litery wskazujące kraj producenta lub przywozu materiału 
wybuchowego na obszar Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
010 kod oznaczenia obiektu produkcyjnego 

002608 
 

0026 
 
 

08 
 

sześciocyfrowy jednoznaczny kod produktu 
 

nadany w danym roku kalendarzowym numer materiału 
wybuchowego zawarty w numerze identyfikacyjnym 

 
dwie ostatnie cyfry roku kalendarzowego, w którym 

materiałowi wybuchowemu nadano numer identyfikacyjny 
120100000050 

 
1201 

 
00000050 

 

dwunastocyfrowa informacja logistyczna 
 

data produkcji materiału wybuchowego* 
 

numer najmniejszej jednostki opakowania 
danego materiału wybuchowego 

*zgodnie z zapisem w §3, ust. 7, pkt. 1(a) i 1(b) są to: numer tygodnia w roku i dwie ostatnie 
cyfry roku produkcji. 

 
 Na bazie rozporządzenia w NITROERG S.A. opracowano projekt kodu jednoznacznego ozna-
czenia dla produktów i wyrobów. 
 Przykładowe oznakowanie dla np. Dynamitu ERGODYN 30 nabojowanego w papier parafino-
wany o średnicy 32 mm i wadze 300 g będzie miało postać: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gdzie poszczególnych grup kodu alfanumerycznego oznaczają: 
− PL − kraj produkcji; 
− 000 − oznaczenie miejsca wytwarzania; 
− 1111 − kolejny numer rejestracji nadany przez WUG dla produktów do użycia w Polsce albo 

numer świadectwa CE dla produktów eksportowanych do innych krajów; 
− 22 − dwie ostatnie cyfry roku, w którym WUG nadał numer rejestracji lub było wydane świa-

dectwo CE; 
− 33 − numer tygodnia produkcji; 
− 44 − dwie ostatnie cyfry roku produkcji; 
− 55 − kod indywidualnych cech produktu (np.: waga i średnica naboi albo materiał konstrukcyj-

ny do zapalników); 
− 666666 − kolejny numer najmniejszego sprzedażnego opakowania danego produktu w roku. 

NITROERG S.A. 
 
 
PL 000 111122 3344 55666666 
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 Przykład. Kod 01006789 oznacza: 01 = Dynamit ERGODYN 30 nabojowany w papier parafino-
wany, fi 32 mm, waga 300 g, karton nr 006789 w roku daty produkcji. 
 
 Przedstawione wyżej informacje i propozycje jednoznacznego oznaczenia są pierwszymi pró-
bami wypracowania spójnego systemu, który pozwoli producentom i użytkownikom materiałów 
wybuchowych wypełnić wymagania ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI w sprawie 
jednoznacznego oznaczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, ozna-
czania obiektów produkcyjnych oraz rejestracji oznaczeń. 
 Należy przy tym zauważyć, że wdrożenie do stosowania wymogów Rozporządzenia powoduje 
konieczność opracowania i modelu oznaczania oraz jego przenoszenia i przechowywania dla wyro-
bów, które dotychczas takiego oznaczenia nie posiadały. Dotyczy to zapalników, spłonek, lontów 
detonujących i prochowych, pobudzaczy wybuchowych i innych drobnych wyrobów stosowanych 
powszechnie w czasie prac strzałowych. 
 Dodatkową grupę zagadnień, które już dziś powinny być brane pod uwagę są sprawy związane 
z powiązaniem nowo wprowadzanych systemów znakowania z istniejącymi lub planowanymi do 
zastosowania systemami informatycznymi gospodarki magazynowej u użytkowników materiałów 
wybuchowych. 
 Aby maksymalnie usprawnić prowadzenie procesu wprowadzania prawym wymaganych 
rozwiązań, NITROERG S.A. zaprasza wszystkie Przedsiębiorstwa związane z obrotem i użyt-
kowaniem materiałów wybuchowych do aktywnej współpracy dla zbudowania systemu, który 
umożliwi przestrzeganie nowego prawa bez konieczności przerywania swojej podstawowej dzia-
łalności gospodarczej. 
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Badanie symulacyjne warunków pracy operatorów ścianowego 
systemu mechanizacyjnego w pokładach cienkich 
węgla kamiennego 
 
 
Jan Kania, Zbigniew Słota, Krzysztof Słota 
Politechnika Śląska, Gliwice 
 
Mirosław Maciaszek 
KWK „Halemba-Wirek”, Ruda Śląska 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono doświadczenia przemysłowe z przeprowadzonych prób 
adaptacji komory ćwiczeń Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego do symulacji i badań wa-
runków pracy operatorów ścianowego systemu mechanizacyjnego do wybierania węgla kamien-ne-
go ze ścian w pokładach cienkich. Omówiono zastosowaną metodykę badań oraz problemy ergo-
nomiczne możliwości poruszania się ludzi i dogodności obsługi w aspekcie spełnienia wymogów 
aktualnych przepisów i norm. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Ergonomia, warunki pracy, komora ćwiczeń, pokłady cienkie 
 
 
 
1. ERGONOMICZNE MOŻLIWOŚCI PORUSZANIA SIĘ LUDZI I DOGODNOŚCI OBSŁUGI 

W ASPEKCIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW AKTUALNYCH PRZEPISÓW I NORM 
 
Udział wydobycia z pokładów cienkich w polskim górnictwie węgla kamiennego systematycznie 
spada od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Dla porównania w kwietniu 1995 roku 
prowadzono w polskim górnictwie węgla kamiennego 41 ścian niskich o wysokości nie przekracza-
jącej 1,6 m, co stanowiło 12,6% ścian czynnych. Obecnie prowadzone są tylko 2−3 ściany o wy-
sokości mniejszej od 1,5 m [8], [9], [10]. Powyższe fakty świadczą o zaniechaniu wybierania po-
kładów bardzo cienkich i o preferowaniu pokładów o większej grubości [10], [11]. Z doświadczeń 
przemysłowych, w Polsce i wielu krajach na świecie wynika, że problem uzyskania wysokiej kon-
centracji produkcji w pokładach cienkich jest bardziej złożony, aniżeli w innych przedziałach gru-
bości eksploatowanych pokładów i należy go rozpatrywać nie tylko w obszarze technicznym i eko-
nomicznym, ale także ergonomicznym. Encyklopedyczna definicja ergonomii mówi, że jest to dys-
cyplina zajmująca się problematyką dostosowania warunków pracy do fizycznych i psychicznych 
możliwości człowieka oraz człowieka do warunków pracy. Celem ergonomii jest uzyskanie bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy maksymalnej wydajności. Norma PN-EN 1804-1 „Maszyny dla gór-
nictwa podziemnego – Wymagania bezpieczeństwa dla obudów zmechanizowanych – Część 1: Ze-
stawy obudów i wymagania ogólne” określa minimalne wymiary przejścia przez obudowę: „Prze-
krój przejścia przez obudowę powinien mieć co najmniej 0,6 m szerokości i 0,4 m wysokości z na-
rożami wyprofilowanymi”. Przejście powinno być zaprojektowane z uwzględnieniem minimaliza-
cji ryzyka poślizgnięcia, np. przez użycie żebrowanych płyt [6]. Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono 
minimalne pole przejścia dla dwóch typów obudów w fazie dosuniętej i odsuniętej od przenośnika. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  

317



 

 

 
 
Rys. 1. Minimalne pole przejścia dla kombajnowego kompleksu ścianowego 
z obudową GLINIK-066/16-OzK 
Figure 1. The minimum field of the passage for the combine longwall complex 
with the casing GLINIK-066/16-OzK 

 
 Problemem technicznym rzutującym na wielkość wydobycia ze ścian w pokładach cienkich, 
jest znacznie ograniczony przekrój poprzeczny przodka ścianowego, natomiast podstawowym pro-
blemem ergonomicznym jest możliwość poruszania się ludzi i dogodność obsługi, gdyż utrudnione 
warunki do poruszania się kombajnistów w polu przejścia wymagają zwiększonego wysiłku fi-
zycznego [2], [3], [4]. Celem nadrzędnym powinno być uzyskanie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy maksymalnej wydajności, a zadaniem wszechstronnych działań stworzenie warunków pracy 
w pokładach niskich podobnych do warunków pracy w pokładach średnich i grubych [2]. Proble-
my ergonomiczne możliwości poruszania się ludzi i dogodności obsługi przedstawiono w oparciu 
o doświadczenia uzyskane w okresie [1], [7], w którym eksploatowano najwięcej ścian niskich. 
Przykładem procesu rozwojowego w zakresie mechanizacji pozyskiwania węgla z pokładów cien-
kich, w latach 90. ubiegłego wieku, było wdrożenie w bardzo trudnych warunkach górniczo-geolo-
gicznych kombajnowego systemu mechanizacyjnego (rys. 2) z kombajnem KSE-360. Dla zapew-
nienia bezkolizyjnego przejazdu kombajnu pod stopnicami obudowy zmechanizowanej oraz speł-
nienia wymogów ergonomicznych, wentylacyjnych i bezpieczeństwa pracy, zdecydowano o prze-
mieszczeniu korpusu kombajnu do pola urabiania obok trasy przenośnika zgrzebłowego. Doświad-
czenia kopalni Dębieńsko wykazują, że w pokładach cienkich zbyt mały zabiór kombajnu, który 
stwarza konieczność wykonania większej liczby cykli, stanowi barierę wzrostu wydajności. Wów-
czas duża prędkość posuwu kombajnu, wymaga stosowania kombajnu o odpowiedniej mocy, poja-
wiają się kłopoty z dławieniem organów urabiających urobkiem, a w konsekwencji i załadowaniem 
urobku na przenośnik. Celowe jest zwiększenie zabioru kombajnu i dostosowanie do tego sekcji obu-
dowy zmechanizowanej. Dodatkowo uzyskuje się dobre zabezpieczenie stropu oraz swobodne przejś-
cie dla załogi, a także poprawia wentylację w ścianie [2], [7]. 
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Rys. 2. Minimalne pole przejścia dla kombajnowego kompleksu ścianowego z obudową GSW-0,75/2,0-POz 
Figure 2. The minimum field of the passage for the combine wall complex with the casing GSW-075/2,0-POz 

 
Nadrzędność kryterium dogodności przejścia i obsługi zadecydowała o wyborze obudowy dwusto-
jakowej wymuszając aprobatę dla niekorzystnych konsekwencji tej decyzji (pochylenie stojaków) 
(rys. 2). Nie można również pominąć rozmieszczenia i sposobu zamocowania urządzeń umożliwia-
jących dogodne sterowanie obudową [2]. Ważnym elementem zespołu maszyn i urządzeń jest rów-
nież konstrukcja prowadnic przenośnika ścianowego, pozwalająca na uporządkowane prowadzenie 
przewodów i węży wzdłuż ściany [2]. Dla całościowego i kompleksowego rozwiązania każdego 
problemu, koniecznym jest dokonywanie analiz ryzyka na wszystkich etapach działalności. 
 Analiza powinna obejmować następujące etapy: 
− Etap formułowania założeń w zakresie technologii eksploatacji i wymogów konstrukcyjnych. 
− Etap projektowania zespołów maszyn i urządzeń. 
− Etap wykonania prototypów. 
− Etap eksploatacji. 
 Największym ryzykiem obarczona jest decyzja wyboru technologii wybierania pokładów cien-
kich kompleksem kombajnowym czy strugowym. Decydującą przesłanką wyboru technologii wy-
bierania pokładów cienkich kompleksem kombajnowym jest jej względnie mała podatność na nie-
korzystny wpływ warunków górniczo-geologicznych (uskoki, zmienność nachyleń). Przy formuło-
waniu założeń konstrukcyjnych, oraz na etapie projektowania może wystąpić również konieczność 
rezygnacji z niektórych rozwiązań ze względu na ograniczoną przestrzeń. Biorąc pod uwagę stan za-
sobów, przyszłość gospodarczą wielu regionów na świecie, problem efektywnej eksploatacji pokła-
dów cienkich staje się przedmiotem zainteresowania wielu ośrodków naukowych na całym świecie. 
 
 
2. PRZEBUDOWA KOMORY ĆWICZEŃ NA POTRZEBY BADAŃ 
 
 Wszystkie badania wykonano w komorze ćwiczeń Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego 
KWK „Halemba-Wirek” Ruch „Halemba”. Budowa i wyposażenie komory ćwiczeń umożliwia uzys-
kanie określonych parametrów mikroklimatu, i co bardzo istotne utrzymanie ich na niezmiennym 
poziomie przez dłuższy okres czasu. Zamiarem prowadzących badania było uzyskanie warunków kli-
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matycznych, jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych warunków panujących pod ziemią. Z uwa-
gi na fakt, iż na co dzień w komorze prowadzone są ćwiczenia ratownicze, komora ta zbudowana 
jest zgodnie z określonymi zasadami i wyposażona w wymagane urządzenia techniczne. 
 

A-A

B-B

C-C

HT 1

HT 2

HT 3

HT 4

HT 1 - numer higrotermometru

 
 
Rys. 3. Komora ćwiczeń po przebudowie 
Figure 3. The chamber of practices after lining 

 
 Założony cel prowadzonych badań wymusił konieczność odpowiedniej przebudowy komory 
ćwiczeń. Po wielu konsultacjach technicznych Kierownik Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górni-
czego podjął decyzję o zaprojektowaniu specjalnego chodnika ćwiczebnego i przebudowie części 
komory ćwiczeń. Przebudowa odbyła się dwuetapowo. W pierwszym etapie wydzielono specjalną 
strefę o łącznej długości 26 m, podzieloną na dwie części. Przekrój strefy wraz z wymiarami poka-
zano na rysunku 3. Drugi etap objął przede wszystkim zmniejszenie przekroju strefy, natomiast jej 
długość nie uległa zmianie. W celu symulacji rzeczywistych warunków dołowych konieczne oka-
zało się też zaopatrzenie strefy w urządzenia pozwalające uzyskać odpowiednie warunki mikrokli-
matu (wysoką temperaturę i wilgotność powietrza). Cała strefa była wyposażona w oświetlenie, jed-
nak podczas prowadzenia ćwiczeń było ono wyłączone, a jedynym źródłem światła były osobiste 
lampy górnicze. Na całej długości chodnika ćwiczebnego (w równych odstępach) były zainstalowa-
ne urządzenia pomiarowe (termohigrometry). Zainstalowano także urządzenia pozwalające na awa-
ryjne opuszczenie strefy ćwiczeń. 
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 W najbliższym czasie nastąpi trzeci etap przebudowy komory ćwiczeń. Docelowo powinna ona 
łączyć funkcje komory ćwiczeń na potrzeby ratownictwa oraz równocześnie umożliwiać prowadze-
nie badań z zakresu potencjalnych możliwości eksploatacji cienkich pokładów oraz prowadzenia tam 
akcji ratowniczych. 
 

 
 
Rys. 4. Widok komory 
Figure 4. The view of the chamber 
 
 
3. METODYKA BADAŃ 
 
W celu opracowania prawidłowej metodyki badań oraz w celu zaznajomienia się ze specyfiką pra-
cy podczas wybierania cienkich pokładów węgla, przed przystąpieniem do zasadniczych badań, 
przeprowadzono pomiary wstępne wraz z ich szczegółową analizą. Analiza wyników pomiarów po-
zwoliła na prawidłowe ukierunkowanie badań w ich zasadniczej części. 
 Założony cel pracy, wymusił w sposób zasadniczy wybór metodyki badań, a w szczególności 
dobór pracowników, rodzaju ćwiczeń, czasu ich trwania i parametrów mikroklimatu, w których po-
winny być wykonane badania. 
 Parametry klimatyczne panujące w komorze kształtowały się następująco: 
 

− czujnik 1 – początek chodnika 
− czujnik 2 – ¼ długości chodnika 
− czujnik 3 – ½ długości chodnika 
− czujnik 4 – ¾ długości chodnika 

ts = 26,0°C 
ts = 26,2°C 
ts = 26,4°C 
ts = 26,2°C 

ϕ = 85% 
ϕ = 90% 
ϕ = 85% 
ϕ = 90% 

 
 Do ćwiczeń wytypowano pięciu operatorów kombajnów ścianowych. W każdym kolejnym dniu 
badań skład ten nie ulegał zmianie. Miało to na celu zbadanie wpływu różnych warunków mikro-
klimatu, sposobu ubrania, tempa i sposobu poruszania, geometrii wyrobiska na parametry fizjolo-
giczne organizmu. 

321



 

 

 Przed przystąpieniem do ćwiczeń, u każdego z pracowników, przeprowadzane było podstawo-
we badanie lekarskie. Całe ćwiczenie w założeniach odzwierciedlać miało poruszanie się operato-
rów kombajnów ścianowych w wyrobiskach o ograniczonych wymiarach. Przebieg ćwiczenia wy-
glądał następująco: 
− wejście do komory; 
− pomiar parametrów fizjologicznych przed przystąpieniem do ćwiczeń (masa ciała, temperatura 

powierzchni skóry, temperatura wewnętrzna, ciśnienie tętnicze krwi, tętno); 
− wejście do chodnika badawczego; 
− przejście chodnikiem badawczym 10 okrążeń – 260 m (po każdym okrążeniu bieżąca kontrola 

tętna); 
− pomiar parametrów fizjologicznych (temperatura powierzchni skóry, temperatura wewnętrzna, 

ciśnienie tętnicze krwi, tętno); 
− przejście chodnikiem badawczym 20 okrążeń – 520 m (po każdym okrążeniu bieżąca kontrola 

tętna); 
− pomiar parametrów fizjologicznych (masa ciała, temperatura powierzchni skóry, temperatura 

wewnętrzna, ciśnienie tętnicze krwi, tętno); 
− zakończenie ćwiczenia. 
 Podczas przeprowadzonych do tej pory ćwiczeń zmianie ulegały następujące parametry: 
− przekrój wyrobiska, 
− warunki mikroklimatu, 
− sposób ubrania, 
− tempo poruszania. 
 Cały przebieg ćwiczeń był na bieżąco monitorowany. Dodatkowym zabezpieczeniem była lin-
ka, dająca możliwość ćwiczącym przerwania testu w dowolnym momencie (na przykład, gdyby 
pracownik 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 pracowników do ćwiczeń. 
 Podczas ćwiczeń w Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego środowisko określono jako ciepłe 
i gorące, gdyż odzwierciedlało to stan faktyczny, z jakim mają do czynienia pracownicy pod ziemią. 
 Z tego względu, potrzebne do badań i obliczeń parametry fizjologiczne organizmu to: 
− ciśnienie tętnicze krwi (mierzone na początku, po 10 okrążeniach i na końcu ćwiczeń); 
− tętno (mierzone przed ćwiczeniami, na koniec ćwiczeń i po każdym wykonanym okrążeniu); 
− ilość wydzielonego potu (na podstawie utraty masy ciała podczas ćwiczeń); 
− temperatura skóry i temperatura wewnętrzna (mierzone na początku, po 10 okrążeniach i na koń-

cu 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; 
− aklimatyzacja, masa ciała i wiek pracownika. 
 Dodatkowym elementem badań w KSRG było wypełnianie ankiet przez biorących udział w ćwi-
czeniach. Wzór przeprowadzanej ankiety przedstawia rysunek 5. 
 Do badań zostali wybrani pracownicy, którzy na co dzień są operatorami kombajnów ściano-
wych. Byli to doświadczeni górnicy, ze znacznym stażem zawodowym. Ich wytypowanie pozwoli-
ło w znacznym stopniu urealnić warunki prowadzonych badań. Średnia wieku operatorów kombaj-
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nów ścianowych uczestniczących w badaniach wynosiła 37 lat. Najstarszy miał 48 lat, a najmłod-
szy 31 lat. Staż pracy w górnictwie wahał się od 12 do 25 lat. Wszyscy byli zatrudnieni w trudnych 
warunkach mikroklimatu i byli do nich zaadoptowani. 
 
 

ANKIETA Z.K.S. ANONIMOWA Nr …………     data wypełnienia ……………………..
 
 
Wiek (w latach) ...............   
 
Staż pracy (w latach) ...............  
 
Staż ratowniczy (w latach) ............... 
 
Czy podczas pracy odczuwasz wpływ trudnych warunków klimatycznych (wysokiej 
temperatury i wilgotności)?  
 
 TAK  NIE  (zakreśl prawidłowe) 
 
Ile czasu (dni) zajmuje Ci aklimatyzacja do trudnych warunków klimatycznych w miejscu 
pracy po krótkiej (do 7 dni) przerwie w pracy? 
 
 0  1  2  3  4  5 i więcej dni 
 
Ile czasu (dni) zajmuje Ci aklimatyzacja do trudnych warunków klimatycznych w miejscu 
pracy po dłuższej (3-4 tyg  – np. urlop, zwolnienie lekarskie) przerwie w pracy? 
 
 0  1  2  3  4  5  6  tydzień lub więcej 
 
 
 
 
PYTANIA DODATKOWE (nie musisz wypełniać) 
 
Czy palisz papierosy? 
 
 TAK  NIE  (zakreśl prawidłowe) 
 
Jeśli tak, to ile dziennie?  
 
 do 5   do 10  do 20  powyżej 20 sztuk 
 
Czy pijesz alkohol? 
 
 TAK     NIE   (zakreśl prawidłowe) 
 
Jeśli tak, to jaki i ile razy w tygodniu?  
 
 piwo  wino  wódkę  inne 
 
 1  2  3  4  5  6  codziennie 
 
 
 
DZIĘKUJEMY ZA POŚWIĘCONY CZAS I WYPEŁNIENIE ANKIETY!  

 
Rys. 5. Wzór przeprowadzanej ankiety w KSRG „Halemba” 
Figure 5. Model of the questionnaire form 
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4. SPRZĘT OCHRONNY I WYPOSAŻENIE PRACOWNIKÓW 
BIORĄCYCH UDZIAŁ W BADANIACH 

 
Pracownicy biorący udział w badaniach wyposażeni byli w standardową odzież roboczą wraz z rę-
kawicami. Dodatkowo założone mieli ochraniacze na kolana i łokcie. Każdy z nich posiadał aparat 
SR-60. Podczas ćwiczeń zakładali maski przeciwpyłowe typu P-3 oraz okulary ochronne. 
 Każdy z biorących udział w badaniach wyposażony został w urządzenie symulujące pilot do ste-
rowania kombajnem. Podczas ćwiczeń urządzenie to było cały czas trzymane w dłoni górnika wy-
konującego przejście przez komorę. Wyposażenie biorących udział w badaniach zostało pokazane 
na rysunku 6. 
 
 
5. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WYNIKÓW BADAŃ W ASPEKCIE 

WYBIERANIA CIENKICH POKŁADÓW WĘGLA − PODSUMOWANIE 
 
Pierwsze wyniki badań są bardzo obiecujące i pokazują, że istnieje możliwość wykorzystania ich 
w aspekcie projektowania eksploatacji cienkich pokładów węgla. Koncentracja wydobycia będzie 
bowiem w dużym stopniu determinowana tzw. „czynnikiem ludzkim”. W takich systemach 
eksploatacji można spodziewać się poza problemami typowo ergonomicznymi wystąpienia na 
przykład trudnych warunków mikroklimatu. Wzrastające obciążenie termiczne może w konse-
kwencji doprowadzić do znacznego zachwiania bilansu cieplnego organizmu oraz w sytuacjach 
skrajnych do wystąpienia udaru cieplnego. 
 

 
 
Rys. 6. Wyposażenie badanych pracowników 
Figure 6. Studied workers equipment 
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The Simulating Investigation of the Conditions of Work of the Operators 
of the Longwall Mechanization System in Layers Thin Pit-Coal 
 
Industrial experiences were introduced in the article from the conducted tests of the adaptation of 
the chamber of the practices of Mine Station Life-saving Mining to simulation and the investigations 
of the conditions of work of the operators of the longwall mechanization system to heave up pit-
coal from longwalls in thin layers. The applied methodology of investigations and problems were 
talked over the ergonomic possibilities of moving people and the convenience of service in the as-
pect of the fulfilment of the requirements of current recipes and standards. 
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STRESZCZENIE: Integralnym elementem każdego systemu zarządzania, w tym także i systemu za-
rządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest audyt systemu. Na przykładzie badań zrealizowa-
nych na grupie osób dozoru ruchu oraz grupie pracowników fizycznych zatrudnionych w dziale ro-
bót przygotowawczych TG-2 KWK „X” omówiony został audyt taktyczny systemu zarządzania bez-
pieczeństwem i higieną pracy w KWK „X”. W badaniach ankietowych obejmujących dziewięć ob-
szarów problemowych zastosowane zostały procedury oraz model matematyczny znany już wcześ-
niej z programu MERIT. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: System, zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy, audyt 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Niezwykle nośnym hasłem ostatnich lat jest zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy − prob-
lematyka z tego obszaru jest przedmiotem rozważań zarówno naukowych, jak i prawnych. O ile jesz-
cze w latach siedemdziesiątych XX wieku pojęcie bezpieczeństwa pracy kojarzono wyłącznie z wy-
posażeniem we właściwe środki techniczne, ustalaniem przyczynowości wypadków oraz określa-
niem udziału człowieka w ich powodowaniu, o tyle począwszy od lat osiemdziesiątych większą uwa-
gę zaczęto zwracać na aspekt społeczno-organizacyjny, tj. aspekt ludzki [5]. Sam termin „zarzą-
dzanie bezpieczeństwem i higiena pracy” należy traktować jako swoistego rodzaju przenośnię i uprosz-
czenie myślowe obejmujące w swej treści działania organizacyjne i procesy decyzyjne podejmowa-
ne w ramach funkcji kierowania (pojecie „zarządzania” jest postrzegane jako specyficzna funkcja, 
która powoduje regulację działalności zbiorowej w określonej jednostce organizacyjnej, gdzie is-
totnym atrybutem tegoż zarządzania jest kierowanie [6]). 
 Różnorodność działań podejmowanych w zakładach dotyczących problematyki BHP powoduje, 
że często pod pojęciem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy rozumie się ogół działań do-
tyczących problematyki BHP, co z kolei skutkuje powstawanie błędnej opinii, że wszystko co propo-
nuje się obecnie tak na dobra sprawę było już robione. Tymczasem wg Dawida Patersona (twórcy 
filozofii „safety management’u”) „niebezpieczne czynności, niebezpieczne warunki oraz wypadki 
to zjawiska, zdarzenia, które są przejawem zakłóceń w systemie zarządzania” [5]. Można więc po-
wiedzieć, że zgodnie z tzw. zasadą ograniczonego zaufania (tj. z jedną z zasad zarządzania bezpie-
czeństwem), nie istnieje całkowicie pewny i bezpieczny obszar ludzkiej działalności – należy zaw-
sze przewidywać ewentualne zakłócenia w postaci awarii lub szkód. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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 O potrzebie wdrażania zasad systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstw-
wach polskich (w tym także i w kopalniach węgla kamiennego) świadczy zarówno ograniczona sku-
teczność dotychczas stosowanych metod analizy bezpieczeństwa (metod opartych głównie na gru-
powaniu i bilansowaniu liczby wypadków oraz retrospektywnych modelach oceny ich przyczyn i oko-
liczności), jak i wymogi: zarówno natury prawnej (konieczność dostosowania rozwiązań prawnych 
obowiązujących w kraju do wymagań obowiązujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej), 
organizacyjnej (konieczność wykorzystania i przetworzenia zasobów informacyjnych o stanie zagro-
żeń górniczych), jak i ekonomicznej (zależność pomiędzy bezpieczeństwem pracy a rentownością 
kopalń). Kwestię bezpieczeństwa pracy można rozpatrywać bowiem także i w aspekcie rozwoju 
gospodarczego − należy oczekiwać, że w rozwijającej się gospodarczo Polsce będzie obniżał się 
poziom akceptowalnego ryzyka. Istnieje bowiem określona prawidłowość mówiąca o ty, iż im bar-
dziej rozwinięty społecznie i gospodarczo kraj, tym większą uwagę zwraca się tam na organizo-
wanie BHP i na wprowadzanie w życie najbardziej racjonalnych metod zapobiegania zagrożeniom 
i narażeniom. W większości krajów, w tym również i w Polsce, przepisy mocno podkreślają odpo-
wiedzialność kierownictwa zakładu pracy za tworzenie pracownikom bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy. Takie postępowanie integruje cele pracodawcy z celami pracowników. Tym sa-
mym, aby zapewnić pracownikowi odpowiednie (bezpieczne) warunki pracy należy m.in. śledzić 
i korzystać z już istniejących (stosowanych) form i systemów organizacyjnych zarządzania bezpie-
czeństwem i higieną pracy. 
 
 
2. AUDYT SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM 

I HIGIENĄ PRACY. PROGRAM MERIT 
 
Według PN-N-18001:2004 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania” [4] 
do najważniejszych elementów jakie winny znaleźć się w każdym systemie zarządzania bezpieczeń-
stwem i higieną pracy należy zaliczyć: 
− zapobieganie wypadkom w pracy; 
− minimalizowanie prawdopodobieństwa występowania chorób zawodowych; 
− stałe dążenie do poprawy stanu BHP w organizacji; 
− zapewnienie wymagań określonych w regulacjach prawnych w zakresie BHP; 
− ciągłe doskonalenie działań w zakresie BHP; 
− zapewnienie odpowiednich zasobów i środków umożliwiających wdrażania polityki w zakresie BHP; 
− podnoszenie kwalifikacji przez pracowników oraz angażowanie pracowników do działań w za-

kresie BHP. 
 Samo wdrażanie systemu zarządzania wg PN-N18001 wiąże się więc m.in. z opracowaniem nie-
zbędnych procedur systemowych, określeniem sposobu ich skutecznego monitorowania oraz pro-
wadzeniem nadzoru. Ocena skuteczności funkcjonującego systemu jest zatem możliwa poprzez m.in. 
audytowanie systemu. Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy postrzegany jest 
zatem jako systematyczne i niezależne badania, mające na celu określenie, czy działania podej-mo-
wane w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz osiągnięte rezultaty od-
powiadają planowanym ustaleniom, czy ustalenia te zostały wdrożone, oraz czy są one odpowied-
nie do realizacji polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do osiągnięcia celów organizacji 
w tym zakresie. 
 W przedmiotowych badaniach wykorzystane zostały procedury programu MERIT − zastosowa-
na została technika badań ankietowych, w odniesieniu do której wyróżnić można trzy podstawowe 
fazy [3]: 
− projektowanie badań, 
− gromadzenie danych, 
− opracowanie wyników. 
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 Należy zwrócić uwagę na to, iż program MERIT, w ramach którego respondenci udzielają od-
powiedzi na zasadzie wyboru jednej z pięciu alternatyw nie jest programem oceny warunków pra-
cy, a jedynie formą i narzędziem kontrolingu, tj. narzędziem oceny jakości zarządzania bezpie-
czeństwem i higieną pracy [2]. Program ten będący jedną z możliwych form badań audytowych 
stosowanych w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy realizowany jest w kopal-
niach polskich począwszy od drugiej połowy lat 90. XX wieku [1]. 
 
 
3. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH 
 
Audyt taktyczny, tj. audyt na poziomie działów i jednostek organizacyjnych wydzielonych w struk-
turze organizacyjnej zakładu górniczego „X” został przeprowadzony w pierwszym półroczu 2009 
roku na grupie dozoru niższego i średniego oraz pracowników fizycznych zatrudnionych w dziale 
TG-2 KWK „X”1. Przedmiotowe badania audytowe obok audytu strategicznego i audytu stanowis-
kowego stanowiące istotny element systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jaki funk-
cjonuje już od kilku lat w kopalni „X” są jednocześnie przykładem zaangażowania i współodpo-
wiedzialności załóg pracowniczych w procesie szeroko rozumianego zarządzania. 
 Dla potrzeb w/w badań w oparciu o ankietę MERIT opracowana została autorska ankieta zawie-
rająca dziewięć obszarów problemowych: 
A. Planowanie działań w obszarze zarządzania bezpieczeństwem pracy. 
B. Badanie wypadków. 
C. Kontrola i inspekcja BHP. 
D. Obserwacja i analiza sposobu wykonywania pracy. 
E. Ochrona osobista. 
F. Przepisy BHP w zakładzie. 
G. Informowanie o stanie BHP. 
H. Promocja BHP. 
I. Osobista ocena warunków BHP w zakładzie. 
 W ramach badań respondenci udzielili odpowiedzi na 29 pytań (w ramach każdego z obszarów 
sformułowanych zostało od 2 do 4 pytań). Skala ocen (od 0 − ocena niedostateczna do 4 − ocena 
idealna), jak również zastosowany model matematyczny był identyczny jak w przypadku ankiety 
MERIT [1], [2]. Zestawienie wyników przeprowadzonych badań ankietowych w postaci wartości 
wskaźników ocenowych dla poszczególnych obszarach problemowych oraz wartości empiryczne-
go obszaru zmienności dla każdego z ww. obszarów przedstawiają odpowiednio rysunki 1 i 2 (wy-
znaczone wartości współczynnika zmienności − odpowiednio: Vd = 39,5% dla kadry inżynieryjno-
technicznej i Vf(x) = 35,3% w odniesieniu do pracowników fizycznych, pozwalają stwierdzić, iż 
w obu grupach zawodowych mamy do czynienia z porównywalnym zróżnicowaniem ocen). 
 Przeprowadzone badania audytowe wykazały, iż najwyżej w obu ankietowanych grupach zawodo-
wych ocenione zostały działania podejmowane w celu zapewnienia załodze maksymalnej ochrony 
osobistej (średnia wartość wskaźnika ocenowego WOPE dla obszaru problemowego E „Ochrona oso-
bista” wyniosła 3,43). Zarówno osoby dozoru (WOPEd

2 = 3,5), jak i pracownicy fizyczni (WOPEf = 
= 3,37) dostrzegają starania kierownictwa kopalni zmierzające do zapewnienia załodze maksyma-
nej ochrony poprzez stosowanie szerokiego zakresu środków ochrony osobistej, dobranych optymal-
nie do warunków pracy, z zachowaniem jednocześnie dbałości o komfort pracy pracownika. 
 Na zbliżonym, równie wysokim poziomie obie ankietowane grupy zawodowe oceniły profesjo-
nalizm działań w zakresie badań wypadków przy pracy (WOPB dla obszaru problemowego B rów-
                                                 
1W procesie pozyskania grupy reprezentatywnej zastosowano losowanie zależne, tzn. bez zwracania. 
2Wskaźnik ocenowy WOPid w przypadku kadry inżynieryjno-technicznej oraz WOPif w przypadku pracowni-
ków fizycznych. 
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ny 3,05). W zgodnej opinii respondentów (WOPBd = 3,2 w przypadku osób dozoru ruchu i WOPBf = 
= 2,9 w przypadku pracowników fizycznych) badania te cechuje staranna analiza każdego zdarze-
nia wypadkowego, zakończona przygotowaniem i wdrożeniem stosownych działań profilaktycz-
nych. Zastanawiające w przypadku tego obszaru problemowego jest to, iż to pracownicy fizyczni, 
a nie dozór zgłaszali potrzebę zwrócenia większej uwagi na badania zdarzeń potencjalnie wypad-
kowych tj. na działania stanowiące jedną z najskuteczniejszych i najtańszych zarazem metod obni-
żenia wypadkowości w zakładzie. 
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Rys. 1. Audyt taktyczny w dziale TG-2 KWK „X”. Wartości średnie ocen dla obszarów problemowych 
Figure 1. Tactical audit in TG-2 department in “X” coal mine. Average values of marks 
for different problem fields 
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Rys. 2. Audyt taktyczny w dziale TG-2 KWK „X”. 
Empiryczny obszar zmienności (rozstęp) dla 
obszarów problemowych 
Figure 2. Tactical audit in TG-2 department in 
“X” coal mine. An empirical variability area 
for different problem fields 
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 W obszarze C − „Kontrola i inspekcja BHP” (WOPC = 3,1) pozytywnie postrzegany jest aspekt 
działań w zakresie kontroli i inspekcji dokonywanych przez organy zewnętrzne i kierownictwo ko-
palni. Zastanawiająca jest jednak duża rozbieżność ocen − wysoka, subiektywna ocena własnych 
działań dokonana przez dozór i zdecydowanie niższa w opinii pracowników fizycznych (WOPCd = 
= 3,38 w przypadku osób dozoru ruchu i WOPCf = 2,83 w przypadku pracowników fizycznych). 
W przypadku oceny kontroli dokonywanych przez osoby dozoru podnoszona jest kwestia dużej 
liczby stanowisk pracy umiejscowionych niejednokrotnie w znacznych odległościach od siebie co 
utrudnia, bądź uniemożliwia rzetelne przeprowadzenie kontroli, a w przypadku kontroli dokonywa-
nych przez pracowników fizycznych − liczba kontroli własnych stanowisk pracy w ciągu zmiany 
realizowanych przez pracowników fizycznych (kontrole przeprowadzane są najczęściej tylko raz, 
na początku zmiany roboczej). Zdaniem respondentów rozwiązaniem problemu mogłoby być zwięk-
szenie liczby osób dozoru zwłaszcza w oddziałach (działach) tak specyficznych jak TG-2, gdzie 
prowadzone roboty zlokalizowane są często w wyrobiskach znacznie od siebie oddalonych, oraz 
korekta wyznaczonych zadań produkcyjnych i następnie konsekwentne nadzorowanie ich wykony-
wania. 
 Wysoko ocenione zostały działania w zakresie obserwacji i analizy sposobu wykonywania pra-
cy (obszar problemowy D − Obserwacja i analiza sposobu wykonywania pracy − WOPD = 3,12) Po-
zytywną ocenę wystawił nie tylko ankietowany dozór ruchu (WOPCd = 3,18). Również pracownicy 
fizyczni (WOPCf = 3,07) dobrze postrzegają działania kopalni zmierzające w kierunku opracowa-
nia dla każdego stanowiska pracy stosownych instrukcji i technologii, sporządzanych przy współ-
udziale najbardziej doświadczonych pracowników. Negatywne opinie pracowników fizycznych do-
tyczyły analizy sposobu wykonywania robót pod kątem bezpieczeństwa (analizy, którą powinien 
przeprowadzać dozór podczas codziennej kontroli stanowisk pracy), co koresponduje z wnioskami 
dotyczącymi obszaru C − „Kontrola i inspekcja BHP”. 
 Osobista ocena warunków BHP w zakładzie (obszar problemowy I), oceniona została przez obie 
ankietowane grupy na zbliżonym (WOPId = 3,16 w przypadku osób dozoru ruchu i WOPIf 2,75 
w przypadku pracowników fizycznych), zadowalającym poziomie (średnia dla obszaru WOPI = 2,95). 
Na podkreślenie zasługuje fakt, że załoga dostrzega wysiłki kierownictwa kopalni podejmowane 
w celu stwarzania właściwych (bezpiecznych i ergonomicznych) warunków pracy. 
 Duże zróżnicowanie wartości wskaźników ocen odnotowano w przypadku obszaru G „Informa-
cja o stanie BHP” (średnia wartość dla obszaru problemowego WOPG = 2,98). Bardzo wysoka oce-
na wystawiona przez ankietowane osoby dozoru (WOPGd = 3,46) potwierdza zasadność i skutecz-
ność prowadzonych comiesięcznych odpraw BHP osób dozoru i kierownictwa kopalni, na których 
przedstawiana jest analiza statystyczna wypadkowości oraz bieżące sprawy w zakresie BHP. Ze 
względu na dużą liczbę załogi w zakładzie, w szkoleniach tych bierze udział tylko dozór ruchu, 
którego zadaniem jest przekazać omawiane na odprawach zagadnienia podległej załodze. I właśnie 
w opinii pracowników fizycznych występują niedociągnięcia w tym zakresie (WOPIf = 2,5). Anali-
za czasu pracy dozoru przeznaczonego na dokonanie podziału zadań oraz zakresu informacji, które 
sztygar jest zobowiązany w tym czasie pracownikom przekazać (przydział obowiązków do wyko-
nania, instruktaż stanowiskowy, codzienne pouczenie BHP, zapoznanie załogi z technologiami i pro-
jektami technicznymi oraz kartami zmian dokonywanymi w tych projektach), jednoznacznie wska-
zuje na konieczność zweryfikowania sposobu przekazywania załodze wiadomości o stanie BHP po-
ruszanych na comiesięcznych odprawach. Wydaje się, że w tym celu można by szerzej wykorzys-
tać na przykład już istniejące w zakładzie prezentacje multimedialne, zakładowy radiowęzeł, ulotki 
na podziałach pracy itp. Tyle, że w zgodnej opinii obu badanych grup zawodowych zbyt mało jest 
na terenie kopalni tablic informacyjnych i gablotek z materiałami promującymi przestrzeganie prze-
pisów BHP, a te już istniejące są zbyt rzadko aktualizowane. Dlatego też wskaźnik WOPH dla ob-
szaru „Działania kopalni w zakresie promocji BHP” uzyskał jedynie wartość 2,46 (WOPHd = 2,5, 
WOPHf = 2,42). Pomimo dość wysokich nagród załoga nielicznie i bez entuzjazmu podchodzi do 
organizowanych konkursów promujących wiedzę na tematy BHP, nie dostrzegając skuteczności obo-
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wiązującego w kopalni systemu dyscyplinującego (systemu kar i nagród). W celu naprawy tego sta-
nu rzeczy niezbędna jest weryfikacja istniejących rozwiązań (formy i jakość przekazu). Tylko takie 
działania dają szansę na zwrócenie uwagi pracowników na problematykę BHP. W dobie natłoku 
wiadomości i szumu informacyjnego samo przedstawianie statystyk, wykresów i analiz nie jest sku-
tecznym sposobem na zainteresowanie załogi problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy. W ce-
lu ożywienia skostniałego i nieskutecznego systemu kar i nagród niezbędną wydaje się konsekwen-
cja i determinacja osób dozoru, kierownictwa kopalni oraz realny obiektywizm strony społecznej. 
 Badania przeprowadzone w obszarze A „Planowania działań w obszarze zarządzania bezpieczeń-
stwem pracy (średnia wartość dla obszaru problemowego WOPA = 2,43) wykazały, iż ogłoszona przez 
dyrekcję kopalni polityka bezpieczeństwa w niewielkim stopniu dotarła do świadomości osób do-
zoru (WOPAd = 2,5) − w przypadku pracowników fizycznych ta świadomość jest jeszcze niższa 
(WOPAf = 2,37). Dobra znajomość systemu i pełne przekonanie całej załogi co do zasadności jego 
wdrażania jest jednym z podstawowych warunków osiągnięcia założonego celu, dlatego konieczne 
jest podjęcie niezwłocznie zdecydowanych działań zmierzających do poprawy istniejącej sytuacji. 
Niezbędne jest przeprowadzenie zakrojonej na szeroką skalę kampanii promującej konieczność wdra-
żania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, przedstawienie podstawowych zało-
żeń organizacyjnych i strukturalnych, oraz przekonanie załogi do celowości tych działań. Wydaje 
się, że jednym z kluczowych argumentów mogą być symulacje obrazujące możliwość osiągnięcia 
wymiernego zysku materialnego dla przedsiębiorstwa, a co za tym idzie i dla pracowników (mniej-
sza stawka ubezpieczeniowa, mniejsze koszty odszkodowań, pozytywne efekty marketingowe itp.). 
Ze względu na dużą rotację załogi akcje promujące i popularyzujące system zarządzania bezpie-
czeństwem i higieną pracy należy cyklicznie i nieustannie powtarzać. 
 Najniżej w gronie analizowanych obszarów problemowych został oceniony F „Znajomości obo-
wiązujących w zakładzie przepisów BHP (WOPF = 2,36), co koreluje bezpośrednio z niską oceną 
planowania działań w obszarze zarządzania bezpieczeństwem pracy. Słaba znajomość struktury or-
ganizacyjnej systemu zarządzania bezpieczeństwem musi również skutkować niezadowalającą wie-
dzą w zakresie dokumentowania systemu. Załoga co prawda deklarują dobrą znajomość przepisów 
i technologii obowiązujących dla danego stanowiska pracy, ale jednocześnie także niedostateczną 
wiedzę w zakresie znajomości pozostałych zapisów Dokumentu Bezpieczeństwa i znajomości struk-
tury samego Dokumentu Bezpieczeństwa. O ile można przyjąć, że ten zakres wiedzy może stano-
wić minimum niezbędne pracownikom fizycznym do bezpiecznego wykonywania pracy (WOPFf = 
= 2,2), to niewiele lepszy wynik badań przeprowadzonych w tym obszarze wśród osób dozoru 
(WOPFd = 2,53) winien skłaniać do głębszego zastanowienia. 
 
 
WNIOSKI 
 
Rozwój techniczny i cywilizacyjny powoduje sytuacje, w których rzeczywiste i potencjalne zagro-
żenia mogą prowadzić do poważnych w skutkach awarii, wypadków i katastrof. Skuteczne im prze-
ciwdziałanie na poziomie współczesnego przedsiębiorstwa zależy przede wszystkim od sprawności 
zarządzania, to znaczy od wiedzy i umiejętności sterowania zasobami, procesami i informacjami 
w celu ich optymalnego wykorzystania dla osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Zarządzanie ma 
bowiem nie tylko wymiar ekonomiczny (koszty leczenia, koszty rehabilitacji, wynagrodzenia, kosz-
ty utraconych możliwości wynikających z niezdolności pracownika do pracy itp.), ale także i wy-
miar społeczny – zależy nam na tym aby pracownik był sprawny w całym cyklu swego życia. Pra-
codawcy realizując cele produkcyjne muszą więc poszukiwać takich rozwiązań organizacyjnych, 
które umożliwiają zarówno osiąganie celów produkcyjnych (ilość i jakość), jak i pozaprodukcyj-
nych (ochrona zdrowia człowieka i ochrona środowiska). Dodatkowym utrudnieniem są niejedno-
krotnie zmieniające się warunki ekonomiczne i społeczne. Jednym z podstawowych elementów spraw-
nie funkcjonującego każdego systemu jest audyt systemu. W przypadku systemu zarządzania bez-
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pieczeństwem i higieną pracy mówimy o audycie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena 
pracy, którego wdrażanie i sprawne funkcjonowanie decyduje nie tylko o wynikach produkcyjnych, 
ale także i o wizerunku firmy, co zwłaszcza w warunkach silnej konkurencji na rynku, czy wręcz 
zabiegania o klienta jest szczególnie istotne. Uwaga powyższa dotyczy także zakładów górniczych, 
zwłaszcza w sytuacji kiedy mówimy o recesji gospodarczej i niezbyt korzystnym klimacie wokół 
górnictwa. 
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Tactical Audit in Work Safety Management System in the Department TG-2 
as an Element of Work Safety Management System in “X” Coal Mine 
 
The integral element of every management system, as so in work safety management system, is sys-
tems’ audit. As an example of research, which have been realized in groups of supervisors and phy-
sical workers in TG-2 department in “X” coal mine, there is a report of tactical audit in work safety 
management system in “X” coal mine. The research was based on a nine-field questionnaire where 
MERITs’ mathematical model and MERITs’ procedures were used. 
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Ruch pieszych i niektórych pociągów osobowych po drogach 
przewozowych kopalnianej kolei podziemnej 
 
 
B. Kowal 
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Jest to artykuł dyskusyjny omawiający obowiązujące w naszym kraju przepisy 
prawne dotyczące transportu podziemnego, a w szczególności zasad poruszania się załogi zakładu 
górniczego po drogach przewozowych. Wskazano na ich „nieżyciowość”, a nawet niemożliwość 
przestrzegania, co w konsekwencji w ocenie autora pogarsza stan bezpieczeństwa, zamiast pod-
wyższać, co było zamiarem ich wprowadzenia. W referacie poruszono również problem przejść dla 
pieszych w wyrobiskach górniczych, a także pociągów osobowych i towarowo-osobowych. 
 Przedstawione oceny i propozycje są wynikiem wieloletnich doświadczeń praktycznych zdoby-
tych przez autora w kopalni „Bogdanka” podczas pracy przy projektowaniu i utrzymaniu ruchu 
transportu głównego, oraz licznych dyskusji z pracownikami obsługi transportu i dozoru ruchu, 
oraz przedstawicielami nadzoru górniczego. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo podziemne, transport w wyrobiskach górniczych, przepisy do-
tyczące bezpieczeństwa w transporcie podziemnym, bezpieczeństwo osób podczas poruszania się po 
drogach transportowych. 
 
 
 
1. WSTĘP 
 

Poruszanie się załogi po drogach przewozowych kopalnianej kolei podziemnej jest czynnością 
stwarzającą niebezpieczeństwo powstania wypadków. Ograniczone gabaryty wyrobisk górniczych 
oraz stosunkowo długa droga hamowania pociągów (do 80 m) przy ograniczonej z różnych powo-
dów widoczności wymusza konieczność narzucenia rygorów przebywania załogi na drogach prze-
wozowych w celu zapobieżenia wypadkom. 

Jednakże uważam, że stosowanie się do niektórych, aktualnie obowiązujących przepisów zwią-
zanych z poruszaniem się ludzi po drogach przewozowych na dole kopalni jest niemożliwe do re-
alizacji oraz obniża bezpieczeństwo w przypadku kopalń z poziomami przewozowymi, na których 
ruch pieszych jest intensywny. 
 Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące na dole kopalni bardzo dokładnie okre-
ślają rygory jazd pociągów osobowych na dole kopalni. 
 Jednakże uważam, że w przypadkach innych niż przewóz ludzi zgodnie z rozkładem jazdy wa-
runki i zasady jazdy pociągów osobowych powinny być regulowane w regulaminach pracy kopal-
nianej kolei podziemnej. 
 
 
2. PORUSZANIE SIĘ PIESZYCH PO DROGACH PRZEWOZOWYCH 
 

W kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. zjazd załogi odbywa się na poziom z czynnym 
układem przewozowym kopalnianej kolei podziemnej. Około 50% zjeżdżającej załogi udaje się na 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  

333



 

 

stacje osobowe skąd transportowana jest do swoich rejonów pracy pociągami lub kolejkami oso-
bowymi. Pozostała część załogi udaje się do swoich rejonów pracy lub stanowisk pracy pieszo po 
drogach przewozowych, przy czym około 50% z nich na stanowiska pracy na drogach przewozo-
wych lub na poziomie przewozowym. 

Najbardziej kontrowersyjnymi według mnie przepisami są: 
− punkt 6.7.9. załącznika nr 4 do rozporządzenia MG z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bez-

pieczeństwa... z późn. zmianami: 
 „Osoby mogą poruszać się tylko w wyjątkowych przypadkach po drogach przewozowych, jeżeli  

uzyskały zgodę od dysponenta …”; 
− punkt 6.7.8. załącznika nr 4 do rozporządzenia MG z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bez-

pieczeństwa... z późn. zmianami: 
„Maszyniści lokomotyw powinni być informowani przez dysponenta o odbywającym się ręcznym 
transporcie oraz ruchu pieszym na drogach przewozowych”. 

 

 
 

Uważam, że podnoszą one bezpieczeństwo dla załogi jedynie tam, gdzie poruszanie się osób 
jest czymś wyjątkowym i rzadkim. Stosowanie tych przepisów na wszystkich drogach przewozo-
wych stwarza większe niebezpieczeństwo dla załogi niż, gdyby ich nie było. Obowiązek uzyskania 
zgody od dysponenta oraz informowanie maszynistów na bieżąco o ruchu pieszym przez dyspo-
nenta jest według mnie niewykonalne. W praktyce jest bardzo duża ilość powodów niemożliwości 
stosowania się do tych przepisów. Przepisy bezpieczeństwa, które nie są stosowane w całości lub 
są stosowane okresowo stwarzają większe zagrożenie niż, gdyby ich nie było lub były zastosowane 
w okrojonej części i dostosowane do istniejących warunków. 

Pierwszym powodem złamania obowiązku uzyskiwania zgody od dysponenta jest niemożli-
wość spełnienia tego wymogu w przypadku braku dysponenta. Taka sytuacja istnieje na zmianach, 
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na których nie pracuje kopalniana kolej podziemna (np. święta, niedziele) lub pracuje w ograni-
czonym składzie osobowym. Taka możliwość jest zgodna z  
− §586 ust. 2 rozp. MG: 

„Dysponenta wyznacza się dla każdego poziomu przewozowego, na którym pracują więcej niż 
dwie lokomotywy”. 

 Stosując się do §586 przy prowadzeniu ruchu łamiemy punkt 6.7.9. załącznika nr 4. 
Drugim powodem stałego łamania przepisu − punkt 6.7.9. załącznika nr 4 − „uzyskanie zgody” 

jest niefortunne użycie słów „tylko w wyjątkowych przypadkach”. Stosując przepis na wszystkich 
drogach przewozowych, dojście załogi z szybu zjazdowego do stacji osobowych lub do stanowisk 
pracy oraz odwrotnie należałoby traktować jako wyjątkowy przypadek, a na pewno nim nie jest. 
Ponadto należałoby przeszkolić dysponenta z wymienieniem mu wyjątkowych przypadków, by mógł 
oceniać i podejmować decyzje słuchając wyjaśnień przez telefon i nie mając możliwości spraw-
dzenia wiarygodności rozmówcy. 

Trzecim powodem jest organizacyjna niemożliwość stosowania się do przepisu − punkt 6.7.9. 
załącznika nr 4 − „uzyskanie zgody”. 
 W polu Bogdanka codziennie zjeżdża na dół kopalni około 1800 pracowników (w dniu 18.01. 
2010 r.). Wszyscy zjeżdżający wchodzą na drogi przewozowe. Każdy osoba powinna uzyskać 
zgodę dysponenta na wejście na drogi przewozowe oraz poinformować dysponenta o opuszczeniu 
tych dróg, czyli zgłosić się do dysponenta minimum 4-krotnie (wejście i wyjście na początku i na 
końcu zmiany). Również zmiany dróg przejścia, dłuższe zatrzymania wynikłe po uzyskaniu zgody 
dysponenta powinny być zgłaszane, ponieważ dysponent jest zobowiązany przepisami do infor-
mowania maszynistów o ruchu pieszym. Należałoby również określić okres, po którym pracownik 
powinien ponownie uzyskać zgodę dysponenta po okresowym wejściu do innych wyrobisk lub po-
miesz-czeń. 
 Tak intensywny ruch załogi po drogach przewozowych powoduje konieczność przyjęcia przez 
dysponenta informacji o wyjątkowości przypadku i wydanie lub nie wydanie zgody. Dysponent 
odbierałby telefon średnio co około 12 sekund. W międzyczasie (zgodnie z punktem 6.7.2. załącz-
nika nr 4) dysponent ma wydawać dyspozycje kierując się względami bezpieczeństwa ruchu i 
maksymalnego wykorzystania środków przewozowych oraz informować maszynistów o ruchu 
pieszym. 
 Konieczność przyjęcia tak dużej ilości informacji i wydania decyzji jest niemożliwe oraz nie 
gwarantuje braku pomyłek, a tym samym obniża bezpieczeństwo. 

Zwiększenie obsady dysponentów nie podniesie bezpieczeństwa, gdyż obaj musieliby nawza-
jem w sposób ciągły informować się o wydanych dyspozycjach. Duża ilość informacji oraz decyzji 
o ruchach pociągów i pieszych na tych samych drogach przewozowych wydawane przez dwie oso-
by na pewno nie podnoszą bezpieczeństwa tych ruchów. 

Należy zaznaczyć, że bezpośrednio po zjeździe i przed wyjazdem nie można ograniczyć ruchu 
pociągów osobowych. Określenie okresów czasu, w których nie musielibyśmy uzyskiwać zgody 
(np. zjazdów/wyjazdów) stwarza bardzo duże zagrożenie w przypadku, np. opóźnienia się pociągu 
lub niezastosowania się załogi do dużej ilości tych okresów i trudności w ich określaniu, np. wcho-
dząc kilka minut przed tym okresem, czy należy się zgłosić, czy nie? 

Czwartym powodem jest według mnie 100% pewność, że część załogi nie będzie postępowała 
zgodnie z przytoczonym przepisem. 
 Tylko ze względu na przewidywaną, dużą ilość rozmów i niemożliwość skontaktowania się 
z dysponentem istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że część załogi nie odwoła swojego 
wyjścia z drogi przewozowej. W tym przypadku dysponent powinien ostrzegać maszynistów lub 
wstrzymać ruch pociągów do czasu upewnienia się, że pracownik opuścił wyrobisko. Wystarczy 
jedna osoba w danym rejonie przewozowym na początku zmiany, która nie odwoła swojego wyj-
ścia, by dysponent nie był w stanie określić maszyniście bezpiecznej drogi przewozowej. 
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W wielu przypadkach istnieje również bardzo duże prawdopodobieństwo, że niektórzy pracow-
nicy wejdą na drogi przewozowe bez zgody dysponenta, np.: 
− jeżeli nie uzyskają zgody na wejście na drogi przewozowe, ponieważ dysponent uznał, że nie 

jest to wyjątkowy przypadek, a oni stwierdzą, że muszą wejść; 
− jeżeli idąc na wyjazd, nie uzyskają zgody na wejście na drogi przewozowe, np. ze względu na 

rozpoczęcie jazdy pociągu osobowego lub innego; 
− jeżeli przez dłuższy okres nie uzyskają połączenia z dysponentem, np. zajęty telefon; 
− jeżeli pracownicy niezgodnie z przepisami będą chcieli wcześniej udać się na wyjazd. 

Maszyniści lokomotyw, których dysponenci z powodu niezgłoszenia się pracowników, nie po-
wiadomią ich o zagrożeniu, będą kierowali pociągiem ze świadomością jazdy po drodze przewo-
zowej wolnej od ludzi. Uważam, że ryzyko zdarzenia z udziałem niezgłoszonych osób jest wyso-
kie. 
 

 
 

Jak wykazałem istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że w wielu przypadkach i z różnych 
powodów obowiązek uzyskiwania zgody dysponenta na poruszanie się po drogach przewozowych 
nie będzie realizowany. 
 Również bardzo duża ilość informacji dotyczących ruchu pieszych przy jednoczesnym wyko-
nywaniu innych prac przez dysponenta oraz maszynistę może spowodować pomyłki lub wydanie 
nieprawidłowych decyzji. 
 Uzyskiwanie zgody dysponenta na pewno podniesie bezpieczeństwo osób zgłaszających się 
pod warunkiem, że pieszy, dysponent i maszyniści będą poinformowani oraz będą pamiętać o fak-
cie przebywania na drodze przewozowej. Równocześnie zostanie znacznie obniżone bezpieczeń-
stwo osób, które nie uzyskały zgody na wejście na drogi przewozowe, nie zgłosiły się do dyspo-
nenta lub o których zapomniano. Maszyniści lokomotyw, których dysponenci nie powiadomią o pie-
szych będą kierowali pociągiem ze świadomością jazdy po drodze wolnej od ludzi. 
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 Na pewno o wiele bezpieczniej jest, gdy sam pracownik dba o swoje bezpieczeństwo, a nie je-
den dysponent za bezpieczeństwo średnio 400 osób. Pracownik wchodzący na drogę przewozową 
powinien zawsze mieć świadomość niebezpieczeństwa związanego z możliwością napotkania po-
ciągu. Uzyskanie zgody dysponenta może spowodować obniżenie tej świadomości, gdyż zrzuca 
(przynajmniej częściowo) odpowiedzialność własną o swoje bezpieczeństwo na dysponenta. 
 Maszynista, który wie, że ma być poinformowany przez dysponenta o ludziach na drodze prze-
wozowej, a nie zostanie poinformowany lub zapomni o tej informacji, będzie miał świadomość, że 
droga jest wolna od poruszających się ludzi. Napotkanie pieszego będzie dla niego zaskoczeniem, 
a tym samym zagrożeniem dla bezpieczeństwa. 

Uważam, że uzyskiwane zgody dysponenta podniesie bezpieczeństwo i powinno być wymaga-
ne w przypadku poziomów lub rejonów, gdzie ruch pieszych jest sporadyczny i odbywa się wy-
łącznie w wyjątkowych przypadkach. W wyrobiskach, gdzie jest intensywny ruch pieszy stosowa-
nie się do tego wymogu znacznie obniża bezpieczeństwo załogi. 
 
 
3. PRZEJŚCIA DLA LUDZI NA DROGACH PRZEWOZOWYCH 
 
Zgodnie z §579 rozporządzenia MG z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa... z późn. 
zmianami: 
 „Sieć elektryczna trakcji przewodowej oraz nawierzchnia torowa powinny spełniać wymagania 
określone w Polskich Normach.” 
 Przywołana norma PN-G-47061:1980: „Nawierzchnie torowe. Wymagania”, powołuje się mię-
dzy innymi na normę PN-G-06009:1997: „Wyrobiska korytarzowe poziome i pochyłe w zakładach 
górniczych. Odstępy ruchowe i wymiary przejścia dla ludzi”. 
 Zgodnie z definicją (punkt 1.2.3.) tej normy „przejście dla ludzi − część wyrobiska przeznaczo-
na wyłącznie dla ruchu pieszych”. 
 Przejście w poprzek toru po spągu w myśl powyższej definicji nie spełnia wymogu normy. 
 Również przepisy dotyczące przejść dla ludzi: 
− §581 rozporządzenia MG z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa... z późn. zmia-

nami: 
„1. Wyrobiska przewozowe utrzymuje się w stanie zapewniającym przejście dla ludzi na: 

1) drogach przewozowych, co najmniej wzdłuż jednego ociosu wyrobiska, 
2) na stacjach załadowczych i rozładowczych oraz podszybiach z jednym torem, co naj-

mniej wzdłuż jednego ociosu, 
3) na stacjach załadowczych i rozładowczych oraz podszybiach z dwoma lub większa ilo-
ścią torów, wzdłuż obu ociosów. 

2. Na stacjach załadowczych i rozładowczych przejścia dla ludzi, o których mowa w ust. 1 pkt. 
2 i 3, utrzymuje się w obu kierunkach od wysypu na odległość zapewniającą obsługę urzą-
dzeń stacji...”. 

− punkt 6.1.9. załącznika nr 4 do rozporządzenia MG z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bez-
pieczeństwa... z późn. zmianami: 
„W posterunkach ruchu, w których jest konieczne przechodzenie ludzi w poprzek torów zajętych 
stale lub często wozami, wykonuje się ponad wozami odpowiednie pomosty, niezawężające przej-
ścia dla ludzi”, 

nic nie mówią o konieczności utrzymywania i oznakowywania przejść dla ludzi w miejscach prze-
chodzenia w poprzek toru po spągu. Oznakowanie przejścia zgodnie z normą jest złamaniem jej 
postanowień i wprowadza w błąd. Większość osób zachowuje się na przejściach przez tory po spą-
gu na dole kopalni, jak na przejściach dla ludzi przez drogi na powierzchni i uważa, że mają pierw-
szeństwo. Niestety w kopalniach często wyznacza się i oznacza przejścia dla ludzi w poprzek toru 
po spągu i dodatkowo układa się pomiędzy szynami płyty betonowe, podłogi drewniane lub podsy-
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puje dolomitem do wysokości główki szyn. Jest to wymóg rozporządzenia MPiPS w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy − dział II §4 ust. 3 − „... przejście powinno być 
równe, twarde lub utwardzone...”. Należy jednak zauważyć, że wykonanie podwyższenia pomię-
dzy szynami toru zmniejsza przestrzeń pomiędzy taborem kolejowym i spągiem. Jest to istotne za-
grożenie dla osoby, który dostanie się pod jednostki taboru, a takie przejście jest miejscem, gdzie 
najczęściej przebywają ludzie na torowisku. 
 Na przykład przy taborze kolejowym stosowanym w kopalni „Bogdanka” wysokość przestrzeni 
zmniejszy się: dla wozów z około 280 do 140 mm, a od lokomotywy z około 200 do 60 mm. 

Według mnie wyznaczanie, oznakowywanie jako „przejścia dla załogi” oraz wyrównywanie 
spągu w miejscach przechodzeniu ludzi w poprzek toru jest niezgodne z przepisami i podnosi za-
grożenie powstania wypadków ciężkich oraz śmiertelnych związanych z ruchem pociągów. Nato-
miast podniesienie spągu do wysokości główki szyny powinno zmniejszyć prawdopodobieństwo 
wypadów lekkich. 
 

 
 
 
4. JAZDA POCIĄGÓW OSOBOWYCH 
 

Przepisy rozporządzenia MG z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa... z późn. 
zmianami przewidują na dole kopalni pociągi osobowe, towarowe oraz w dwu przypadkach oso-
bowo-towarowe: 
− pociąg wyposażony w specjalne urządzenia do konserwacji wyrobisk − punkt 6.7.64. załączni-

ka nr 4 do rozporządzenia MG z dnia 28 czerwca 2002 r.: 
„Do składu złożonego z wozów wyposażonych w specjalne urządzenia, zestawionego dla prze-
prowadzenia określonych operacji przy konserwacji wyrobisk przewozowych lub innych, może 
być włączony wóz osobowy, doczepiony bezpośrednio za lokomotywą dla przewozu osób obsłu-
gi zestawu”, 
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− pociąg przeciwpożarowy − przywołana przepisami normy PN-G-52102: „Komory przeciwpo-
żarowe podziemne. Wymagania”. 
Skład pociągu przeciwpożarowego wóz osobowy i minimum 4 wozy kopalniane. 

 Wyżej wymienione przepisy dają odstępstwo od niżej wymienionego punktu 6.7.58. załącznika 
nr 4 do rozporządzenia MG z dnia 28 czerwca 2002 r., zabraniającego formowania pociągów oso-
bowo-towarowych. 
 Zgodnie z punktem 6.7.65. załącznika nr 4 do rozporządzenia MG z dnia 28 czerwca 2002 r. 
w sprawie bezpieczeństwa... z późn. zmianami: 

„Jazda pociągu sanitarnego i przeciwpożarowego może być prowadzona w układach transpor-
towych, na wszystkich drogach przewozowych, na warunkach określonych w regulaminie pracy 
kolei podziemnej”. 

 Według mnie jazdy pociągów sanitarnego, przeciwpożarowego oraz ze specjalnymi urządze-
niami należy traktować, jako jazdy pociągu osobowego lub osobowo-towarowego i powinny speł-
niać wymogi przepisów jazd osobowych, jeżeli inny przepis nie daje odstępstwa. 
 Wymogi jazd pociągów osobowych określone są m.in. w poniższych przepisach: 
− §598 rozporządzenia MG z dnia 28 czerwca 2002 r.: 

„1. Przewóz ludzi może odbywać się tylko pod nadzorem wyznaczonej osoby dozoru ruchu, któ-
ra jest jednocześnie kierownikiem pociągu...”, 

− §601 rozporządzenia MG z dnia 28 czerwca 2002 r.: 
„… 3. Pociąg osobowy podczas przewozu ludzi nie może być pchany przez lokomotywę”, 

− punkt 6.7.58. załącznika nr 4 do rozporządzenia MG z dnia 28 czerwca 2002 r.: 
„Przewóz ludzi koleją podziemną może odbywać się wyłącznie pociągami osobowymi, zesta-
wionymi z wozów osobowych. Do pociągu nie wolno doczepiać innych wozów. ...”. 

− punkt 6.7.59. załącznika nr 4 do rozporządzenia MG z dnia 28 czerwca 2002 r.: 
„Wyprawianie i przyjmowanie pociągów osobowych może odbywać się tylko na stacjach oso-
bowych. Wsiadanie i wysiadanie ludzi z pociągu może odbywać się tylko na peron stacji oso-
bowej”, 

− punkt 2.2. Spadki torów. PN-G-47061:1980 „Nawierzchnie torowe. Wymagania”: 
„ ...w wyrobiskach przewozowych z jazdą ludzi, tor powinien być ułożony ze spadkiem w kie-
runku szybu wydobywczego, nie przekraczającym 5‰. W pozostałych wyrobiskach spadek toru 
nie powinien przekraczać 60‰.” 

 Przepis określający jazdę pociągu sanitarnego i przeciwpożarowego daje jedynie odstępstwo na 
jazdę po wszystkich drogach przewozowych. Można interpretować, że ten przepis daje również 
odstępstwo od wyprawiania i przyjmowania pociągów osobowych ze stacji osobowych oraz od 
przywołanej przepisem Polskiej Normy ograniczającej maksymalny spadek toru dla jazdy ludzi. 
Jest to jednak jedynie logiczna interpretacja, a przepis mówi jedynie to, co mówi, a nie to, o czym 
nie mówi. 
 Natomiast nie ma żadnego przepisu zwalniającego z obowiązku stosowanie się do wymogów 
nadzoru osoby dozoru oraz zakazu pchania wozu osobowego z ludźmi. Te wymogi mogą spowo-
dować niepotrzebne wydłużeni czasu: 
− wyjazdu pociągu w przypadku przebywania osoby dozoru w innym rejonie, 
− transportu i wstrząsanie rannym w przypadku istnienia takiego układu torów, gdzie następuje 

samoczynne odwrócenie składu − potrzebne jest ręczne przepychanie wozu sanitarnego lub prze-
pięcie lokomotywy. 

 Według mnie zapis w punkcie 6.7.65. załącznika nr 4: 
„Jazda pociągu sanitarnego i przeciwpożarowego może być prowadzona w układach transpor-
towych, na wszystkich drogach przewozowych, na warunkach określonych w regulaminie pracy 
kolei podziemnej”, 
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jest właśnie takim odstępstwem. Takie założenie jest logiczne, gdyż: 
− jak pokazano powyżej zapis w jednym przepisie daje odstępstwo od innego zapisu; 
− jakie wymogi może określić regulamin skoro przepisy o jeździe ludzi są określone bardzo szcze-

gółowo; 
− gdyby tak nie było to zapis o warunkach jest zbędny, ponieważ zgodnie z §578 ust 3. rozporzą-

dzenia MG z dnia 28 czerwca 2002 r.: 
„... 3. Regulamin pracy kolei podziemnej określa w szczególności: 

... 2) zasady i warunki prowadzenia ruchu pociągów i prac manewrowych ….” 
 

 
 
 Logika stosowania przepisów omawianych w tym rozdziale jest identyczna oraz daje możli-
wość odstępstwa od wymogu nadzoru osoby dozoru oraz zakazu pchania wozu osobowego z ludź-
mi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Wielokrotnie spotkałem się ze stwierdzeniem, że omawiane warunki określone przez Kierow-
nika Ruchu Zakładu Górniczego w regulaminie, nawet jeżeli zezwala na to przepis nie mogą łamać 
innych obowiązujących przepisów. Takie stanowisko według mnie cechuje się brakiem takiego sa-
mego, konsekwentnego sposoby interpretacji omawianych przepisów, ograniczeniem zakresu dzia-
łania KRZG, na które zezwalają mu przepisy oraz brakiem zaufania do wiedzy KRZG na temat 
bezpieczeństwa prowadzenia ruchu. 
 Ponadto uważam, że aktualne przepisy wskazują, iż pociągi sanitarny oraz przeciwpożarowy są 
obiektami podstawowymi, a więc ich ruch powinien odbywać się po uzyskaniu zezwolenia wyda-
nego przez właściwy organ nadzoru górniczego. 
 Zgodnie z §30 ust 1. rozporządzenia MG z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa... 
z późn. zmianami: 

„Oddanie do ruchu podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń zakładu górniczego wymaga 
uzyskania zezwolenia wydanego przez właściwy organ nadzoru górniczego”, 

a zgodnie ust 2. punkt 7) powyższego paragrafu urządzenia i układy transportu ludzi są obiektami 
podstawowymi. 

340



 

 

PODSUMOWANIE 
 
Niniejszy referat przedstawia moje spojrzenie na niektóre zagadnienia związane z prowadzeniem 
ruchu pieszych i pociągów osobowych. W omawianych przypadkach moja szczegółowa analiza 
przepisów odbiega od dotychczas stosowanych zasad techniki górniczej. Uważam, że wykazałem 
niezgodności i wątpliwości pomiędzy przepisami i aktualnym sposobem prowadzenia ruchu kopal-
ni w omawianym zakresie. Niespójność, brak przepisów lub jednolitej interpretacji powoduje sze-
reg nieporozumień z ich stosowaniem. Także własne ustalenia wykonywane w dobrej wierze pod-
niesienia bezpieczeństwa czasami mogą nieświadomie obniżyć je, a przy tym być niezgodne z prze-
pisami obowiązującymi lub przywoływanymi pojęciem „zasad techniki górniczej”. 

Powodem powstania niniejszego referatu jest również zmieniająca się sytuacja w kraju odno-
śnie zakresu odpowiedzialności za prowadzoną działalność. W przypadku powstania niekorzyst-
nych zdarzeń w kopalni, w coraz większym stopniu osoby winne zajściu będą odpowiadać przed 
osobami mającymi niewielką lub żadną wiedzę na temat stosowanej techniki górniczej. Ich punkt 
widzenia może być inny niż osób związanych z górnictwem i bardziej będą analizować przepisy 
niż stosowane zasady techniki górniczej. Referat ma na celu wywołanie dyskusji oraz zaintereso-
wanie osób związanych z górnictwem do szczegółowej analizy przepisów, by prowadzenie ruchu 
zgodnie z nimi było możliwe, bezpieczne i zwolniało od odpowiedzialności w przypadku nieko-
rzystnych zdarzeń. 
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STRESZCZENIE: W artykule omówiono możliwość przeniesienia koncepcji ewakuacji z zagrożo-
nych rejonów stosowanej w kopalniach amerykańskich przy użyciu dwóch aparatów ucieczkowych. 
Koncepcja ta opiera się na wyposażeniu pracownika w bardzo mały aparat ucieczkowy umożliwia-
jący ewakuację z zagrożonego rejonu do strefy, w której następuje wymiana tego aparatu na aparat 
o dłuższym działaniu. Autorzy wskazali na zalety stosowania takiego rozwiązania oraz wymienili 
potencjalne zagrożenia. W artykule zamieszczono również krótki opis zastosowanych aparatów. Roz-
ważono możliwości pozwalające na zastosowanie takiego systemu w polskim górnictwie węglo-
wym. Koncepcję przeniesienia tego systemu zaproponowano opracować i wdrożyć dla wyrobisk 
w KWK „Halemba-Wirek” Ruch „Halemba”. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Bezpieczeństwo pracy, ratownictwo górnicze, aparaty ucieczkowe 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
W sytuacjach zagrożenia pod ziemią bardzo ważnym elementem jest możliwość szybkiej i bezpiecz-
nej ewakuacji z zagrożonego rejonu. Specyfika zagrożeń występujących w kopalni wiąże się bar-
dzo często z występowaniem zagrożenia gazowego i pożarowego. Istotna wtedy jest prawidłowa 
ochrona dróg oddechowych. Polskie przepisy górnicze [1] wymagają, aby osoba przebywająca w wy-
robiskach górniczych miała przydzielony sprzęt oczyszczający ucieczkowy lub sprzęt izolujący układ 
oddechowy. Sprzęt ten powinna cały czas posiadać przy sobie (od chwili zjazdu pod ziemię do chwi-
li wyjazdu na powierzchnię). W polskim górnictwie węgla kamiennego przepis ten realizowany jest 
poprzez stosowanie różnych aparatów do ochrony dróg oddechowych. Najczęściej przez górników 
używane są aparaty POG-8, AU-9E, OXY-50, SR-60 oraz KA-60. Z praktyki górniczej wynika, że 
poza aparatami POG-8, gabaryty pozostałych powodują, że pracownicy pod ziemią bardzo często 
nie mają ich przy sobie podczas wykonywania czynności roboczych. W sytuacji zagrożenia może 
to spowodować znaczne opóźnienie w użyciu aparatu oraz powstanie zamieszania związanego z od-
szukaniem własnego aparatu. Optymalnym rozwiązaniem byłoby zastosowanie aparatu zaprojekto-
wanego zgodnie z zasadami ergonomii, którego noszenie przy sobie podczas całej zmiany roboczej 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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nie sprawiałoby problemu pracownikom. Istnieje tu jednak problem związany z zapewnieniem przez 
taki aparat odpowiednio długiego czasu ochronnego działania. Poniżej autorzy prezentują próbę roz-
wiązania tego problemu z zastosowaniem dwustopniowego zabezpieczenia w aparaty oddechowe. 
System taki działa z powodzeniem w wielu kopalniach amerykańskich (USA, Kanada). 
 
 
2. CHARAKTERYSTYKA APARATÓW EEBD M-20.2 ORAZ EBA 6.5 
 
Aparat EEBD M-20.2 ma 8 cm grubości, objętość 0,03 m3 i waży 1,5 kg, co czyni go najmniej-
szym na świecie górniczym aparatem ucieczkowym. Zaprojektowany w sposób ergonomiczny i 
kompaktowy izoluje płuca użytkownika od otaczającej atmosfery oraz umożliwia oddychanie do 
32 minut w stanie spoczynku. Ważną cechą aparatu M-20.2 jest prostota w jego użyciu. 
 

  
 
Rys. 1. Aparat EEBD M-20.2 
Figure 1. EEBD M-20.2 apparatus 

 
Rys. 2. Sposób noszenia aparatu EEBD M-20.2 
Figure 2. The way of carrying EEBD M-20.2 apparatus

 
Charakterystyka i dane techniczne aparatu EEBD M-20.2: 
− czas ochronnego działania: 15−20 minut, 
− czas ochronnego działania w spoczynku: 32 minuty, 
− czas aktywacji: 10 sekund lub mniej, 
− waga w obudowie: 1,5 kg, 
− waga do użycia: 0,86 kg, 
− wymiary: 17×17×6 cm, 
− temperatura przechowywania: −20°C do 65°C, 
− pojemność tlenu: 27 litrów, 
− możliwość regeneracji, 
− żywotność aparatu wg normy NIOSH: 15 lat, 
− system podawania tlenu: sprężony tlen, zawór otwarcia i zamknięcia, przepływ stały/przepływ 

regulowany, 
− ciśnienie w cylindrze: 265 bar, 

343



 

 

− środek do separacji CO2: wodorotlenek litu, 
− wizualna kontrola. 
 

Zalety aparatu EEBD M-20.2: 
− okres użytkowania: 15 lat, 
− wydłużony czas oddechowy: możliwość oddychania wydłużona do 32 min w stanie spoczynku, 
− łatwy do noszenia: aparat jest lekki i ergonomiczny można go wygodnie nosić za pomocą spe-

cjalnego pasa, 
− sposób noszenia aparatu uniemożliwia jego odłożenie w miejscu pracy, 
− łatwy w użyciu: proste wyciąganie zestawu i uruchamianie przepływu tlenu, 
− mała masa: waga 1,5 kg, 
− wymiary: 17×17×6 cm, 
− prosty w kontroli: wystarczy prosta inspekcja wizualna. 
 

Wady aparatu EEBD M-20.2: 
− stosunkowo krótki czas ochronnego działania, 
− konieczność zmiany aparatu, np. na aparat EBA 6.5 dla dłuższych dróg ewakuacyjnych. 
 

Zasada działania aparatu EEBD M-20.2: 
− tlen zaczyna przepływać zaraz po wyjęciu aparatu z opakowania, 
− wdychamy go przez ustnik z worka oddechowego, 
− powietrze zużyte jest wydychane przez ustnik prosto do separatora dwutlenku węgla, 
− powietrze zużyte przechodzi do worka oddechowego, gdzie jest mieszane z tlenem z cylindra. 
 Od czasu wprowadzenia przez firmę OCENCO aparatu EBA 6.5, jest on najpopularniejszym apa-
ratem ucieczkowym w kopalniach na terenie USA. Jest to spowodowane przede wszystkim jego 
wydłużonym czasem ochronnego działania. Aparat EBA 6.5 dostarcza ilość tlenu wystarczającą na 
90 minut typowej ewakuacji górniczej lub do 8 godzin oczekiwania zgodnie ze standardem MSHA 
i NIOSH. Stały przepływ tlenu może wynosić od 1,5 l/min do 100 l/min w zależności od zapotrze-
bowania. Aparat EBA 6.5 używa tlenu pod ciśnieniem zamiast tlenu wytwarzanego przez czynnik 
chemiczny. Podczas przeglądu ciśnienie tlenu jest widoczne na manometrze poprzez przeźroczystą 
obudowę aparatu. Aparat może być regenerowany i oddawany do ponownego użytkowania w okre-
sie 15 letnim, co obniża koszty w porównaniu z innymi aparatami. Obecnie aparat ten stosowany jest 
w kopalniach Australii, Kanady, Chile, Republiki Południowej Afryki i USA. 
 

Charakterystyka i dane techniczne aparatu EBA 6.5: 
− czas ochronnego działania: 90 minut, 
− czas ochronnego działania w spoczynku: 8 godzin, 
− czas aktywacji: około 15 sekund, 
− waga: 4,17 kg cylinder aluminiowy, 3,72 kg cylinder kompozytowy, 
− waga bez obudowy: 3,63 kg cylinder aluminiowy, 3,17 kg cylinder kompozytowy, 
− wymiary: 21,6×30×11,4 cm, 
− temperatura przechowywania: −12ºC do +60ºC, 
− pojemność tlenu: 157 litrów, 
− możliwość regeneracji, 
− żywotność aparatu wg normy NIOSH: 15 lat, 
− system podawania tlenu: sprężony tlen, zawór otwarcia i zamknięcia, przepływ stały/przepływ 

regulowany, 
− ciśnienie w cylindrze: 207 bar, 
− środek do separacji CO2: wodorotlenek litu, 
− kontrola optyczna. 
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Rys. 3. Aparat EBA 6.5 
Figure 3. EBA 6.5 apparatus 

 
Zalety aparatu EBA 6.5: 
− szybki do użycia: może być założony i gotowy do użycia w czasie krótszym niż 15 sekund, 
− łatwy do użycia: przekręcenie zaworu otwiera system, zakręcenie powoduje zamknięcie dopły-

wu tlenu, 
− długi czas ochronnego działania: ponad 90 minut w trybie ucieczkowym i ponad 8 godzin w try-

bie spoczynku, 
− mała masa: waga 4,17 kg (opcjonalnie z butlą kompozytową: 3,72 kg), 
− wymiary: 21,6×30×11,4 cm, 
− prosty w kontroli: wystarczy prosta inspekcja wizualna. 
 

Zasada działania aparatu EBA 6.5: 
− tlen zaczyna przepływać zaraz po wyjęciu aparatu z opakowania, 
− wdychamy go przez tubę zakończoną ustnikiem z worka oddechowego, 
− powietrze zużyte jest wydychane przez ustnik prosto do separatora dwutlenku węgla, 
− powietrze zużyte przechodzi do worka oddechowego, gdzie jest mieszane z tlenem z cylindra. 

345



 

 

3. KONCEPCJA DWUSTOPNIOWEGO ZABEZPIECZENIA W APARATY ODDECHOWE 
 
Koncepcja dwustopniowego zabezpieczenia w aparaty oddechowe opiera się na zastosowaniu dwóch 
typów aparatów regeneracyjnych ucieczkowych. Jako pierwszy stopień zabezpieczenia występuje 
tutaj aparat EEBD M-20.2, natomiast jako drugi stopień zabezpieczenia aparat EBA 6.5. 
 W systemie tym aparat EEBD M-20.2 jest noszony stale przy sobie, na pasie biodrowym przez 
pracownika. Aparaty te pobierane są przed każdorazowym zjazdem do wyrobisk podziemnych, po-
dobnie jak odbywa się to do tej pory w przypadku innych aparatów. W wyznaczonych miejscach na 
dole kopalni składowane są aparaty EBA 6.5. Istotna jest tutaj odległość ich składowania. Powinny 
bowiem znajdować się one w odległościach, które zapewniają bezpieczne dojście do nich w apara-
tach EEBD M-20.2. W systemie amerykańskim koncepcja ta zakłada także składowanie aparatów 
EBA 6.5 w urządzeniach transportowych dla pracowników. Możliwe jest także opcjonalne wyko-
rzystanie aparatów typu EBA 6.5 jako podstawowego wyposażenia górników. Niesie to jednak za 
sobą konieczność zastosowania specjalnych pokrowców (ochrona przed uszkodzeniami mechani-
cznymi oraz prawidłowe noszenie aparatu podczas pracy górnika), co dodatkowo powoduje wzrost 
gabarytów całego urządzenia. System dwustopniowego zabezpieczenia w aparaty oddechowe jest 
stosowany w kopalniach amerykańskich. 
 
 

 
 
Rys. 4. Miejsce składowania pod ziemią aparatów EBA 6.5 
Figure 4. The place of storing of EBA 6.5 apparatuses in a mine 
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Rys. 5. Aparaty EBA 6.5 składowane pod ziemią 
Figure 5. EBA 6.5 apparatuses stored in a mine 

 

 
 
Rys. 6. Aparaty EBA 6.5 na środkach transportu górników 
Figure 6. EBA 6.5 apparatuses on the vehicles of the miners 
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Rys. 7. Aparaty EBA 6.5 w specjalnych pokrowcach 
Figure 7. EBA 6.5 apparatuses in special cases 
 
 
4. MOŻLIWOŚCI PRZENIESIENIA KONCEPCJI DWUSTOPNIOWEGO ZABEZPIECZENIA 

W APARATY ODDECHOWE DO POLSKIEGO GÓRNICTWA WĘGLOWEGO 
 
Polskie przepisy górnicze dopuszczają składowanie aparatów regeneracyjnych ucieczkowych w pod-
ziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Istnieje więc możliwość przeniesienia takiego sys-
temu na przykład do polskich kopalń węgla kamiennego. Pierwsze próby i testy przy użyciu apara-
tów EEBD M-20.2 oraz EBA 6.5 zostały już przeprowadzone w polskich kopalniach miedzi oraz 
w KWK „Bogdanka”. Brak jednak do tej pory kompleksowego opracowania wprowadzenia takie-
go systemu do polskiego górnictwa. Powinno ono obejmować wytyczne dotyczące zasad stosowa-
nia takich aparatów, dokonywania przeglądów, usytuowania i oznakowania miejsc składowania apa-
ratów pod ziemią. Należy rozważyć problem ewentualnego zastosowania komór wymiany apara-
tów pod ziemią. W tym celu konieczne wydają się badania i próby w rzeczywistych warunkach do-
łowych. Poprzedzone powinny one być dokładną analizą wyrobisk, występujących tam zagrożeń, 
liczby przebywającej załogi oraz możliwości technicznych do zastosowania danego rozwiązania. 
Autorzy artykułu powołali w tym celu zespół naukowo-badawczo-techniczny, który powinien opra-
cować zasady przeniesienia koncepcji dwustopniowego zabezpieczenia w aparaty oddechowe do 
polskiego górnictwa węglowego. Zespół ten stanowią pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach – Zakładu Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego – na co dzień zajmujący się proble-
matyką bezpieczeństwa i ratownictwa górniczego, pracownicy służb wentylacyjnych i ratowniczych 
KWK „Halemba-Wirek” oraz przedstawiciele producenta aparatów. Skład zespołu umożliwia kom-
pleksowe przeanalizowanie możliwości przeniesienia i opracowanie koncepcji wdrożenia takiego 
systemu do polskiego górnictwa węglowego. 
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Rys. 8. Aparat EBA 6.5 w użyciu 
Figure 8. EBA 6.5 apparatus in use 

 
Rys. 9. Aparat EEBD M-20.2 w użyciu 
Figure 9. EEBD M-20.2 apparatus in use 

 
 Do wstępnych prób i badań wytypowano wyrobiska na najgłębszych poziomach wydobywczych 
KWK „Halemba-Wirek” Ruch „Halemba”. Podyktowane to było faktem prowadzenia doświadczeń 
w jak najbardziej niekorzystnych warunkach. Zdecydowano się na przeprowadzenie prób w miej-
scach, z których czas wyjścia drogą ewakuacyjną przekraczał 15 minut. Przeprowadzenie prób zo-
stało poprzedzone dokładną analizą możliwości zastosowania systemu dwustopniowego zabezpie-
czenia w aparaty oddechowe. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
W chwili powstawania artykułu (18.11.2009 r.) autorzy znajdują się w przededniu dokonania prób 
dołowych z wykorzystaniem dwustopniowego systemu zabezpieczenia w aparaty oddechowe. Pró-
by te odbywać się będą w KWK „Halemba-Wirek” Ruch „Halemba”. Dodatkowo w najbliższym 
czasie dokonane zostaną próby użycia aparatów EEBD M-20.2 w Zabytkowej Kopalni GUIDO. Re-
asumując można stwierdzić, że ewentualne wdrożenie koncepcji dwustopniowego systemu zabezpie-
czenia w aparaty oddechowe powinno poprawić bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych na 
dole. Decydujący o tym wydaje się fakt, iż małe gabaryty i niewielka masa aparatu EEBD M-20.2 
oraz ciągłe noszenie go przy sobie przez pracownika skraca znacząco czas potrzebny na jego uży-
cie. Poprawia to w sposób oczywisty bezpieczeństwo zatrudnionych na dole. Za ewentualne wady 
takiego rozwiązania należy uznać konieczność składowania większych aparatów (EBA 6.5) pod zie-
mią w specjalnych strefach oraz konieczność zapewnienia pracownikom warunków do zamiany 
mniejszych aparatów na większe. Problematycznym może wydawać się także czas ochronnego dzia-
łania mniejszego aparatu. Pod tym właśnie kątem należałoby projektować usytuowanie miejsc, 
w których będą znajdować się większe aparaty. Próby dołowe oraz końcowe opracowanie koncep-
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cji i założeń wdrożenia tego systemu zajmą autorom kilka miesięcy, i po tym czasie spodziewać się 
należy kompleksowego opracowania tego tematu. Artykuł w założeniu miał na celu przedstawienie 
koncepcji dwustopniowego systemu zabezpieczenia dróg oddechowych szerszemu gronu osób zaj-
mujących się tematyką bezpieczeństwa w polskim górnictwie podziemnym. Każde bowiem działa-
nie potencjalnie podwyższające bezpieczeństwo pracy w kopalni zasługuje na uwagę i analizę. 
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Possibility of the Use of the American Escape System 
from Menaced Regions in the Polish Coal Mining 
 
In the paper there are the possibility of transfer of the conception of the evacuation from menaced 
regions was talked over applied in American mines using two escape apparatuses. Conception this 
is bases on the worker equipment in very small escape apparatus enabling the evacuation from the 
menaced region to the zone in which the exchange of this apparatus follows on the apparatus about 
the longer working. Authors showed on advantages of applying such solution and exchanged po-
tential hazards. The short description of applied apparatuses was also put in the article. Possibilities 
allowing to use of such system in the Polish coal mining were considered. Propose to work out and 
initiate for excavations in “Halemba-Wirek” Coal-Mine “Halemba” Movement the conception of 
transfer of this system. 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono i krótko scharakteryzowano nowoczesne aparaty po-
wietrzne stosowane w polskim ratownictwie górniczym. Wskazano na wady i zalety poszczegól-
nych rozwiązań wynikające ze stosowania ich w praktyce ratowniczej. Porównano parametry fizjo-
logiczne ratowników wyposażonych w różne rozwiązania i kombinacje sprzętu ratowniczego przy 
wykorzystaniu aparatów powietrznych oraz innych aparatów regeneracyjnych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Ratownictwo górnicze, aparaty powietrzne 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
W polskim ratownictwie górniczym stosowane są obecnie dwa główne typy aparatów powietrznych. 
Mowa tutaj o aparatach typu PSS i APS. Autorzy artykułu na potrzeby pracy naukowo-badawczej 
przebadali w szczególności aparaty typu PSS i porównali je do innych aparatów stosowanych 
w polskim ratownictwie górniczym. W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów parametrów fi-
zjologicznych oraz zapotrzebowania na tlen organizmu podczas ćwiczeń ratowników górniczych 
w Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego. 
 
 
2. APARATY POWIETRZNE STOSOWANE W POLSKIM RATOWNICTWIE GÓRNICZYM 
 

2.1. Charakterystyka aparatu PSS 90 i Bodyguard II 
 

PSS 90 to aparat powietrzny typu High Tech, co oznacza wyposażenie go w: 
− stelaż wzmacniany włóknem węglowym, 
− kevlarowe pasy mocujące butle, 
− pasy mocujące wyściełane „Closed Cell”, 
− jedną taśmę napinającą do szybkiej zmiany z systemu jedno- na dwubutlowy, 
− nowy reduktor, 
− manometr analogowy lub elektroniczne urządzenie  Bodyguard II, 
− mocną, uniwersalną taśmę napinającą do wszystkich butli, 
− nowy sygnał ostrzegawczy − wyraźnie słyszalny, wyraźnie widoczny, 
− nowy ergonomiczny stelaż zaprojektowany „na miarę”, 
− nowe pasy mocujące z zapinką „jednoprzyciskową”, łatwą i szybką w czyszczeniu, 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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− nowy automat oddechowy mały i lekki, wydajny i cichy, o uproszczonej konserwacji, 
− maskę Panorama Nova. 
 
Tabela 1. Podstawowe dane techniczne PSS 90 
Table 1. Technical data of PSS 90 

 
 
Tabela 2. Dane techniczne Bodyguard II 
Table 2. Technical data of Bodyguard II 

 
 
2.2. Charakterystyka aparatu PSS 7000 i Bodyguard 7000 
 

Dräger PSS 7000 jest platformą i filarem obszernego systemu ochrony osobistej. Posiada między 
innymi: 
− modularny, zintegrowany system elektroniki z nowym Dräger Bodyguard 7000 i opcjami jak 

Dräger FPS Head-Up Display i Dräger PSS 7000 telemetria przenośna radiostacja systemu nad-
zoru Merlin™; 

− nowy, odporny na ścieranie materiał wyściełający pasów naramiennych i biodrowego z antypo-
ślizgową powierzchnią; 

− obrotową i przesuwającą się w pionie konstrukcję pasa biodrowego do perfekcyjnego położenia 
i ergonomicznego dopasowania komfortu noszenia; 

− system nośny z trzystopniową regulacją; 
− reduktor, pasy naramienne i biodrowy wyposażone w „szybkie zapięcia”, co umożliwia łatwy 

montaż (demontaż) do czyszczenia i konserwacji; 
− opcjonalne szybkozłącze do butli powietrznych umożliwiające szybką wymianę butli podczas 

użycia, jak i w warsztacie. 

352



 

 

 Dräger Bodyguard 7000 jest elektroniczną jednostką sygnałowo-ostrzegawczą, która umożliwia 
stały nadzór nad informacjami osobowymi, jak również status pracy aparatu powietrznego Dräger 
PSS 7000. 
 
Tabela 3. Podstawowe dane techniczne PSS 7000 
Table 3. Technical data of PSS 7000 

 
 
2.3. Charakterystyka aparatu APS/4 
 

Tabela 4. Podstawowe dane techniczne APS/4 
Table 4. Technical data of APS/4 

Typ aparatu 

Lp. Określenie 
parametru Jedn. APS/4N- 

-1600 G*F 
APS/4N-
-1600 W*F

APS/4N-
-1800 G*F

APS/4N-
-1800 W*F

APS/4N-
-1800 
G*S*F 

APS/4N-
-1800 

W*S*F 

APS/4N-
-1800 

G*K*F 

APS/4N- 
-1800 

W*K*F 

APS/4N- 
-2040 

G*K*F 

APS/3N-
-2040 

W*K*F

1. 

Czas ochronnego dzia-
łania przy zużyciu po-
wietrza 30 dm3/min 
(średnio): 
− całkowity, 
− bez powietrz. rezerw.

min 
min 

52 
40 

52 
40 

58 
48 

58 
48 

58 
48 

58 
48 

58 
48 

58 
48 

65 
55 

65 
55 

2. Ilość butli w aparacie sztuk 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

3. Pojemność butli/ 
/średnica butli 

dm3/ 
/mm 4/115 4/115 6/140 6/140 6/140 6/140 6/156 6/156 6,8/156 6,8/156 

4. Maksymalne ciśnienie
napełniania butli MPa 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 

5. Zapas powietrza 
w butli(ach) dm3 1600 1600 1800 1800 1800 1800 1800 2040 2040 2040 

6. System redukcji 
ciśnienia  Dwustopniowy o rozdzielonych stopniach redukcji 

7. Ciśnienie zredukowane MPa 0,67÷0,75 

8. Złącze automatu 
oddechowego  M45×3 lub szybkozłącze 

9. 
Ciśnienie zadziałania 
sygnału ostrzegaw-
czego 

MPa 5,5 

10. 
Wydatek automatu od-
dechowego przy 
podciśnieniu 1000 Pa 

dm3/ 
/mm Minimum 300 

11. 

Opór wdechu automatu
przy przepływie 
pulsującym 
25×2 dm3/min 

Pa Nie większy od 450 

12. 

Masa aparatu napełnio-
nego powietrzem 
i z maską twarzową 
(max) 

kg 17,8 17,8 17,8 17,8 15,7 15,7 13 13 13,4 13,4 

13. 
Wymiary gabarytowe
wysokość×szerokość×
×grubość 

mm 630×280×
×190 

630×280×
×190 

630×280×
×200 

630×280×
×200 

630×280×
×200 

630×280×
×200 

550×280×
×230 

550×280× 
×230 

600×280× 
×230 

600×280×
×230 

  G − przyłącze gwintowe, W − przyłącze wtykowe, F − maska FASER, S − butla super lekka, K − butla kompozytowa 
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 Aparat powietrzny butlowy typu APS/4 jest sprzętem ochrony dróg oddechowych stosowanym 
do celów ochrony pracy, przeciwpożarowych, ratownictwa i ewakuacji poszkodowanego ze strefy 
zagrożonej w środowisku powietrznym w przemyśle, pożarnictwie i na statkach. Umożliwia on od-
dychanie przy niedostatku tlenu oraz w razie obecności w otaczającej atmosferze substancji szko-
dliwych występujących w dowolnym stężeniu, jeżeli nie wpływają one niszcząco na zespoły apara-
tu i nie powodują zmiany w jego działaniu. Może być używany w temperaturze otoczenia od −30°C 
do +60°C. Aparat nie zabezpiecza przed możliwością zatrucia poprzez skórę. Podczas działania 
w rejonie awarii, w którym mogą występować strefy skażeń toksycznymi środkami przemysłowy-
mi (TSP), bojowymi środkami trującymi (BTS), substancjami promieniotwórczymi i środkami bio-
logicznymi (ciała stałe, ciecz, aerozol, pary), wpływające niszcząco na aparat i na możliwość zatru-
cia użytkownika poprzez skórę, aparaty należy stosować w ukompletowaniu z gazoszczelną odzie-
żą ochronną i rękawicami ochronnymi. 
 
 
3. SPRZĘT RATOWNICZY WYKORZYSTANY PODCZAS BADAŃ 
 
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 Dräger. 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 na przykład pozyskano w ostatnim czasie aparaty regeneracyjne Biopak 240 Revolution. 
W podobne aparaty wyposażona jest Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Zabrzu (PSS-
-7000), gdzie zespół autorów również prowadzi badania. Aparaty te pod względem technicznym są 
do siebie bardzo zbliżone, a wyniki pomiarów uzyskane podczas ich stosowania zbieżne. 
 
 
4. 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 ukie-
runkowanie badań w ich zasadniczej części. 
 Założony cel pracy, wymusił w sposób zasadniczy wybór metodyki badań, a w szczególności 
dobór ratowników, rodzaju ćwiczeń, czasu ich trwania i parametrów mikroklimatu, w których po-
winny być wykonane badania. 
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 Parametry klimatyczne panujące w komorze kształtowały się następująco: 
− chodnik ćwiczeń ze stanowiskiem wysiłkowym 
− przejście przez lutnię 
− chodnik górny 
− chodnik dolny 
− szybik 

ts = 31,0°C 
ts = 30,4°C 
ts = 32,0°C 
ts = 25,2°C 
ts = 23,6°C 

ϕ = 70% 
ϕ = 65% 
ϕ = 50% 
ϕ = 85% 
ϕ = 60% 

 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 wy-
siłku 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 1 sztuki kostki (22 kg) niskim chodnikiem dolnym, 
− pomiar parametrów mikroklimatu przez jednego z ratowników (reszta odpoczywa) w połowie 

chodnika, 
− transport 1 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 Icl = 1 clo. Podczas kolejnych dni pomiarowych zmianie ulegało wyposa-
żenie 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, firmy Dräger), 
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− aparat PSS 90 firmy Dräger, 
− aparat PSS 90 i kamizelka chłodząca (chemiczna, firmy Dräger), 
− aparat BioPak 240, 
− aparat BioPak 240 i kamizelka chłodząca (chemiczna, firmy Dräger). 
 Cały przebieg ćwiczeń był na bieżąco monitorowany. Dodatkowym zabezpieczeniem była lin-
ka, dająca możliwość ćwiczącym przerwania testu w dowolnym momencie (na przykład, gdyby ra-
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. 
 Podczas ćwiczeń w Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego środowisko określono jako cie-
płe i gorące, gdyż odzwierciedlało to stan faktyczny, z jakim mają do czynienia ratownicy uczest-
niczący 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 ćwi-

czeń). 
 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. 
 Ponadto przy wykonywaniu ćwiczeń w aparatach PSS 90 gromadzono dane o zużyciu tlenu przez 
ratowników. Po zakończeniu ćwiczeń dane te były archiwizowane w pamięci komputera (przy uży-
ciu specjalistycznego oprogramowania) i posłużyły do dokonania analizy zużycia tlenu w odniesie-
niu do zmian parametrów fizjologicznych. 
 Dodatkowym elementem badań w KSRG było wypełnianie ankiet przez biorących udział w ćwi-
czeniach ratowników. 
 
 
5. POMIARY ORAZ ANALIZA BADAŃ W KOMORZE 
 
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 wyni-
kami pomiarów (rys. 1 i 2). 
 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, 
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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 2 
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. 
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Rys. 1. Ilość wydzielonego potu podczas ćwiczeń 
Figure 1. Volume of sweat during exercises 
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Rys. 2. Zmiana pulsu podczas ćwiczeń 
Figure 2. Change of pulse during exercises 
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 Analiza zapotrzebowania na tlen wykazała, że zużycie powietrza z butli podczas całego ćwi-
czenia trwającego około 23 minut charakteryzowało się spadkiem ciśnienia w butli średnio o 100 
barów, co można zaobserwować na zamieszczonym przykładowym wykresie (rys. 3). Szczytowe 
zużycie powietrza wyniosło maksymalnie około 80 litrów na minutę. Minimalne zużycie powietrza 
wynosiło około 10 litrów na minutę. Sytuacja wyglądała bardzo podobnie u wszystkich ratowni-
ków. Różnice nie przekraczały 15%. W odniesieniu do zmian parametrów fizjologicznych można 
zauważyć zależność, że tam gdzie u ratowników wystąpiły duże przyrosty tętna oraz znaczna utra-
ta masy ciała zapotrzebowanie na tlen było największe. W przypadku stosowania kamizelek chło-
dzących zużycie powietrza malało o około 10%. Przebieg charakterystyki krzywej zużycia powie-
trza pozwala na stwierdzenie, że największe przyrosty jego zużycia następowały podczas wykony-
wania prób wysiłkowych (podnoszenie ciężarka, transport kostki) oraz przemieszczania się w chod-
niku górnym. Widać to na wykresie w postaci charakterystycznych „skoków” zużycia powietrza. 
 

 
 
Rys. 3. Wykres parametrów pracy aparatu PSS 
Figure 3. The diagram of work parameters of PSS apparatus 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
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 czę-
sto uzależniony od wielu innych czynników, które mogą okazać się decydujące (np. cena). Niewąt-
pliwą zaletą badanych aparatów PSS jest możliwość ciągłego nadzoru parametrów ich pracy. Moż-
liwa jest też archiwizacja tych danych i ich późniejsza analiza (dokonana właśnie na potrzeby tej 
pracy). 
 Badania prowadzone są w dalszym ciągu, testowane są nowe połączenia sprzętu ochrony ra-
towników, którymi dysponuje kopalnia. Autorzy uzupełniają bazę danych pomiarowych o inne pa-
rametry fizjologiczne (np. temperatura wewnętrzna, temperatura skóry). W planach jest przebada-
nie większej liczby ratowników, zmiana rodzaju ćwiczeń i czasu ich trwania. 
 Badania prowadzone w Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego KWK „Halemba” pozwo-
liły autorom na porównanie rozwiązań zapewniających ochronę dróg oddechowych i bezpieczeń-
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stwo termiczne w polskim ratownictwie górniczym. Cykl badań jest długotrwały. Badania w KSRG 
są prowadzone już od sierpnia 2008 roku, nie licząc etapu przygotowań. Ich prowadzenie nie było-
by możliwe bez współpracy i pomocy okazanej przez Kierownictwo Kopalni. Autorzy wyrażają na-
dzieję, że artykuł okaże się pomocny decydentom, przed którymi stoi decyzja o zakupie nowego 
sprzętu ochrony dróg oddechowych dla kopalnianych stacji ratownictwa. 
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The Attention Regarding Applying Modern Aerial Apparatuses 
in the Polish Mining Life-Saving 
 
Introduce in the article and self-characterize modern aerial apparatuses applied in the Polish mining 
life-saving briefly. It was showed on defects and the advantages of individual solutions resulting 
from applying their in the rescue practice. Life-guards equipped in various solutions and the com-
binations of rescue equipment near utilization of the apparatuses of aerial and different regenera-
tory apparatuses physiological parameters were compared. 
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Metoda wskaźnikowa w ocenie poziomu kultury bezpieczeństwa 
− możliwości podwyższania kultury bezpieczeństwa 
w kopalniach podziemnych 
 
 
A. Morcinek 
Politechnika Śląska, Gliwice 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule pokazano ocenę poziomu kultury bezpieczeństwa metodą wskaźni-
kową, którą przeprowadzono w jednej z polskich kopalń węgla kamiennego. Przedstawiono meto-
dykę badań dotyczących oceny kultury bezpieczeństwa pracy pracowników kopalń podziemnych. 
W celu zobrazowania procedury oceny poziomu kultury bezpieczeństwa w badanej kopalni węgla 
kamiennego stworzono algorytm, który zamieszczono w artykule. Przedstawia on za pomocą sche-
matu blokowego procedurę oceny poziomu kultury bezpieczeństwa. Omówiono także priorytetowe 
zadania w zakresie podwyższania poziomu kultury bezpieczeństwa pracy załogi górniczej. Aby zo-
brazować opisane procedury modyfikacji zachowań ryzykownych stworzono kolejny algorytm i za-
mieszczono go również w artykule. Przedstawia on za pomocą schematu blokowego procedurę mo-
dyfikacji zachowań ryzykownych. W algorytmie tym przyjęto założenia w klasyfikacji efektywno-
ści działań w zakresie ograniczenia zachowań ryzykownych wg Congera. W podsumowaniu wska-
zano, że kultura bezpieczeństwa pracy może mieć dość znaczący wpływ na wypadkowość. Im wyż-
szy jej poziom, tym prawdopodobna jest mniejsza liczba wypadków. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Kultura bezpieczeństwa w górnictwie, bezpieczeństwo pracy, analiza wy-
padkowości 
 
 
 
1. INSTRUKCJA OGÓLNA 
 
Termin kultura bezpieczeństwa oznacza zbiór dominujących wartości, akceptowanych wzorów za-
chowań, postaw i norm postępowania odnoszących się do problemów bezpieczeństwa, ryzyka oraz 
zagrożeń. Ocena kultury bezpieczeństwa umożliwia identyfikację obszarów, które wymagają po-
prawy lub wzmocnienia. Może być wykorzystana w trakcie tworzenia programów profilaktycz-
nych oraz do oceny skuteczności tych programów. Badanie kultury bezpieczeństwa to również je-
den ze sposobów oceny stanu BHP oraz angażowania pracowników, a także okazja do propagowa-
nia pewnych idei i wartości w zakładach pracy. Pozytywna kultura bezpieczeństwa załogi jest wa-
runkiem koniecznym utrzymania stanu bezpieczeństwa i co zweryfikowano empirycznie, może sta-
nowić o poziomie bezpieczeństwa zachowań załogi, przyczyniając się tym samym do ograniczenia 
wypadkowości i zachorowalności zawodowej. W świetle aktualnych analiz przyczyn i okoliczności 
wypadków najsłabszym ogniwem systemu społeczno-technicznego jest człowiek. Jak wynika z da-
nych WUG, ponad 90% urazów zarejestrowanych w ostatnich latach w górnictwie miało miejsce 
wskutek popełnionych przez pracowników błędów, zaniedbań obowiązków bądź też podejmowanych 
zachowań ryzykownych Tak sformułowane przyczyny obserwowanej wypadkowości wskazują na 
poważne niedostatki dotychczasowego procesu przygotowania ludzi do bezpiecznej pracy, co zna-
lazło między innymi potwierdzenie w wynikach diagnozy kultury bezpieczeństwa załóg kopalni. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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2. OCENA WSKAŹNIKOWA RYZYKOWNYCH ZACHOWAŃ 
PODEJMOWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW GÓRNICTWA 

 
W celu dokonania oceny ryzykownych zachowań posłużono się metodą wskaźnikową ryzyka [6]. 
Do określenia wielkości niebezpiecznych zachowań podejmowanych przez załogę w kopalni, przy-
jęto następujące kryteria oceny (tab. 1−4) oparte o cztery parametry, a mianowicie: częstość podej-
mowania ryzykownych zachowań (E), prawdopodobieństwo wystąpienia szkód (P), rodzaj szkód (S) 
oraz zakres szkód (Z). 
 
Tabela 1. Częstość podejmowania ryzykownych zachowań (E) 
Table 1. The frequency of undertaking risky behaviours (E) 

Częstość podejmowania ryzykownych zachowań Waga 

Bardzo rzadko 0,1 
Raz w roku 0,2 
Raz w miesiącu 1 
Raz w tygodniu 1,5 
Raz dziennie 2,5 
Kilka razy na zmianę roboczą 4 
Ciągle 5 

 
Tabela 2. Prawdopodobieństwo wystąpienia szkód (P) 
Table 2. The probability of the pronouncement of damages (P) 

Prawdopodobieństwo wystąpienia szkód Waga 

Niemożliwe 0 
Bardzo małe 1 
Małe 2 
Możliwe 5 
Prawdopodobne 8 
Spodziewane 10 
Pewne 15 

 
Tabela 3. Rodzaj szkód (S) 
Table 3. The kind of damages (S) 

Rodzaj szkód Waga 

Otarcie, stłuczenie 0,1 
Skaleczenie, zmiażdżenie 0,5 
Złamanie kości krótkich (palca) 1 
Złamanie kości długich 2 
Utrata kończyny, utrata oka, poważna choroba 4 
Utrata dwóch kończyn, utrata oczu, stała utrata zdrowia 8 
Śmierć  15 

 
 Oszacowanie poziomu ryzykownych zachowań polega na przypisaniu określonym czynnościom 
niebezpiecznym [3] odpowiedniej wagi E, P, S i Z. Wagi te zostały przyznane na podstawie ankie-
ty ekspertckiej przeprowadzonej wśród kadry zarządzającej BHP. Znając powyższe parametry moż-
na określić wskaźnik ocen cząstkowych dla poszczególnych ryzykownych zachowań (WRZcz), 
a następnie wyznaczyć wskaźnik końcowy (WRZk). 
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Tabela 4. Zakres szkód (Z) 
Table 4. The range of damages (Z) 

Zakres szkód Waga 

1–2 osoby 1 
3–7 osób 2 

8–15 osób 4 
16–50 osób 8 

Ponad 50 osób 12 

 
 Wielkości poszczególnych wskaźników można przedstawić za pomocą następujących wzorów: 
− Wskaźnik cząstkowy ryzykownych zachowań (WRZcz): 
 
 ZSPEWRZcz ⋅⋅⋅=                                                                                                                      (1) 
 
− Wskaźnik końcowy ryzykownych zachowań (WRZk): 

∑⋅= CZnk WRZ
m
1

WRZ                                                                                                              (2) 

 
− Wskaźnik końcowy średni ryzykownych zachowań (WRZkśr) dla n- ekspertów: 
 

 ∑⋅= Knśrk WRZ
n
1

WRZ                                                                                                               (3) 

 
gdzie: E − częstość podejmowania ryzykownych zachowań; P − prawdopodobieństwo wystąpienia 
szkód; S − rodzaj szkód; Z − zakres szkód; m − ilość ryzykownych zachowań; n − ilość ekspertów. 
 
 Po określeniu wskaźnika WRZkśr, wartościowanie ryzykownych zachowań odbywa się według 
przyjętej skali, którą przedstawiono poniżej. 
 
Tabela 5. Wartościowanie ryzykownych zachowań 
Table 5. Valuing risky behaviours 

Wartość wskaźnika WRZkśr Kategoria ryzykownych zachowań 

0−1 Akceptowalne 

1,1−5 Bardzo małe 

5,1−10 Małe 

10,1−50 Średnie 

50,1−100 Wysokie 

100,1−500 Bardzo wysokie 

500,1−1000 Ekstremalne 
Ponad 1000 Niedopuszczalne 

 
 Poniżej przedstawiono przykładową tabelę (tab. 6) przedstawiającą wartości wagowe przypi-
sane przez eksperta poszczególnym ryzykownym zachowaniom podejmowanym przez pracowni-
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ków górnictwa [3]. Mianem ryzykownych określono zachowania sprzeczne z obowiązującymi for-
malnymi normami bezpieczeństwa pracy − przepisami, procedurami, instrukcjami. Najczęściej ob-
serwowane ryzykowne zachowania to: 

1)  Niezgodne z przepisami poruszanie się po drogach przewozowych. 
2)  Wskakiwanie lub wyskakiwanie pasażerów pociągu osobowego podczas jazdy. 
3)  Jazda wozami osobowymi przy otwartych drzwiach. 
4)  Prowadzenie w tym samym czasie ruchu pociągów osobowych i towarowych. 
5)  Przebywanie lub poruszanie się na trasach transportowych w czasie prowadzenia transportu. 
6)  Wskakiwanie lub wyskakiwanie maszynisty z lokomotywy podczas jazdy. 
7)  Jazda przenośnikiem niedostosowanym do przewozu ludzi. 
8)  Posługiwanie się urządzeniami lub narzędziami w złym stanie technicznym. 
9)  Używanie nieprawidłowych narzędzi. 

10)  Nadmierna prędkość pociągów osobowych, co może grozić wykolejeniem. 
11)  Jazda osób wozami urobkowymi. 
12)  Nieoddalenie się na bezpieczną odległość przy robotach strzałowych. 
13)  Spawanie w przekopach bez nadzoru i zabezpieczeń. 
14)  Nieodpowiednie zachowanie przy wyjeździe szybami. 
15)  Wymiana rolek w ruchu przenośnika taśmowego. 
16)  Czyszczenie przenośnika taśmowego w ruchu. 
17)  Przechodzenie przez przenośniki taśmowe, zgrzebłowe w miejscach niedozwolonych. 
18)  Niezabezpieczenie urządzeń przed wykonywaniem prac remontowych. 
19)  Brak zabezpieczeń podczas pracy na wysokości. 
20)  Wykonywanie prac pod napięciem bez wyłączenia zasilania. 
21)  Niestosowanie ochron osobistych. 
22)  Nieposiadanie przy sobie pochłaniacza. 
23)  Niestosowanie masek przeciwpyłowych. 
24)  Lekceważenie przepisów BHP obowiązujących na terenie kopalni. 
25)  Wchodzenie w ślepe, nieprzewietrzone wyrobiska. 
26)  Nieprzestrzeganie znaków bezpieczeństwa na dole kopalni. 
27)  Palenie papierosów na dole kopalni. 
28)  Praca pod wpływem alkoholu. 
 
 
Tabela 6. Wartości wagowe przypisane poszczególnym ryzykownym zachowaniom przez eksperta nr 1 
Table 6. Weight values attributed individual risky behaviours by first expert 

Wartości wagowe 
dla poszczególnych parametrów Ryzykowne 

zachowania 
E P S Z 

WRZcz1 

1 2,5 5 8 1 100
2 1,5 5 8 1 60
3 2,5 1 1 2 5
4 2,5 2 0,1 8 4
5 2,5 8 15 1 300
6 1 2 8 1 16
7 1,5 8 8 1 96
8 4 2 0,5 4 16
9 4 2 0,5 4 16
10 2,5 5 2 8 200
11 1 1 2 1 2
12 1 2 4 2 16
13 1 1 0,1 1 0,1
14 2,5 1 2 4 20
15 1,5 5 4 1 30
16 2,5 5 2 1 25
17 4 10 15 1 600
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Tabela 6. Cd. 
Table 6. Cont’d 

Wartości wagowe 
dla poszczególnych parametrów Ryzykowne 

zachowania E P S Z 
WRZcz1 

18 1,5 5 2 2 30
19 4 8 2 2 128
20 1 5 15 2 150
21 4 5 4 1 80
22 4 2 4 1 32
23 1,5 8 4 1 48
24 2,5 8 8 4 640
25 0,2 8 15 1 24
26 1,5 2 0,5 1 1,5
27 1 5 4 2 40
28 2,5 5 4 2 100

 
 
Tabela 7. Wartości WRZcz przypisane poszczególnym 
ryzykownym zachowaniom przez wszystkich ekspertów 
Table 7. Value WRZcz attributed individual risky behaviours by all experts 

Wartości WRZcz przypisane poszczególnym 
ryzykownym zachowaniom Ryzykowne 

zachowania 
WRZcz1 WRZcz2 WRZcz3 

WRZCZśr 

1 100 96 15 70,3 
2 60 75 30 55,0 
3 5 3,75 7,5 5,4 
4 4 4 15 7,7 
5 300 360 600 420,0 
6 16 16 15 15,7 
7 96 50 160 102,0 
8 16 16 25 19,0 
9 16 16 25 19,0 

10 200 200 100 166,7 
11 2 2 4 2,7 
12 16 50 100 55,3 
13 0,1 0,02 10 3,4 
14 20 20 25 21,7 
15 30 48 48 42,0 
16 25 40 50 38,3 
17 600 300 480 460,0 
18 30 30 12 24,0 
19 128 160 80 122,7 
20 150 187,5 300 212,5 
21 80 100 50 76,7 
22 32 80 50 54,0 
23 48 80 80 69,3 
24 640 640 400 560,0 
25 24 15 15 18,0 
26 1,5 2,5 2,5 2,2 
27 40 24 32 32,0 
28 100 30 30 53,3 

 
 
 Tabela 7 przedstawia zbiorcze wartości WRZcz przypisane poszczególnym ryzykownym zacho-
waniom przez wszystkich trzech ekspertów. 
 Następnie obliczono wartości wskaźnika WRZ wg wzorów (2, 3): 
 WRZk1 = 99,27; WRZk2 = 94,49; WRZk3 = 98,61; WRZkśr = 97,46 
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 Oceny poszczególnych ekspertów nie odbiegają znacząco od siebie. Wyliczony wskaźnik WRZ 
kształtował się na bardzo podobnym poziomie. Porównując ten wynik z przyjętą skalą można stwier-
dzić, iż niebezpieczne zachowania podejmowane przez pracowników kwalifikują się do kategorii 
wysoko ryzykownych. Należy zatem niezwłocznie dążyć do zredukowania ich co najmniej do kate-
gorii średnio ryzykownych. Konieczny jest ścisły nadzór i kontrola nad wykonywaną przez pracow-
ników pracą. 
 
 
3. OCENA POZIOMU KULTURY BEZPIECZEŃSTWA PRACY 

W BADANEJ KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO 
 
Przyjmuje się, iż każde przedsiębiorstwo zróżnicowane jest pod względem kultury bezpieczeństwa. 
N. Pidgeon [4] uważa, że istnieją określone właściwości kultury bezpieczeństwa skorelowane z wy-
sokim poziomem bezpieczeństwa funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz takie jej cechy, które zwięk-
szają prawdopodobieństwo katastrof, wypadków, chorób zawodowych, awarii oraz strat materialnych. 
 N. Pidgeon definiując kulturę bezpieczeństwa, przyjął, iż tworzą ją następujące elementy [4]: 
− System wartości; 
− Postawy wobec problemów bezpieczeństwa, zagrożeń i ryzyka; 
− Normy społeczne; 
− Reguły zachowania; 
− Refleksyjność w znaczeniu zdolności przedsiębiorstwa do uczenia się na własnych błędach. 
 Tak opracowane zestawy właściwości nazwał wskaźnikami kultury bezpieczeństwa. 
 W pracy [3] podjęto próbę oceny poziomu kultury bezpieczeństwa pracy pracowników, na pod-
stawie następujących elementów i wskaźników, które ją charakteryzują, a mianowicie: 
− Pozycja zdrowia i rodziny w hierarchii wartości autotelicznych; 
− Pozycja bezpieczeństwa w hierarchii wartości pracy; 
− Postawa wobec stosowania formalnych norm bezpieczeństwa; 
− Akceptowane wzory zachowań preferowane przez pracowników i dozór kopalni; 
− Wielkość ryzyka przejawiająca się w zachowaniach podejmowanych przez pracowników; 
− Wskaźnik częstości wypadków na 1000 osób zatrudnionych (Wz). 
 

Narzędzia badawcze służące do oceny 
− Skala wartości autotelicznych i wartości pracy − zawiera po 10 pozycji wybranych spośród ba-

dań pilotażowych. Pozwala na określenie pozycji zdrowia, rodziny oraz bezpieczeństwa w po-
szczególnej hierarchii wartości oraz stwierdzenie, które z nich są ważniejsze. 

− Skala postaw wobec stosowania formalnych norm bezpieczeństwa − umożliwia określenie po-
stawy pracowników wobec stosowania przepisów, procedur i instrukcji, opracowana według pię-
ciostopniowej skali oceny [2]. 

− Skala „wzory zachowań” − jest narzędziem umożliwiającym ocenę stopnia rozbieżności między 
preferowanymi przez pracowników wzorami zachowań a modelem zachowań bezpiecznych [7]. 

− Skala wielkości ryzyka przejawiającego się w zachowaniach podejmowanych przez pracowni-
ków − charakteryzują ją cztery parametry: częstość podejmowania ryzykownych zachowań, praw-
dopodobieństwo wystąpienia szkód, rodzaj i zakres szkód [6]. 

− Skala wskaźnika częstości wypadków na 1000 osób zatrudnionych [5]. 
 
3.1. Algorytm oceny poziomu kultury bezpieczeństwa pracy w badanej kopalni węgla kamiennego 
 

W celu zobrazowania procedury oceny poziomu kultury bezpieczeństwa w badanej kopalni węgla 
kamiennego, opisanej w rozdziale 3 stworzono algorytm (rys. 1). Przedstawia on za pomocą sche-
matu blokowego procedurę oceny poziomu kultury bezpieczeństwa. Uwzględniono w nim dwa eta-
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py. Pierwszy obejmuje analizę poziomu kultury bezpieczeństwa natomiast drugi dotyczy oceny po-
ziomu kultury bezpieczeństwa. W etapie pierwszym wykorzystujemy dane zebrane podczas badań 
ankietowych oraz dokonane analizy wypadkowości. W etapie drugim dokonujemy oceny poziomu 
kultury bezpieczeństwa na podstawie wyznaczonych wskaźników WRZcz i WRZk. Następnie okre-
ślamy czy są potrzebne działania korygujące. Jeśli tak, to opracowujemy plan działań korygujących 
i zapobiegawczych oraz przystępujemy do realizacji tego planu (rozdział 4). Jeśli żadne działania nie 
są potrzebne, to ocenę poziomu kultury bezpieczeństwa przeprowadzamy okresowo. Przyjęto, iż 
kultura bezpieczeństwa jest elementem systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy. Kultura bez-
pieczeństwa należy do podstawowych celów zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębior-
stwie, a bez wzrostu świadomości kierownictwa i pracowników w zakresie organizowania bezpie-
cznych i higienicznych warunków pracy trudno sobie wyobrazić sprawny i skuteczny system zarzą-
dzania BHP. Dlatego też algorytm oceny poziomu kultury bezpieczeństwa był wzorowany na pro-
cedurach oceny ryzyka zawodowego. Może być też dzięki temu zintegrowany z systemem zarzą-
dzania bezpieczeństwem pracy. 
 

Zebranie  informacji potrzebnych do 
oceny poziomu kultury bezpieczeństwa 

Wyróżnienie zachowań ryzykownych 
ujmowanych średnią dla poszczególnych 

zawodów górniczych 

Obliczenie wskaźnika częstości 
wypadków na 1000 osób zatrudnionych 

Wyznaczenie wskaźnika 
WRZcz  oraz WRZk dla 
ryzykownych zachowań 

Czy są potrzebne działania 
korygujące i/lub zapobiegawcze 

Opracowanie planu 
działań korygujących i/lub 

zapobiegawczych 

Okresowe przeprowadzanie oceny 
poziomu kultury bezpieczeństwa 

Realizacja planu - algorytm 
modyfikacji zachowań ryzykownych 
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Rys. 1. Algorytm postępowania przy ocenie poziomu kultury bezpieczeństwa (opr. wł.) 
Figure 1. The algorithm of conduct near the rating of the level of the culture of the safety 
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4. PRIORYTETOWE ZADANIA W ZAKRESIE PODWYŻSZANIA POZIOMU 
KULTURY BEZPIECZEŃSTWA PRACY ZAŁOGI GÓRNICZEJ 

 
Przedstawione wyniki badań upoważniają do stwierdzenia, że aktualny stan podstawowych elemen-
tów kultury bezpieczeństwa pracowników górnictwa nie gwarantuje osiągania wysokiej efektywno-
ści w zakresie zarządzania bezpieczeństwem. Stąd też, koniecznym jest wyznaczenie zadań, któ-
rych realizacja umożliwi podwyższenie poziomu kultury bezpieczeństwa załogi. 
 Do priorytetów w tym zakresie można zaliczyć: 
a. Podwyższenie pozycji bezpieczeństwa w hierarchii wartości pracy załogi poprzez: 

− Promocje bezpieczeństwa, a w tym zaangażowanie i działanie kierownictwa w sprawy BHP, 
rozwiązywanie problemów, system motywacji, informowanie o skutkach i kosztach wypad-
ków, itp. 

− W promocji, bezpieczeństwo powinno być połączone z wysoko cenionymi wartościami au-
totelicznymi i wartościami pracy. 

b. Zmianę postaw pracowników wobec stosowania formalnych norm bezpieczeństwa. 
 Wpływanie na zmianę poglądów dotyczących następujących zagadnień: 

− Zasadność przeszkód w dostosowaniu się do wymogów formalnych norm bezpieczeństwa. 
− Prymat zachowań zdrowo rozsądkowych nad wskazania formalnych norm bezpieczeństwa 

(zdrowy rozsądek tak, ale nie zamiast norm formalnych). 
− Negatywny związek między dostosowaniem się do wymogów norm a efektywnością pro-

dukcji. 
− Brak racjonalności norm w kontekście rzeczywistości pracy na dole. 
− Postrzeganie norm jako utrudnienia w realizacji zadań. 
− Uznanie metod wypracowanych przez pracowników za lepsze od wskazywanych przez nor-

my formalne. 
c. Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa akceptowanych wzorów zachowań: 

− Promocja wzorów zgodnych z modelem zachowań bezpiecznych. 
− Szkolenie pracowników zakresu ich ryzykownych zachowań. 

d. Eliminację ryzyka w zachowaniach pracowników − zadania określone w pkt. a−c, jak również: 
− Opracowanie szczegółowego wykazu przyczyn podejmowania ryzyka oraz jego tolerowania 

przez dozór w powiązaniu z konkretnymi ryzykownymi zachowaniami. 
− Konstrukcja i realizacja procedur modyfikacji ryzykownych zachowań. 
− Szkolenie – wyposażenie pracowników w wiadomości na temat zagrożeń, umiejętności ra-

dzenia sobie w ryzykownej sytuacji oraz postrzegania zagrożeń. 
 
4.1. Algorytm modyfikacji zachowań ryzykownych 
 

W celu zobrazowania procedury modyfikacji zachowań ryzykownych opisanej w Rozdziale 4 stwo-
rzono algorytm (rys. 2). Przedstawia on za pomocą schematu blokowego procedurę modyfikacji za-
chowań ryzykownych. W algorytmie przyjęto założenia w klasyfikacji efektywności działań w za-
kresie ograniczenia zachowań ryzykownych wg Congera [1]. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Badania poziomu kultury bezpieczeństwa pracy przeprowadzono na podstawie narzędzia badaw-
czego jakim jest ankieta. Objęły one reprezentacyjną, losowo wybraną grupę ludzi. Analizując wy-
znaczone wskaźniki można stwierdzić, iż poziom kultury bezpieczeństwa w badanej kopalni węgla 
kamiennego jest średni. Poziom ryzyka przejawiający się w zachowaniach pracowników jest dość 
wysoki, co znalazło odzwierciedlenie w ilości wypadków odnotowanych w analizowanej kopalni 
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węgla kamiennego. Fakt ten może świadczyć, że kultura bezpieczeństwa pracy ma dość znaczący 
wpływ na wypadkowość. Im wyższy jej poziom, tym prawdopodobna jest mniejsza liczba wypad-
ków. Stąd też, koniecznym jest wyznaczenie zadań, których realizacja umożliwi podwyższenie po-
ziomu kultury bezpieczeństwa załogi. 
 

 
 
Rys. 2. Algorytm procedury modyfikacji zachowań ryzykownych (opr. wł.) 
Figure 2. The algorithm of the procedure of the modification of risky behaviours 
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Indicatory Method in the Opinion of the Level of the Culture of the Safety − 
the Possibility of Raising the Culture of the Safety in Underground Mines 
 
The rating of the level of the culture of the safety was showed in the article indicatory method con-
ducted in one from the Polish coal mine. The methodology of investigations relating to the ratings 
of the culture of the safety of the work of workers underground coal mine was introduced. The al-
gorithm which was put in the article was created to picture the procedure of the rating of the level 
of the culture of safety in the studied coal mine. He represents for the help of block pattern the pro-
cedure of the rating of the level of the culture of the safety. Also preference tasks were talked over 
in the range of raising the level of the culture of the safety of the work of mining personnel. To pic-
ture to create the described procedures of the modification of risky behaviours the next algorithm 
and he was also put in the article. He represents for the help of block pattern the procedure of the 
modification of risky behaviours. Foundations were accepted in algorithm this in the classification 
of the efficiency of workings in the range of the limitation of risky behaviours according to Con-
ger. It was showed in the recapitulation that the culture of the safety of the work could have the qu-
ite significant influence on accident rate. If higher her level then the smaller group of incidents pro-
bable is. 
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Kultura bezpieczeństwa pracy w kopalni węgla kamiennego 
i jej wpływ na powstawanie wypadków 
 
 
A. Morcinek, Z. Słota, K. Słota 
Politechnika Śląska, Gliwice 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Właściwością wysokiej kultury bezpieczeństwa pracy jest „nie akceptacja” du-
żego ryzyka. Skutek takiej „nie akceptacji” to wycofanie się z zagrażającej sytuacji lub zreduko-
wanie ryzyka. Zawody górnicze, którym towarzyszą duże i trudne do wyeliminowania zagrożenia 
charakteryzują się niższą kulturą bezpieczeństwa pracy i wyższą wypadkowością w porównaniu 
z zawodami, w których zagrożenia te są niezbyt duże lub łatwe do usunięcia. W tej sytuacji można 
przypuszczać, że wypadkowość pozostaje w związku z wielkością zagrożeń i ryzyka oraz z pozio-
mem kultury bezpieczeństwa pracy poszczególnych grup zawodowych. Według statystyk Wyższe-
go Urzędu Górniczego ponad 90% wszystkich urazów zarejestrowanych w ostatnich latach w ko-
palniach węgla kamiennego to efekt popełnianych przez pracowników błędów, zaniedbań obo-
wiązków, postępowania sprzecznego z formalnymi normami bezpieczeństwa oraz świadomie po-
dejmowanego ryzyka. Głównym celem artykułu jest przedstawienie zależności pomiędzy podej-
mowaniem ryzyka (ryzykownych zachowań) i powodowaniem wypadków, a w konsekwencji z po-
ziomem kultury bezpieczeństwa. Kultura bezpieczeństwa pracy została zoperacjolizowana jako 
zmienna kształtująca zarówno poziom zarządzania bezpieczeństwem, jak i postępowanie zatrud-
nionych, której bezpośrednim miernikiem jest częstość odstępstw od obowiązujących standardów 
BHP, a pośrednim wartość wskaźników wypadkowości. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Kultura bezpieczeństwa pracy, ocena ryzyka zawodowego, wskaźniki wy-
padkowości 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Poziom kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie ma bezpośredni wpływ na postawy pracowni-
ków w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Potwierdziły to liczne badania w zakresie po-
wstawania wypadków, przeprowadzone w ostatnich kilkunastu latach. Wykazały one, iż mechaniz-
my kulturowe odgrywają zasadniczą rolę w występowaniu wielkich katastrof przemysłowych, wią-
żą się ze wskaźnikami wypadkowości oraz liczbą chorób zawodowych w przedsiębiorstwach i ca-
łym społeczeństwie. 
 Ze statystyk wypadków przy pracy wynika, że poszczególne zawody górnicze różnią się pod 
względem poziomu wypadkowości. Prawdopodobnie jest to skutkiem wykonywania czynności za-
wodowych różniących się zagrożeniami, a także może być konsekwencją niejednakowego pozio-
mu kultury bezpieczeństwa pracy. 
 Właściwością wysokiej kultury bezpieczeństwa pracy jest „nie akceptacja” dużego ryzyka. 
Skutek takiej „nie akceptacji” to wycofanie się z zagrażającej sytuacji lub zredukowanie ryzyka. 
Redukcja ryzyka może być dokonana albo przez zmianę warunków środowiska lub technologii, al-
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bo też w sytuacji braku możliwości dokonania zmiany, poprzez zaniżenie wielkości ryzyka. Istnie-
ją dane empiryczne wskazujące, że w sytuacji braku możliwości rzeczywistej zmiany ryzyka, pra-
cownicy akceptują ryzyko, którego wcześniej nie akceptowali. Przypadki redukowania ryzyka, po-
przez zmianę jego oceny lub akceptowanie nadmiernie wysokiego ryzyka są symptomami niskiej 
kultury bezpieczeństwa. Zawody górnicze, którym towarzyszą duże i trudne do wyeliminowania za-
grożenia charakteryzują się niższą kulturą bezpieczeństwa pracy i wyższą wypadkowością w po-
równaniu z zawodami, w których zagrożenia te są niezbyt duże lub łatwe do usunięcia. W tej sytu-
acji można przypuszczać, że wypadkowość pozostaje w związku z wielkością zagrożeń i ryzyka 
oraz z poziomem kultury bezpieczeństwa pracy poszczególnych grup zawodowych. 
 Postawiono więc pytanie: czy przedstawione przypuszczenia są zasadne, tj. czy grupy zawodo-
we funkcjonujące w górnictwie różnią się pod względem kultury bezpieczeństwa oraz czy poziom 
kultury bezpieczeństwa, charakterystyczny dla poszczególnych grup zawodowych, pozostaje w związ-
ku z nieprzestrzeganiem standardów bezpieczeństwa, a w konsekwencji spowodowaniem wypad-
ków? 
 
 
2. KULTURA BEZPIECZEŃSTWA PRACY A WYPADKOWOŚĆ W GÓRNICTWIE 
 
Każdy zakład pracy jest układem złożonym z ludzi i wyposażenia. Jego organizacja, cele, progra-
my oraz procedury profilaktyczne pozostają pod wpływem wiedzy i uznawanych wartości tych, któ-
rzy go tworzyli oraz tych, którzy w nim pracują. Poziom wypadkowości układów społeczno-tech-
nicznych można ujmować jako funkcję dwóch grup zmiennych niezależnych. Pierwszą jest regula-
cja formalno-prawna, określająca techniczne i edukacyjne standardy bezpieczeństwa oraz obowią-
zujące procedury postępowania. W zakres drugiej zmiennej wchodzą nieformalne elementy kultury 
bezpieczeństwa: postawy wobec ryzyka, uznawane wzorce postępowania w sytuacji ryzyka oraz 
wartość przypisywana życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu przez społeczeństwo. Istnieje wiele dowo-
dów empirycznych świadczących, że skuteczność programów profilaktycznych zależy od harmo-
nijnego powiązania działań formalno-prawnych, edukacyjnych i technicznych z działaniami psy-
chologicznymi, generującymi wewnętrzną motywację do bezpiecznego postępowania [11]. Posz-
czególne państwa są zróżnicowane pod względem poziomu wypadkowości. W jednych jest ona 
wysoka, w innych średnia, a w jeszcze innych niska. W państwach, w których społeczeństwo do-
strzega zagrożenia i odczuwa lęk przed możliwymi skutkami „wielkich technologii” wartość wskaź-
ników wypadków jest niższa w porównaniu z wartością wskaźników wypadków rejestrowanych 
w państwach, w których ludzie „nie boją się” zagrożeń, a ryzyko oceniają jako niskie [10]. O związ-
ku między postrzeganiem ryzyka a powodowaniem wypadków można wnioskować na podstawie 
danych zawartych w tabeli 1 przedstawiających ocenę wielkości ryzyka a częstość wypadków. Wy-
soka wypadkowość jest skutkiem pracy w niebezpiecznych warunkach oraz podejmowania przez 
zatrudnionych niebezpiecznych zachowań. Niebezpieczne warunki i postępowanie są między inny-
mi skutkiem złego prawa, ułomności systemu edukacyjnego, dysfunkcji nadzoru oraz tolerowania 
zagrożeń, negatywnej postawy wobec przepisów bezpieczeństwa i wysokich ocen przypisywanych 
odwadze i umiejętności radzenia sobie z niebezpieczeństwem. Są to składniki materialnej i ducho-
wej kultury danego społeczeństwa. Wysoka wypadkowość w jakiejś społeczności nie jest wyłącz-
nym skutkiem złych i niebezpiecznych warunków, ale następstwem niskiej wartości przypisywanej 
życiu i zdrowiu, której konsekwencją jest akceptacja wysokiego poziomu zagrożeń, ryzykownych 
zachowań i niepodejmowanie prób ich zredukowania [10]. 
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Tabela 1. Ocena wielkości ryzyka a częstość wypadków przy pracy 
Table 1. The opinion of the size of the risk and the frequency of incidents near the work 

Wypadki śmiertelne na 100 tys. mieszkańców 
Państwo Średnia ocena ryzyka 

różnych technologii 
Kobiety Mężczyźni 

USA 46,1 23,2 47,6 
Norwegia 32,4 34,5 48,5 

Polska 38,1 28,6 76,5 
Węgry 27,7 58,2 91,7 
Rosja 16,4 56,0 215,3 

 
2.1. Udział czynnika ludzkiego w powstawaniu wypadków 
 

Według statystyk Wyższego Urzędu Górniczego ponad 90% wszystkich urazów zarejestrowanych 
w ostatnich latach w kopalniach węgla kamiennego to efekt popełnianych przez pracowników błę-
dów, zaniedbań obowiązków, postępowania sprzecznego z formalnymi normami bezpieczeństwa 
oraz świadomie podejmowanego ryzyka [5]. Tak sformułowane główne przyczyny wypadków wska-
zują, że najsłabszym ogniwem systemu społeczno-technicznego był i pozostaje człowiek, zaś dotych-
czasowe metody projektowania i organizowania bezpieczeństwa pracy są mało skuteczne. Proble-
matyka udziału człowieka w powstawaniu wypadków była w przeszłości i jest aktualnie przedmio-
tem badań naukowców z dziedzin socjologii i psychologii [1], [2], [3], [9]. W publikacjach tych 
wyróżniono trzy różne formy udziału człowieka w powstawaniu wypadków: 
1. Zachowanie się człowieka, jako bezpośrednia przyczyna urazu, np. przewrócenie się pracowni-

ka bez obiektywnej przeszkody. 
2. Spowodowanie zagrożenia (technicznego lub naturalnego), np. przez niedostateczną kontrolę sta-

nu urządzeń zabezpieczających. 
3. Aktywizacja czynnika zagrożeniowego, istniejącego w danym środowisku pracy, np. przez zna-

lezienie się w zasięgu jego działania. 
 Człowiek występuje w związku z wypadkiem w potrójnej roli [12]: 
− Poszkodowany – osoba, która uległa wypadkowi. 
− Sprawca bezpośredni lub pośredni – osoba, której działanie spowodowało powstanie zdarzenia 

wypadkowego lub spowodowało wypadek. Działanie sprawcy polega na wywarciu impulsu na 
jakąś rzecz. 

− Decydent jest to osoba, która spośród możliwych działań wywiera określone działanie lub też 
nakazuje działać w określony sposób. 

 Proces kształtowania stanu bezpieczeństwa, w tym stosowane metody, techniki oraz procedury 
zapobiegania wypadkom jest wtórny wobec przyczyn rejestrowanych urazów. Z tego też względu 
pierwotny element profilaktyki obejmuje określenie mechanizmu powstawania wypadków, a następ-
nie ustalenie źródeł ich powstawania [4], [5]. W każdej z dotychczas sformułowanych teorii przy-
czynowości wypadkowej podejmowano próby określenia roli człowieka w zdarzeniach doprowa-
dzających do powstawania urazów. Wyjątek stanowi teoria „czystego przypadku”, lansowana w la-
tach dwudziestych ubiegłego wieku, której autorzy: H. Woods, N. Nowbold oraz M. Greenwood, 
uznali wypadki za zdarzenia losowe. Poniżej, w porządku chronologicznym, przedstawiono za 
R. Studenskim te z koncepcji, które w swoim czasie odgrywały ogromną rolę w psychologii bez-
pieczeństwa pracy oraz decydowały o kierunkach prewencji wypadkowej [9]. 
 Teoria następstwa zdarzeń – w ramach ogólnej teorii, ujmującej wypadek jako następstwo ko-
lejno występujących zdarzeń, można wyróżnić teorie: „jednej przyczyny”, „łańcucha wydarzeń” – 
H. Heinricha, 1936, „rozgałęzionych łańcuchów wydarzeń” – H. Hepburna, 1953 oraz teorie „wie-
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loliniowych ciągów wydarzeń” – L. Bennera, 1975. W teoriach tych po raz pierwszy uwzględniono 
udział człowieka w powstawaniu wypadków. 
 Teoria skłonności do wypadków – stanowiła pierwszą próbę wyjaśnienia przyczyn błędnych lub 
niebezpiecznych zachowań człowieka. Teoria ta stanowi wyraz uznania, iż zachowanie człowieka, 
jego decyzje i oceny w sytuacji ryzyka zależą od posiadanych przez niego określonych trwałych 
lub względnie trwałych własności, odpowiadających za poziom bezpieczeństwa zachowań. Wysu-
nięto hipotezę zakładającą występowanie u niektórych osób szczególnej tendencji do powodowa-
nia i ulegania urazom. Teoria ta odegrała ogromną rolę w psychologii bezpieczeństwa pracy. Na 
długo ukierunkowała działania prewencji wypadkowej, sprowadzając je do doboru ludzi na okre-
ślone stanowiska oraz stosowania kar w celu wymuszenia zachowań pożądanych. 
 Teoria osobowościowego uwarunkowania wypadkowości – zorientowana była na wyodrębnie-
nie cech człowieka wpływających na poziom bezpieczeństwa jego zachowań – głównie osobowo-
ściowych warunkujących kontakty międzyludzkie, stopień podejmowanego ryzyka oraz ogólny 
sposób zachowania się. Teoria ta przypisywała istotne znaczenie w wyznaczeniu kierunku działań 
człowieka utrwalonym właściwościom podmiotowym. Stwierdzenie prawdziwości tych teorii nie 
doprowadziło jednakże do zmiany kierunku i metod prewencji wypadkowej, choć były one i nadal 
są wykorzystywane w doborze zawodowym. 
 Teorie specyficznych zmiennych – ujmują zależności między poziomem bezpieczeństwa zacho-
wań oraz sprawnością funkcjonowania pracowników a takimi ich cechami jak: wiek, kwalifikacje 
zawodowe, staż pracy. Wnioski wypływające z badań pozwoliły na uwzględnienie jakościowo no-
wych środków prewencji wypadkowej: podwyższanie poziomu wykształcenia, optymalizacja me-
tod wprowadzania do pracy, przyśpieszenie procesu zdobywania doświadczenia zawodowego. 
 Teorie sytuacyjnego uwarunkowania wypadkowości – koncentrują się na psychologicznych czyn-
nikach wyjaśniających podejmowanie ryzyka oraz dezorganizację zachowania. Zgodnie z tymi teo-
riami zdarzenia wypadkowe są wynikiem rozbieżności miedzy wymaganiami stawianymi człowie-
kowi przez sytuację zawodową a jego zmieniającymi się możliwościami wykonawczymi. 
 Teorie środowiskowego uwarunkowania wypadkowości – uwzględniają wpływ warunków fizy-
cznego i społecznego środowiska pracy w kreowaniu stanu bezpieczeństwa. Wyniki badań wyka-
zały, iż przebywanie w nieprzyjaznym człowiekowi środowisku fizycznym obniża poziom spraw-
ności wykonawczych i może doprowadzić do błędów o konsekwencjach urazowych. Udowodniono 
związek wypadkowości z takimi czynnikami jak: przestrzeń robocza, oświetlenie, hałas, zanieczy-
szczenie powietrza, mikroklimat. Stwierdzone zależności ukierunkowały działania prewencyjne na 
dostosowywaniu fizycznego środowiska pracy do możliwości psychosomatycznych człowieka. 
 Teorie kulturowe – rozpatruje się w dwóch aspektach. Pierwszy koncentruje się na cechach jed-
nostek określających ich stosunek do problemów BHP i decydujący o wyborze określonych za-
chowań. Zgodnie z drugim kultura bezpieczeństwa rozpatrywana jest w kategoriach organizacyj-
nych i zwraca uwagę na kulturową genezę elementów proceduralnych decydujących o poziomie 
bezpieczeństwa w zakładzie. Obecnie propagowanie i kształtowanie pozytywnej kultury bezpie-
czeństwa uważa się za jeden z głównych celów zarządzania, zaś jej stan za wskaźnik efektywności 
systemu zarządzania, przejawiający się między innymi w obserwowanej wypadkowości i zachoro-
walności zawodowej, jak również poziomie zachowań pracowników. 
 Systemowe teorie przyczynowości wypadkowej – są efektem połączenia wcześniejszych teorii. 
Nowością jest w nich spojrzenie całościowe na problematykę bezpieczeństwa i rozpatrywanie jej 
problemów w aspekcie zarządzania całością przedsiębiorstwa. Podstawowym ich założeniem jest 
stwierdzenie, że wypadki są wynikiem braku dostosowania systemu pracy do parametrów założo-
nego celu i warunków, w jakich ma on być realizowany. Brak komplementarności systemu wpływa 
na popełniane przez pracowników błędy, czego konsekwencją są urazy. Następstwem systemowe-
go podejścia do problemu wypadkowości jest ukierunkowanie działań prewencyjnych na uspraw-
nianie systemów, jak również zwiększenie ich zdolności do tworzenia warunków oraz technologii 
niezagrażających zdrowiu i życiu pracowników. 
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 Przedstawione teorie przyczyn powstawania wypadków przy pracy wskazują na złożoność me-
chanizmów ich generowania. Najczęściej przyczyna wypadku ma charakter wielowątkowy, dlatego 
metody zapobiegania wypadkom uwzględniają wiele przyczyn, przy równoczesnym zachowaniu 
rangi poszczególnych problemów wynikających z konkretnej sytuacji lub miejsca. 
 
3. KULTURA BEZPIECZEŃSTWA PRACY A PRZESTRZEGANIE STANDARDÓW 

BEZPIECZEŃSTWA I POWODOWANIE WYPADKÓW 
 
Głównym celem artykułu jest przedstawienie zależności pomiędzy podejmowaniem ryzyka (ryzy-
kownych zachowań) i powodowaniem wypadków, a w konsekwencji z poziomem kultury bezpie-
czeństwa. Kultura bezpieczeństwa pracy została zoperacjolizowana jako zmienna kształtująca za-
równo poziom zarządzania bezpieczeństwem, jak i postępowanie zatrudnionych, której bezpośred-
nim miernikiem jest częstość odstępstw od obowiązujących standardów BHP, a pośrednim wartość 
wskaźników wypadkowości. 
 Omówioną zależność przedstawia poniższy schemat (rys. 1). 
 

 
 
Rys. 1. Hipotetyczna zależność pomiędzy kulturą bezpieczeństwa pracy 
a powodowaniem wypadków (wg R. Studenski’ego) 
Figure 1. Hypothetic dependence among the culture of the safety 
of the work and causing the incidents (by R. Studenski) 

 
4. WPŁYW KULTURY BEZPIECZEŃSTWA PRACY NA POWODOWANIE WYPADKÓW 
 
Wpływ kultury bezpieczeństwa na powodowanie wypadków dokonywany jest poprzez zmienną 
pośredniczącą, za którą przyjęto podejmowanie ryzykownych zachowań przez pracowników. Za 
zmienną niezależną przyjęto kulturę bezpieczeństwa, a za zmienną zależną powodowanie wypad-
ków. 
 Dla potrzeb pracy [6] dokonano analizy wypadkowości w jednej z kopalń węgla kamiennego oraz 
przeprowadzono badania ankietowe odnośnie ryzyka i ryzykownych zachowań podejmowanych przez 
pracowników [7], [13]. 

Kultura bezpieczeństwa pracy 

Zarządzanie 
bezpieczeństwem 

pracy 
Postępowanie 
zatrudnionych 

Warunki pracy, 
stan wyposażenia, 

kontrola 

Podejmowanie 
ryzyka (ryzykownych 

zachowań) 

Wypadki przy pracy 
Choroby zawodowe 
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4.1. Ryzykowne zachowania najczęściej podejmowane przez pracowników kopalni 
 

Mianem ryzykownych określono zachowania sprzeczne z obowiązującymi formalnymi normami bez-
pieczeństwa pracy – przepisami, procedurami, instrukcjami. 
 Zestawienie procentowe najczęściej obserwowanych ryzykownych zachowań to: 
1. Niezgodne z przepisami poruszanie się po drogach przewozowych (37,6% pracowników); 
2. Wskakiwanie lub wyskakiwanie pasażerów pociągu osobowego podczas jazdy (25,3%); 
3. Jazda wozami osobowymi przy otwartych drzwiach (28,9%); 
4. Prowadzenie w tym samym czasie ruchu pociągów osobowych i towarowych (17,8%); 
5. Przebywanie lub poruszanie się na trasach transportowych w czasie transportu (37,8%); 
6. Wskakiwanie lub wyskakiwanie maszynisty z lokomotywy podczas jazdy (17,7%); 
7. Jazda przenośnikiem niedostosowanym do przewozu ludzi (30,5%); 
8. Posługiwanie się urządzeniami lub narzędziami w złym stanie technicznym (47,8%); 
9. Używanie nieprawidłowych narzędzi (39,4%); 

10. Nadmierna prędkość pociągów osobowych, co może grozić wykolejeniem (13,2%); 
11. Jazda osób wozami urobkowymi (10,7%); 
12. Nieoddalenie się na bezpieczną odległość przy robotach strzałowych (11,8%); 
13. Spawanie w przekopach bez nadzoru i zabezpieczeń (9,9%); 
14. Nieodpowiednie zachowanie przy wyjeździe szybami (25,6%); 
15. Wymiana rolek w ruchu przenośnika taśmowego (25,8%); 
16. Czyszczenie przenośnika taśmowego w ruchu (50,3%); 
17. Przechodzenie przez przenośniki taśmowe, zgrzebłowe w miejscach niedozwolonych (29,6%); 
18. Niezabezpieczenie urządzeń przed wykonywaniem prac remontowych (17,6%); 
19. Brak zabezpieczeń podczas pracy na wysokości (24,3%); 
20. Wykonywanie prac pod napięciem bez wyłączenia zasilania (18,7%); 
21. Niestosowanie ochron osobistych (36,9%); 
22. Nieposiadanie przy sobie pochłaniacza (14,1%); 
23. Niestosowanie masek przeciwpyłowych (22,8%); 
24. Lekceważenie przepisów BHP obowiązujących na terenie kopalni (37,5%); 
25. Wchodzenie w ślepe, nie przewietrzone wyrobiska (16,9%); 
26. Nieprzestrzeganie znaków bezpieczeństwa na dole kopalni (9,8%); 
27. Palenie papierosów na dole kopalni (19,9%); 
28. Praca pod wpływem alkoholu (30,4%). 
 Powyższe zestawienie wskazuje, iż ryzykowne zachowania podejmowane są najczęściej w prze-
wozie i transporcie. Ponadto dotyczą również posługiwania się nieprawidłowymi lub niesprawny-
mi urządzeniami i narzędziami (co może być związany z kondycją ekonomiczną kopalni oraz nie-
dostatkami organizacji pracy) oraz lekceważenia przepisów BHP obowiązujących w kopalni w tym: 
niestosowania ochron osobistych, jak również praca pod wpływem alkoholu. 
 Analiza zmian częstości ryzykownego postępowania w kontekście działań prewencyjnych rea-
lizowanych w kopalni wykazuje, iż najkorzystniejsze efekty uzyskano w przypadku ścisłego ukie-
runkowania profilaktyki na dane rodzaje niepożądanych zachowań, na przykład: 
− Obniżenie częstości podejmowania pracy pod wpływem alkoholu uzyskano przez zakupienie al-

komatów i wprowadzenie obowiązku testowania pracowników w uzasadnionych przypadkach. 
−  Zainstalowanie stałych, świetlnych napisów „Kopalnia gazowa”, „Palenie wzbronione”, poka-

zy wybuchu pyłu węglowego, np. w Kopalni Doświadczalnej „Barbara”, emisja filmów o tema-
tyce odnoszącej się do zagrożeń w kopalni (np. metanowego) nie pozostało bez wpływu na 
zmniejszenie częstości palenia na dole, braku stosowania zabezpieczeń, np. podczas spawania, 
czy też lekceważenia przepisów BHP. 

− Wprowadzenie bardziej funkcjonalnych masek przeciwpyłowych oraz przekazywane informa-
cje o skutkach pracy w zapyleniu doprowadziło do poprawy w zakresie stosowania masek prze-
ciwpyłowych itp. 
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Legenda: 1 – czyszczenie przenośnika taśmowego w ruchu; 2 – posługiwanie się urządzeniami lub narzędziami w złym sta-
nie technicznym; 3 – używanie nieprawidłowych narzędzi; 4 – przebywanie lub poruszanie się na trasach transportowych 
w czasie prowadzenia transportu; 5 – niezgodne z przepisami poruszanie się po drogach przewozowych; 6 – lekceważenie 
przepisów BHP obowiązujących na dole (na terenie) kopalni; 7 – niestosowanie ochron osobistych; 8 – jazda przenośnikiem 
niedostosowanym do przewozu ludzi; 9 – praca pod wpływem alkoholu; 10 – przechodzenie przez przenośniki taśmowe, 
zgrzebłowe w miejscach niedozwolonych 
 
Rys. 2. Ryzykowne zachowania najczęściej podejmowane przez pracowników 
Figure 2. Risky behaviours undertaken by workers the most often 
 
 
Tabela 2.  Zestawienie procentowe najczęściej podejmowanych ryzykownych zachowań 
na poszczególnych stanowiskach pracy (wg zestawienia powyżej) 
Table 2. Proportional composition of undertaken the most often risky behaviours 
on the individual positions of the work (according to the composition above) 

Rodzaj stanowiska pracy 

Ryzykowne 
zachowania Strzałowi 

i górnicy 
przodowi 

Górnicy 
i młodsi 
górnicy 

Ślusarze,
mechanicy,

cieśle 

Elektrycy, operator
maszyn i urządzeń,

konserwator 

Pracownicy 
przeróbki 

mechanicznej 
węgla 

Inni fizyczni 
na dole 

1 52,9 53,6 45,9 25,0 13,6 34,2 
2 38,2 37,7 31,8 23,1 - 21,1 
3 41,2 49,3 43,5 21,1 - 18,4 
4 20,6 33,3 34,1 5,8 - 13,2 
5 50,0 57,9 47,1 32,7 18,2 21,1 
6 26,5 30,4 22,3 11,5 - 15,8 
7 38,2 50,7 35,3 28,8 9,1 21,1 
8 44,1 47,8 63,5 46,1 40,9 44,7 
9 32,3 36,2 51,8 48,1 36,4 31,6 
10 20,6 28,9 12,9 11,5 - 5,3 
11 14,7 21,7 9,4 7,7 - 10,5 
12 11,8 27,5 10,6 15,4 - 5,3 
13 11,8 15,9 14,1 9,6 - 7,9 

376



 

 8

Tabela 2. Cd. 
Table 2. Cont’d 

Rodzaj stanowiska pracy 

Ryzykowne 
zachowania 

Strzałowi 
i górnicy 
przodowi 

Górnicy 
i młodsi 
górnicy 

Ślusarze,
mechanicy,

cieśle 

Elektrycy, operator
maszyn i urządzeń,

konserwator 

Pracownicy 
przeróbki 

mechanicznej 
węgla 

Inni fizyczni 
na dole 

14 26,5 44,9 52,9 17,3 - 13,2 
15 20,6 34,8 20,0 32,7 27,3 18,4 
16 41,2 59,4 36,5 59,6 68,2 36,8 
17 23,5 34,8 23,5 44,2 22,7 28,9 
18 8,8 18,8 16,5 23,1 22,7 15,8 
19 20,6 31,9 28,2 25,0 13,6 26,3 
20 23,5 23,2 18,8 19,2 9,1 18,4 
21 23,5 36,2 25,9 46,1 45,4 44,7 
22 17,6 24,6 16,5 15,4 - 10,5 
23 17,6 31,9 27,1 28,8 - 31,6 
24 35,3 40,6 32,9 42,3 31,8 42,1 
25 11,8 21,7 14,1 9,6 36,4 7,9 
26 11,8 17,4 11,8 7,7 - 10,5 
27 11,8 20,3 27,1 23,1 13,6 23,7 
28 32,3 31,9 35,3 34,6 27,3 21,1 

Średnia 26,1 34,4 28,9 25,5 15,6 21,4 

 
 Tabela 2 przedstawia zestawienie procentowe najczęściej podejmowanych ryzykownych zacho-
wań na poszczególnych stanowiskach pracy. 
 Na podstawie przedstawionych zestawień tabelarycznych, można zauważyć, iż najczęściej ry-
zykowne zachowania podejmowane są na takich stanowiskach pracy jak: górnicy i młodsi górnicy 
(34,4%), ślusarze, cieśle i mechanicy (28,9%) oraz strzałowi i górnicy przodowi (26,1%) itd. 
 
4.2. Analiza wypadkowości w badanej kopalni węgla kamiennego 
 

W celu dokonania dalszej analizy badań niezbędne jest przytoczenie danych statystycznych doty-
czących wypadkowości w omawianej kopalni węgla kamiennego [7]. 

 
Tabela 3. Zestawienie wypadków ogółem w latach 2007−2008 [7] 
Table 3. The composition of incidents the totality in years 2007−2008 [7] 

Liczba wypadków ogółem W tym na powierzchni 

Rok 
Śmiertelne 

Ciężkie 
i lżejsze 

uszkodzenia 
ciała 

zgłoszone 
do OUG 

Lżejsze 
uszko- 
dzenie 
ciała 

RAZEM Śmier- 
telne 

Ciężkie 
i lżejsze 

uszkodzenia 
ciała 

zgłoszone
do OUG 

Lżejsze
uszko-
dzenie 
ciała 

RAZEM 

Wskaźnik 
wypadko- 

wości 
liczony 

na 100 tys. 
przepraco- 

wanych 
dniówek 

Wskaźnik 
wypadkowości 
śmiertelnej 
na mln ton 
wydobycia 

2007 - - 30 30 - - 3 3 5,1 - 
2008 1 - 36 37 - - 3 3 6,6 0,6 

 
 W 2008 roku w analizowanej kopalni węgla kamiennego zaistniało 36 wypadków lekkich oraz 
1 wypadek śmiertelny jest to o 7 wypadków więcej niż w podobnym okresie ubiegłego roku. Wskaź-
nik wypadkowości liczony na 100 tysięcy przepracowanych dniówek wzrósł z 5,1 do 6,6, nato-
miast wskaźnik ciężkości wypadków zmalał z 99,8 do 74,2. 
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Tabela 4. Zestawienie wypadków wg zawodów poszkodowanych [7] 
Table 4. The composition of incidents according to the injured contest [7] 

2007 2008 Lp. Rodzaj stanowiska pracy 
Ilość % Ilość % 

1. Strzałowi i górnicy przodowi 2 6,7 5 13,5 
2. Górnicy i młodsi górnicy 17 56,7 21 56,7 
3. Ślusarze, mechanicy, cieśle 6 20,0 4 10,8 
4. Elektrycy 1 3,3 3 8,1 
5. Inni fizyczni na dole 3 10,0 3 8,1 
6. Pracownicy przeróbki mechanicznej węgla 1 3,3 1 2,7 
 Razem 30 100 37 100 

 
 56,7% spośród wszystkich poszkodowanych przypada na górników i młodszych górników, 
strzałowi i górnicy przodowi stanowią 13,5% urazów (wzrost o 6,8% w porównaniu do 2007 r.), 
natomiast ślusarze, w 2008 roku stanowili 10,8% ogólnej liczby wypadków. 
 
Tabela 5. Zestawienie wypadków wg najczęstszych przyczyn powstania (opr. wł.) 
Table 5. The composition of incidents according to the most frequent causes of the rise 

2007 2008 
Lp. Przyczyny wypadków 

Ilość % Ilość % 
1. Lekceważenie obowiązujących przepisów i instrukcji BHP 7 23,3 10 27,0 
2. Niezgodne z przepisami poruszanie się po drogach transport. 4 13,3 5 13,5 
3. Przebywanie w niedozwolonych miejscach 3 10,1 4 10,9 
4. Nadmierna pręd. wozu osobowego, co grozi wykolejeniem 1 3,3 2 5,4 
5. Niedozwolone wejście na przenośniki 4 13,3 3 8,1 
6. Poruszanie się w rejonie urządzeń będących w ruchu 4 13,3 5 13,5 
7. Wymiana elementów przenośnika będącego w ruchu 3 10,1 3 8,1 
8. Brak środków ochrony indywidualnej 1 3,3 1 2,7 
9. Używanie narzędzi lub urządzeń w złym stanie technicznym 1 3,3 1 2,7 
10. Wykonywanie prac pod napięciem bez wyłączenia zasilenia 1 3,3 1 2,7 
11. Inne przyczyny organizacyjno-ludzkie 1 3,3 2 5,4 

 
 Najczęstszą przyczyną powstawania wypadków z winy pracowników fizycznych jest „lekce-
ważenie obowiązujących przepisów i instrukcji BHP”. Należy jednak zauważyć, że przyczyny ta-
kie jak np. „przebywanie w niedozwolonych miejscach” czy „wymiana elementów przenośnika bę-
dącego w ruchu” itp. również wiążą się z łamaniem przepisów BHP. Biorąc to pod uwagę można 
stwierdzić, iż większość wypadków zaistniałych w kopalni jest spowodowanych łamaniem elemen-
tarnych zasad bezpiecznej pracy. Dlatego też, aby właściwie zaprojektować działania profilaktycz-
ne należy przede wszystkim znaleźć odpowiedź na pytanie: dlaczego pracownicy tak często reali-
zują swoje zadania łamiąc podstawowe zasady BHP? Czy jest to spowodowane: 
− Brakiem reakcji ze strony pracowników dozoru na łamanie przepisów BHP, spowodowanym 

koniecznością utrzymania ruchu, bez względu na możliwe ryzyko? 
− Brakami w przeszkoleniu i kwalifikacjach? 
− Brakiem instrukcji bezpiecznego wykonywania danej czynności itp.? 
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Tabela 6. Wskaźnik częstości wypadków na 1000 osób zatrudnionych (WZ) 
dla poszczególnych grup zawodowych (opr. wł.) 
Table 6. Coefficient of frequency of incidents on 1000 workers (WZ) 
for individual professional groups persons 

Wskaźnik WZ Grupa zawodowa 
2007 2008 

Strzałowi i górnicy przodowi 11,6 36,8 
Górnicy i młodsi górnicy 17,7 19,4 
Ślusarze, mechanicy, cieśle 13,9 10,4 
Elektrycy 2,3 7,7 
Pracownicy przeróbki mechanicznej węgla 2,9 3,1 
Inni fizyczni na dole 8,1 12,4 

 
 W roku 2008 wielkość wskaźnika częstości wypadków na 1000 osób zatrudnionych dla posz-
czególnych grup zawodowych ma tendencje rosnące. Fakt ten może być wynikiem wzrostu liczby 
wypadków w porównaniu do 2007 roku. 
 
4.3.  Analiza statystyczna otrzymanych wyników 
 

Poniżej przedstawiono zależności pomiędzy podejmowaniem ryzyka (ryzykownych zachowań) przez 
pracowników a wypadkowością, co w konsekwencji wiąże się z poziomem kultury bezpieczeństwa 
pracy. Aby dokonać oceny zależności pomiędzy dwoma zmiennymi posłużono się współczynni-
kiem korelacji kolejnościowej (rang) Spearmana. Obliczono również współczynnik determinacji. 
 Współczynnik korelacji kolejnościowej obliczono według wzoru: 
 

( )1nn

d6
1r

2

n

1i

2
i

s −

⋅
−=

∑
=                                                                                                                           (1) 

 
gdzie: di − oznaczają różnice między rangami odpowiadających sobie wartości cechy xi i cechy 
yi (i = 1, 2, …, n). 
 
 W tabeli 7 zawarto dane potrzebne do obliczenia współczynnika korelacji. 
 Korzystając z powyższego wzoru otrzymujemy: 
 

( ) 829,0
1366

661rS =
−⋅

⋅−=  

 
6872,0r2

S =  
 
 Otrzymany wynik wskazuje, że między badanymi zmiennymi istnieje silna zależność korela-
cyjna. Współczynnik determinacji obydwu zmiennych wynosi 68,72%, co może świadczyć o dość 
dużej zależności wskaźnika wypadkowości od skłonności do podejmowania ryzykownych zacho-
wań. 
 Przeprowadzono także obliczenia Testu F. Test F zwraca jednostronne prawdopodobieństwo, 
że wariancje danych argumentów z kolumny 1 (średnia ryzykownych zachowań) i z kolumny 2 
(wskaźnik wypadkowości) nie różnią się znacznie od siebie. Funkcja umożliwia określenie, czy 
dwie próbki mają różne wariancje. Dla badanego przypadku Test F wyniósł 0,9538. 
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Tabela 7. Dane potrzebne do obliczenia współczynnika korelacji 
Table 7. Given necessary to the calculation of the coefficient of the correlation 

Rodzaj 
stanowiska pracy 

Średnia 
ryzykownych 

zachowań 

Wskaźnik 
Wypadkowości

Wz 

Ranga 
zmiennej 1 

Ranga 
zmiennej 2 

Różnica 
rang (di) 

Kwadrat 
różnicy 

rang (di
2) 

Strzałowi i górnicy 
przodowi 26,1 11,6 3 3 0 0 

Górnicy i młodsi 
górnicy 34,1 17,7 1 1 0 0 

Ślusarze, mechanicy, 
cieśle 28,9 13,9 2 2 0 0 

Elektrycy, operator 
maszyn i urządzeń 25,5 2,3 4 6 -2 4 

Pracownicy przeróbki 
mech. węgla 15,6 2,9 6 5 1 1 

Inni fizyczni na dole 21,4 8,1 5 4 1 1 
 
 
WNIOSKI 
 
Badanie kultury bezpieczeństwa to jeden ze sposobów oceny stanu BHP oraz angażowania pracow-
ników, a także okazja do propagowania pewnych idei i wartości w zakładach pracy. 
 Pozytywna kultura bezpieczeństwa załogi jest warunkiem koniecznym utrzymania stanu bez-
pieczeństwa i co zweryfikowano empirycznie, może stanowić o poziomie bezpieczeństwa zacho-
wań załogi, przyczyniając się tym samym do ograniczenia wypadkowości i zachorowalności zawo-
dowej. 
 W świetle aktualnych analiz przyczyn i okoliczności wypadków najsłabszym ogniwem systemu 
społeczno-technicznego jest człowiek. Jak wynika z danych WUG, ponad 90% urazów zarejestro-
wanych w ostatnich latach w górnictwie miało miejsce wskutek popełnionych przez pracowników 
błędów, zaniedbań obowiązków bądź też podejmowanych zachowań ryzykownych Tak sformuło-
wane przyczyny obserwowanej wypadkowości wskazują na poważne niedostatki dotychczasowego 
procesu przygotowania ludzi do bezpiecznej pracy. 
 W przeprowadzonych badaniach respondenci określili częstotliwość podejmowania ryzykow-
nych zachowań. Analizując wyniki można dojść do wniosku, że najczęściej ryzykowne zachowa-
nia podejmowane są w przewozie i transporcie. Ponadto dotyczą również posługiwania się niepra-
widłowymi lub niesprawnymi urządzeniami i narzędziami (co może być związany z kondycją eko-
nomiczną kopalni oraz niedostatkami organizacji pracy) oraz lekceważenia przepisów BHP obo-
wiązujących w kopalni w tym: niestosowania ochron osobistych, jak również praca pod wpływem 
alkoholu. 
 Poziom ryzyka przejawiający się w zachowaniach pracowników jest dość wysoki, co znalazło 
odzwierciedlenie w ilości wypadków odnotowanych w analizowanej kopalni węgla kamiennego. 
Fakt ten może świadczyć, że kultura bezpieczeństwa pracy ma dość znaczący wpływ na wypadko-
wość. Im wyższy jej poziom, tym prawdopodobna jest mniejsza liczba wypadków. 
 Przeprowadzone badania i dokonane analizy pozwalają na stwierdzenie, że poszczególne zawo-
dy górnicze są zróżnicowane pod względem ekspozycji na zagrożenia zawodowe oraz ilości wy-
padków przy pracy. 
 Reasumując, można stwierdzić, że wypadkowość pozostaje w dość ścisłym związku z wielko-
ścią zagrożeń i podejmowanego ryzyka, a w konsekwencji z poziomem kultury bezpieczeństwa pracy. 
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The Culture of the Work Safety in the Coal-Mine 
and Her Influence on the Formation of the Incidents 
 
He is the propriety of the high culture of the safety of the work “not the acceptance” the large risk. 
Result of such “not the acceptance” this resigning from the threatening situation or reduction of the 
risk. The mining contest which large and difficult accompany to elimination of the threat is charac-
terize the lower culture of the safety of the work and higher accident rate in the comparison with 
the contest they are not very large or easy to the removal in these whose threats. One can suppose 
that accident rate stays in the relationship with the size of threats and risk and with the level of the 
culture of the safety of the work of individual professional groups in this situation. According to 
the statistician the Higher Mining Office above 90% all the injuries registered last years in the mi-
nes of pit-coal this the effect of committed by workers mistakes, the negligence of duties, conflict-
ing conduct with the formal standards of the safety and undertaken consciously risk. The perform-
ance of dependence is the main aim of the article among undertaking the risk (risky behaviours) and 
causing the incidents, and in consequence with the level of the culture of the safety. 
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Stres zawodowy pracowników kopalń − metody redukcji 
 
 
A. Morcinek, Z. Słota, K. Słota 
Politechnika Śląska, Gliwice 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Dla wielu ludzi praca zawodowa jest źródłem silnych emocji. Złość, gniew, lęk, 
strach lub silne zdenerwowanie dezorganizują postrzeganie i zakłócają myślenie oraz wykonywa-
nie czynności. Pośrednio wpływają na popełnianie wielu różnych błędów, w tym również wypad-
kowych. Dlatego też ważnym elementem jest eliminowanie z zakładów pracy przyczyn stresu za-
wodowego oraz uodparnianie ludzi na działanie stresu. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Stres zawodowy, górnictwo, bezpieczeństwo pracy 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Dla wielu ludzi praca zawodowa jest źródłem silnych emocji. Złość, gniew, lęk, strach lub silne 
zdenerwowanie dezorganizują postrzeganie i zakłócają myślenie oraz wykonywanie czynności. 
Pośrednio wpływają na popełnianie wielu różnych błędów, w tym również wypadkowych. Dlatego 
też ważnym elementem jest eliminowanie z zakładów pracy przyczyn stresu zawodowego oraz uod-
parnianie ludzi na działanie stresu. 
 
 
2. OGÓLNE POJĘCIE STRESU 
 
Jeśli ktoś znajdzie się w nowej dla niego sytuacji, w której nie wie, jak na przykład zachować się, 
to zazwyczaj odczuwa niepokój lub lęk przed ewentualną kompromitacją. 
 W przypadku pojawienia się zagrożenia boimy się, a odczuwany strach powoduje, że albo pró-
bujemy usunąć to, czego się boimy, albo też uciekamy od tego, co wywołuje strach. 
 W innych sytuacjach reagujemy złością lub gniewem. Często reakcjom psychologicznym towa-
rzyszą objawy fizjologiczne np.: drżenie rąk, pocenie się, a jednocześnie stajemy się nadmiernie 
drażliwi lub agresywni. 
 Termin „stres” oznacza ogół zmian fizjologicznych, neurologicznych i behawioralnych zacho-
dzących w organizmie pod wpływem niekorzystnych bodźców [5]. 
 Bodźce, mające zdolność wywoływania stresu, są nazywane stresorami. Wyróżnia się stresory: 
fizyczne, chemiczne, biologiczne oraz psychologiczne. Stresory wywołują specyficzną dla swojego 
działania reakcję organizmu oraz reakcje niespecyficzne. Skutkiem bodźców fizycznych np.: zim-
na, gorąca, hałasu, są specyficzne zmiany somatyczne − np.: „gęsia skórka”, pocenie się, przemija-
jące obniżenie sprawności słuchu. Towarzyszą im również reakcje niespecyficzne, np.: zwiększona 
drażliwość, zdenerwowanie, itd. 
 Specyficzną reakcją organizmu na działanie stresorów psychologicznych są zmiany pobudzenia 
emocjonalnego i zachowania. Najczęściej pojawiającymi się emocjami są strach, lęk, gniew lub 
złość, a w skrajnych przypadkach panika i przerażenie. 
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 Sposób reagowania na działanie stresorów określany jest jako indywidualna reakcja stresowa. 
Zależy ona od siły i rodzaju działających bodźców, a także od cech człowieka i wyuczonych umie-
jętności radzenia sobie ze stresem [5]. 
 Wystąpienie reakcji stresowej pełni wiele różnych funkcji. Umiarkowana reakcja stresowa: 
− sygnalizuje, że wystąpiła niekorzystna sytuacja; 
− zwiększa zdolności przystosowawcze organizmu; 
− usprawnia organizm do podjęcia ataku; 
− zwiększa sprawność do ratowania się ucieczką. 
 Stres bardzo silny dezorganizuje percepcję, podejmowanie decyzji i postępowanie. Bardzo silne 
przeżycia stresowe o charakterze urazowym, np.: uczestnictwo w sytuacji bezpośredniego zagroże-
nia życia, ratowanie osób po katastrofie lub inne zdarzenia, zaliczone do tzw. kryzysowych przejść 
życiowych, pozostawiają nieraz trwałe lub długo utrzymujące się ślady w psychice lub zachowaniu 
się człowieka. Należą do nich: 
− częste, samoczynnie nawracające przypomnienia przykrego doświadczenia; 
− ucieczka przed sytuacją podobną do tej, w której doznano urazu psychicznego; 
− izolowanie się, oziębłość w kontaktach z ludźmi; 
− trudności z zasypianiem lub snem, nadmierna czujność itp. 
 Przedstawione objawy zostały nazwane „zespołem zaburzeń po stresie urazowym” [1]. 
 
 
3. STRES ZAWODOWY A STRESORY ZAWODOWE 
 
Reakcja stresowa na bodźce występujące w różnych sytuacjach pracy nazywana jest stresem za-
wodowym. Stres zawodowy można traktować jako skutek przebywania w warunkach błędnie za-
projektowanych oraz jako następstwo błędów popełnionych w organizowaniu pracy i w kierowaniu 
zespołami roboczymi. 
 J. Reykowski wyróżnił trzy grupy stresów, które określił jako [3]: 
− zakłócenie, 
− zagrożenie, 
− deprywację. 
 Zakłócenia są następstwem pojawiających się braków, np.: narzędzi, materiałów lub informacji 
oraz stawiania nadmiernych wymagań. Nadmierne wymagania są wynikiem zarówno niedostoso-
wania warunków fizycznego środowiska pracy do możliwości człowieka, jak również powierzania 
pracownikom zadań niedostosowanych np.: do poziomu ich kwalifikacji, inteligencji, manualnych 
uzdolnień itp. 
 Zagrożenia są rozumiane jako możliwość utraty życia, zdrowia lub pozycji społecznej, bądź in-
nych, wysoko cenionych wartości. 
 Cechą charakterystyczną sytuacji deprywacyjnej jest pozbawienie jednostki możliwości zaspo-
kojenia odczuwanych potrzeb i pragnień oraz możliwości realizacji zamierzonych celów. 
 W badaniach przeprowadzonych w kilkudziesięciu zakładach pracy stwierdzono, że stresory są 
zlokalizowane w fizycznym i społecznym środowisku pracy, a ich występowanie pozostaje w związ-
ku z błędami w organizacji zakładu i w kierowaniu zespołami ludzkimi [4]. 
 Właściwościami fizycznego środowiska pracy, wywołującymi stres, są: 
− zagrażające zdrowiu warunki pracy, takie jak: hałas, zimno, ciepło, złe oświetlenie, zła klima-

tyzacja itp.; 
− praca z niebezpiecznymi materiałami; 
− zagrożenie życia lub zdrowia wynikające z wykonywania niebezpiecznych prac lub przebywa-

nia w niebezpiecznych miejscach; 
− występowanie nieprzewidywalnych przeszkód w realizowanych zadaniach. 
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 Najbardziej stresogennymi czynnikami, powodowanymi złą organizacja pracy, są: 
− Brak narzędzi, materiałów i ludzi. 
− Brak wpływu na efekt końcowy pracy przy jednoczesnej odpowiedzialności za jego poziom. 
− Niejasne lub niezrozumiałe polecenia. 
− Nieodpowiednie natężenie pracy, nadmierna liczba godzin nadliczbowych, za mało lub za dużo 

pracy, praca zbyt ciężka, trudna lub monotonna, nadmierne tempo pracy lub praca w tempie na-
rzuconym. 

− Zbyt duża odpowiedzialność za wyniki pracy. 
− Presja czasowa wywołana nagłym spiętrzeniem robót, ponaglaniem w sytuacji już istniejącego 

pośpiechu, nierealnie krótkimi terminami wykonania zadań. 
− Czas pracy niedostosowany do potrzeb własnych i rodziny. 
− Wynagrodzenia za niskie w stosunku do uciążliwości i trudności pracy. 
− Niekompetentni przełożeni. 
 Spośród czynników społecznego środowiska pracy, stres wywołują: 
− Konfliktowe wymagania pracy, do których zalicza się: 

− konieczność wyboru między pracą bezpieczną i powolną a wykonywaną szybko, ale z ryzy-
kiem utraty życia lub zdrowia; 

− konieczność wyboru między wykonaniem polecenia przełożonego a utratą szacunku kole-
gów; 

− konieczność wykonywania poleceń bez przekonania o ich słuszności. 
− Zagrożenie prestiżu lub autorytetu w wyniku np.: krytyki przy świadkach. 
− Konflikty z przełożonymi, współpracownikami lub podwładnymi. 
− Konfliktowe kontakty robotników z administracją zakładu. 
− Niesprawiedliwe ocenianie ludzi lub wyników ich pracy np.: przez: 

− wynagrodzenia za niskie w stosunku do innych, uzyskujących podobne wyniki pracy; 
− pomijanie w należnych nagrodach; 
− udzielanie kar za czyny nie popełnione lub stosowanie zbyt wysokich kar w stosunku do 

przewinień. 
− Odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zachowanie oraz za wyniki pracy innych osób. 
 Bardzo silnym stresem zawodowym jest świadomość możliwości utraty pracy oraz przewidy-
wane konsekwencje bezrobocia. Występuje lęk przed utratą pozycji społecznej, możliwością nie 
zagwarantowania rodzinie odpowiedniego poziomu życia, lub lęk przed koniecznością przekwali-
fikowania i nauczenia się nowego zawodu [5]. 
 
 
4. SKUTKI STRESU ZAWODOWEGO 
 
Sytuacje stresowe, generujące silne napięcie emocjonalne, pojawiają się zarówno w środowisku za-
wodowym jak i poza pracą. Stan stresu, wzbudzany poza pracą, będący skutkiem np.: zmian lub 
kryzysowych przejść życiowych, może wpływać dezorganizująco na zachowanie się w miejscu pra-
cy, a napięcia emocjonalne, wynoszone z pracy, mogą dezorganizować zachowanie poza zakładem. 
 Stresy wywołują tzw. efekty następcze, tj. zmiany w samopoczuciu, w stanie zdrowia, w uzys-
kiwanych wynikach pracy, a także wpływają na obniżenie się poziomu pozazawodowej aktywno-
ści kulturalnej, politycznej i społecznej. 
 Przeżywanie stresu wiąże się z określonym kosztem psychologicznym. Elementami tego kosztu 
są zarówno napięcie emocjonalne, jak i podjęcie aktywności ukierunkowanej na eliminację stresów, 
redukcję ich siły lub sprawne funkcjonowanie pomimo stresu [2]. 
 Istnieją liczne dowody stwierdzające zwiększoną zapadalność na choroby psychosomatyczne 
wskutek długotrwałej ekspozycji na działanie psychologicznych stresów zawodowych. Wielu bada-
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czy stwierdza również, że praca w warunkach stresogennych może być uznana za jedną z głów-
nych przyczyn przedwczesnych zgonów kadry kierowniczej. 
 Bezpośrednim skutkiem stresu może być np.: ból głowy, nerwowe lub agresywne zachowanie, 
odczuwane zmęczenie lub złe samopoczucie. Długotrwała ekspozycja na działanie stresorów za-
wodowych przyczynia się do powstawania wielu chorób somatycznych i psychosomatycznych. Stres 
psychologiczny jest przyczyną między innymi wrzodowej choroby żołądka i dwunastnicy, nadci-
śnienia i zawału serca. Ludzie przeżywający silne stany stresu pracują mało wydajnie, produkują 
braki i powodują wypadki [4]. 
 Do skutków stresu zaliczane są również niekorzystne zmiany w zachowaniu. Wśród nich wy-
różnia się alkoholizm, objadanie się, agresja, niepewność i niemożność przystosowania się do zmian. 
 Tolerowanie w zakładzie stresorów zawodowych wywiera niekorzystny wpływ nie tylko na po-
szczególnych ludzi, skutki stresu zawodowego uwidaczniają się również w wynikach całego zakła-
du. Szacuje się, że około 30% absencji chorobowej jest skutkiem stresu zawodowego. Duże straty 
powstają w następstwie wypadków i braków zaistniałych pod wpływem błędów wywołanych stre-
sem. Do tych bezpośrednich strat dochodzą mało uświadamiane straty pośrednie ponoszone wsku-
tek takich następstw stresu jak konflikty, obniżenie innowacyjności myślenia i działania [2]. 
 Stres przeżywany przez pracowników jest często interpretowany jako skutek złej kondycji eko-
nomicznej zakładu. W zakładach zagrożonych upadłością lub redukcją zatrudnienia, ludzie rzeczy-
wiście przeżywają obawę o swoją karierę zawodowa, dalsze zatrudnienie i przyszłość własną oraz 
swoich rodzin. 
 
 
5. PRZECIWDZIAŁANIE STRESOM ZAWODOWYM 
 
Podstawowym krokiem poprzedzającym właściwe działania profilaktyczne jest dostrzeżenie stresu 
jako problemu dotyczącego zarówno poszczególnych pracowników jak i całego zakładu. 
 Działania redukujące stres należy koncentrować na [5]: 
− Identyfikacji i eliminowaniu występujących w zakładzie stresorów zawodowych. 
− Projektowaniu warunków pracy o ograniczonym potencjale wywoływania stresu. 
− Wyposażeniu pracowników w wiedzę i umiejętności do radzenia sobie za stresem. 
 Identyfikacji stresów można dokonać na podstawie: 
− Przedyskutowania dostrzeganych obszarów problemowych lub konfliktorodnych. 
− Przeprowadzenia rozmów lub wywiadów na temat zakładowych spraw lub sytuacji wywołują-

cych niezadowolenie, lęk, złość lub poczucie bezradności. 
− Badań z zastosowaniem list kontrolnych lub specjalnych kwestionariuszy. 
 Zidentyfikowane stresory zestawia się w postaci „listy stresorów zakładowych”, a następnie do 
każdego wymienionego stresora formułuje się sposób jego eliminacji lub redukcji. 
 W celu projektowania warunków pracy o ograniczonym potencjale generowania stresu należy: 
− Opracować skuteczne programy wprowadzania do pracy nowo przyjętych. 
− Utrzymywać warunki środowiska pracy w stanie zgodnym z przepisami. 
− Do prac trudnych dobierać pracowników o wysokim poziomie umiejętności. 
− Prawidłowo planować i organizować pracę. 
− Formułować polecenia tak, aby pracownik wiedział, co ma robić, w jaki sposób i dlaczego. 
− Należy unikać sytuacji presji czasowej, w przypadku gdy sytuacja taka już zaistniała oraz gdy 

ludzie wiedzą, że pośpiech jest wskazany i faktycznie śpieszą się, wówczas należy unikać do-
datkowego ich ponaglania. 

− Tworzyć stabilne zespoły dostosowane do rodzaju, specyfiki i stopnia trudności realizowanych 
zadań. 

− Należy stosować zrozumiałe i akceptowane kryteria oceny wyników pracy oraz przyznawania 
nagród i udzielania kar. 
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− Usprawniać funkcjonowanie administracji zakładowej, tak, aby eliminować konflikty między 
pracownikami administracyjnymi a robotnikami. 

− Rozwijać style kierowania oparte na współpracy zamiast na współzawodnictwie. 
 Wyposażenie pracowników w wiedzę i umiejętności do radzenia sobie ze stresem − jest nie-
zbędnym działaniem w każdej organizacji. Warunkiem utrzymania się przedsiębiorstwa na rynku, 
jest inicjowanie zmian oraz dostosowywanie się do nich. Zmiany z reguły stwarzają napięcia, bu-
dzą obawę i niepewność o ich skutki. Pracownicy muszą być świadomi, że zmiany są nieuchronne 
i w związku z tym konieczne jest uczenie się oraz nabywanie nowych umiejętności w celu ich 
przeprowadzenia lub dostosowania się do narzuconych przez nie wymagań. 
 Jest ważne, aby pracownicy umieli rozpoznać własne oraz cudze symptomy stresu oraz potrafili 
ocenić, czy podjęte zachowanie jest dojrzałą reakcją adaptacyjną czy też jest ono kierowane nie-
świadomie włączonym mechanizmem obronnym. 
 Niezależnie od przedstawionych działań nastawionych na redukcje stresu wskazane jest prowa-
dzenie w zakładzie procedury czasowego ograniczania dostępu osobom będącym w stanie silnego 
stresu zawodowego lub pod wpływem kryzysowych przejść życiowych do zadań trudnych lub nie-
bezpiecznych oraz takich, w których popełnienie błędu może spowodować duże straty materialne [5]. 
 
 
6. STRES ZAWODOWY W GÓRNICTWIE 
 
W Międzynarodowej Karcie Charakterystyk Zagrożenia Zawodowego opracowanej między innymi 
przez specjalistów z Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) została zawarta informacja, że za-
grożenie wypadkowe towarzyszące pracy górnika stanowi źródło stresu. Jest to jednak tylko jedno 
z potencjalnych źródeł stresu. W rozdziale 3 omówiono różnego rodzaju czynniki stresogenne. 
W górnictwie bardzo często mamy do czynienia z czynnikami stresogennymi spowodowanymi złą 
organizacją pracy.  Na szczególną uwagę zasługują tu takie czynniki jak: brak narzędzi, materiałów 
i ludzi, brak wpływu na efekt końcowy pracy przy jednoczesnej odpowiedzialności za jego po-
ziom, presja czasowa wywołana nagłym spiętrzeniem robót, ponaglaniem w sytuacji już istniejące-
go pośpiechu oraz nierealnie krótkimi terminami wykonania zadań. Spośród czynników społeczne-
go środowiska pracy, stres w górnictwie może wywołać przede wszystkim konieczność wyboru 
między pracą bezpieczną i powolną a wykonywaną szybko, ale z ryzykiem utraty życia lub zdro-
wia. 
 Bardzo silnym stresem zawodowym w górnictwie jest świadomość możliwości utraty pracy (li-
kwidacja zakładów górniczych) oraz przewidywane konsekwencje bezrobocia. Jak już wcześniej 
wspomniano występuje lęk przed utratą pozycji społecznej, możliwością nie zagwarantowania ro-
dzinie odpowiedniego poziomu życia, lub lęk przed koniecznością przekwalifikowania i nauczenia 
się nowego zawodu. 
 Także w górnictwie krokiem poprzedzającym właściwe działania profilaktyczne powinno być 
dostrzeżenie stresu, jako problemu dotyczącego zarówno poszczególnych pracowników jak i całe-
go zakładu. Należy identyfikować i eliminować występujące w zakładzie górniczym stresory za-
wodowe. Niezbędne jest projektowanie warunków pracy o ograniczonym potencjale wywoływania 
stresu. Należy również wyposażyć pracowników w wiedzę i umiejętności do radzenia sobie za stre-
sem. 
 W Polskim górnictwie dostrzeżono już konieczność aktywnej walki ze stresem. Doskonałym 
przykładem jest zatrudnienie między innymi w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. psychologów 
zakładowych. Po tragicznym wypadku w kopalni „Halemba” został właśnie przez nich sformuło-
wany wniosek o konieczności wprowadzenia systematycznego psychologicznego szkolenia ratow-
ników i osób dozoru zakładów górniczych w zakresie metod skutecznego radzenia sobie ze stre-
sem. 
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WNIOSKI 
 
Termin „stres” będący wynikiem zmian fizjologicznych, neurologicznych i behawioralnych zacho-
dzących w organizmie pod wpływem niekorzystnych bodźców, występuje wśród pracowników w 
każdym zakładzie pracy. 
 Reakcję ludzi na te bodźce, zwane stresorami, występujące w różnych sytuacjach pracy nazwano 
stresem zawodowym. Stres zawodowy można traktować jako skutek przebywania w warunkach błęd-
nie zaprojektowanych oraz jako następstwo błędów popełnionych w organizowaniu pracy i w kie-
rowaniu zespołami roboczymi. 
 Wyróżniamy trzy grupy stresów: zakłócenie, zagrożenie, deprywację. 
 W wyniku badań przeprowadzonych w kilkudziesięciu zakładach pracy stwierdzono, że streso-
ry są zlokalizowane w fizycznym i społecznym środowisku pracy, a ich występowanie pozostaje 
w związku z błędami w organizacji zakładu i w kierowaniu zespołami ludzkimi. 
 Bardzo silnym stresem zawodowym jest świadomość możliwości utraty pracy oraz przewidywa-
ne konsekwencje bezrobocia. Występuje lęk przed utratą pozycji społecznej, możliwością nie za-
gwarantowania rodzinie odpowiedniego poziomu życia, lub lęk przed koniecznością przekwalifi-
kowania i nauczenia się nowego zawodu. 
 Sytuacje stresowe, generujące silne napięcie emocjonalne, pojawiają się zarówno w środowisku 
zawodowym jak i poza pracą. 
 Stresy wywołują tzw. efekty następcze, tj. zmiany w samopoczuciu, w stanie zdrowia, w uzy-
skiwanych wynikach pracy, a także wpływają na obniżenie się poziomu pozazawodowej aktywno-
ści kulturalnej, politycznej i społecznej. 
 Tolerowanie w zakładzie stresorów zawodowych wywiera niekorzystny wpływ nie tylko na po-
szczególnych ludzi, lecz skutki stresu zawodowego uwidaczniają się również w wynikach całego 
zakładu. Szacuje się, że około 30% absencji chorobowej jest skutkiem stresu zawodowego. 
 Podstawowym krokiem poprzedzającym właściwe działania profilaktyczne jest dostrzeżenie stre-
su jako problemu dotyczącego zarówno poszczególnych pracowników, jak i całego zakładu. 
 Działania redukujące stres należy koncentrować na: 
− Identyfikacji i eliminowaniu występujących w zakładzie stresorów zawodowych. 
− Projektowaniu warunków pracy o ograniczonym potencjale wywoływania stresu. 
− Wyposażeniu pracowników w wiedzę i umiejętności do radzenia sobie za stresem. 
 
 
LITERATURA 
 
[1] Lis-Turlejska M.: Psychologiczne następstwa skrajnie stresowych przeżyć. Nowiny Psychologiczne, nr 2, 

1992. 
[2] Ratajczak Z.: Stres – radzenie sobie – koszty psychologiczne. Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice 1996. 
[3] Reykowski J.: Funkcjonowanie osobowości w warunkach stresu psychologicznego. Wyd. PWN, War-

szawa 1966. 
[4] Studenski R., Barczyk J.: Frequency of Exposure to Occupational Stressors. Job Satisfaction and Mor-

bid States. Polish Psychological Bulletin, nr 3, 1989. 
[5] Studenski R.: Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie. Wyd. Pol. Śl., Gliwice 1996. 

 
 
 

The Professional Stress of Workers of Mines − 
the Methods of the Reduction 
 
The professional work is the source of strong emotions for many people. Irritate, anger, fear, fear 
or strong irritation disorganize the perception and disturb thinking and executing the action. They 
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influence committing many various mistakes indirectly, in this also accident. That is why eliminat-
ing from the institutions of the work of the causes of the professional stress and immunizing people 
on the working of the stress is the also important unit. 
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STRESZCZENIE: Kopalnia zabytkowa GUIDO w Zabrzu jest jedną z największych atrakcji tury-
stycznych miasta. Codziennie odwiedzają ją setki turystów. Z uwagi na fakt, że jest to obiekt typo-
wo górniczy (podziemny) istnieje tam ewentualność wystąpienia konieczności przeprowadzenia ak-
cji ratowniczej. W związku z tym jednostka OSRG Zabrze wraz z zapleczem naukowym Politech-
niki Śląskiej przeprowadza ćwiczenia ratownicze w tej kopalni. W artykule krótko scharakteryzo-
wano kopalnię GUIDO, przedstawiono możliwe zagrożenia oraz pokazano sposoby prowadzenia 
akcji ratowniczej przez ratowników górniczych. Ćwiczenia przeprowadzono przy zastosowaniu róż-
nego sprzętu ochrony dróg oddechowych. Stały się one podstawą do analizy zastosowanych rozwią-
zań. Pozwoli to w przyszłości na dobór optymalnego sprzętu stosowanego podczas ewentualnej ak-
cji ratowniczej w kopalni GUIDO. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Kopalnie zabytkowe, ratownictwo górnicze 
 
 
 
1. KOPALNIA ZABYTKOWA „GUIDO” [1] 
 
Kopalnia „Guido” założona została w 1855 roku przez hrabiego Guido Henckel von Donnersmarcka 
i przyjęła nazwę od jego imienia. Regularne wydobycie węgla rozpoczęło się w latach 70. XIX wie-
ku. W 1922 roku, po podziale Śląska, pozostała po stronie niemieckiej wchodząc w skład kopalni 
„Delbrück” („Delbrückgrube”). Po wyeksploatowaniu złóż węgla kopalnia „Guido” straciła na zna-
czeniu. Po II wojnie światowej stała się nieczynnym rejonem kopalni Makoszowy. W 1967 roku za-
kład przekształcono w kopalnię doświadczalną „M-300”. W 1982 na terenie dawnej kopalni uru-
chomiono skansen, który działał do roku 1996. W czerwcu 2007 roku wznowiono ruch turystyczny. 
 „Guido” to unikat na skalę światową, bowiem zachowane wyrobisko nie ma odpowiednika w in-
nych ośrodkach muzealnych na świecie. Skansen tworzą korytarze na poziomach 170 i 320 metrów 
oraz zespół zabudowy powierzchniowej wraz z wyposażeniem technicznym. W kopalni można obej-
rzeć m.in. warstwową budowę geologiczną skał z objawami tektoniki. 
 Poziom 170 prezentuje metody wydobycia węgla i pracę górnika z przełomu XIX i XX wieku 
oraz historię tego przemysłu na obszarze Śląska. Poziom 170 charakteryzuje się interaktywną for-
mułą zwiedzania, uzupełnioną efektami światła i dźwięku. Zgodnie z założeniem, wizyta w kopalni 
ma pozostawić u turysty niezapomniane wrażenia. Na poziomie 170 znajduje się również kaplica, 
która jest jednym z elementów trasy turystycznej oraz istotnym miejscem podczas ważnych świąt 
kościelnych i górniczych. 
 Wyrobiska na poziomie 320 są utrzymane w stanie jak najbardziej zbliżonym do pierwotnego, 
kiedy to górnicy po raz ostatni zakończyli pracę i opuścili kopalnię. To właśnie tu poczuć można 
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klimat prawdziwej kopalni, dotknąć węgla, usłyszeć i zobaczyć górnicze kombajny w ruchu. Część 
komór na tym poziomie jest już wykorzystana na działalność usługową i restauracyjną, odbywają 
się tu liczne koncerty, spotkania i przedstawienia teatralne. 
 14 czerwca 2007 roku nastąpiło uroczyste otwarcie dla turystów poziomu 170 metrów w Za-
bytkowej Kopalni. 4 grudnia 2008 roku nastąpiło otwarcie poziomu 320. 
 
 
2. ĆWICZENIA RATOWNICZE W KOPALNI ZABYTKOWEJ „GUIDO” 
 
Z uwagi na fakt, że jest to obiekt typowo górniczy (podziemny) istnieje tam ewentualność wystą-
pienia konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej. W związku z tym jednostka OSRG Zabrze 
wraz z zapleczem naukowym Politechniki Śląskiej przeprowadza ćwiczenia ratownicze w tej kopalni. 
 Ewentualne zagrożenia, z którymi możemy mieć tu do czynienia, to przede wszystkim zagroże-
nie pożarowe. Może też wystąpić sytuacja, w której dojdzie do zaburzenia gospodarki powietrzem 
w kopalni. Pozostałe zagrożenia mają mniejsze znaczenie, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia 
jest znikome. Dlatego też prowadzenie akcji ratowniczej rozpatrywano głównie pod kątem możli-
wego wystąpienia pożaru na dole kopalni. W szczególności skupiono się na poziomie 320, który to 
najbardziej jest zbliżony do rzeczywistych warunków dołowych. 
 Ćwiczenia ratownicze prowadzone na poziomie 320 obejmowały kilkukrotne przejście całej tra-
sy wycieczkowej w aparatach ochrony dróg oddechowych. Plan wyrobisk górniczych kopalni „Gu-
ido” został pokazany na rysunku 1. 
 
 

 
 
Rys. 1. Plan wyrobisk górniczych kopalni „Guido” 
Figure 1. The plan of the mining excavations of the “Guido” mine 
 
 
 Podczas ćwiczeń ratownicy górniczy ubrani byli w standardową odzież roboczą. Zmianie ule-
gały tylko aparaty ochrony dróg oddechowych. Dodatkowo podczas przejścia odczytywano stęże-
nia gazów na przenośnych przyrządach pomiarowych. Czas przejścia był mierzony z podziałem na 
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poszczególne odcinki. W ramach ćwiczeń ratowniczych dokonano także zdjęcia potencjałów po-
ziomu 320. 
 
 
3. SPRZĘT OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH UŻYTY PODCZAS ĆWICZEŃ 
 
Podczas ćwiczeń ratowniczych wykorzystano łącznie trzy typy aparatów ochrony dróg oddecho-
wych. Oprócz aparatów W-70 dokładne pomiary czasów przejścia wykonano w aparatach AU-9 
i SR-60. Dane z tych dwóch ostatnich posłużyły do dalszych zestawień i analiz. Poszczególne cza-
sy przejścia w tych aparatach pokazano w tabeli 1. 
 Aparat AU-9L to aparat tlenowy ewakuacyjny [2]. Jest przeznaczony do izolowania dróg od-
dechowych człowieka od atmosfery nienadającej się do oddychania z powodu niskiej zawartości tle-
nu (poniżej 17%) oraz zawartości gazów lub substancji szkodliwych dla zdrowia. Aparat AU-9L 
znajduje zastosowanie w ratownictwie i stanowi wyposażenie Okręgowych i Kopalnianych Stacji 
Ratownictwa Górniczego. Czas działania ochronnego aparatu wynosi do 60 minut. 
 Aparat SR-60 to aparat tlenowy ucieczkowy [2], którego zasada działania oparta jest na uwal-
nianiu się tlenu z masy tlenotwórczej. Przeznaczony jest do ochrony dróg oddechowych człowieka 
podczas jego wycofywania się (ucieczki) ze strefy zagrożonej gazami szkodliwymi dla zdrowia 
oraz tam, gdzie stężenie tlenu w powietrzu jest niewystarczające do oddychania. Aparat jest prze-
znaczony dla górnictwa podziemnego i innych gałęzi przemysłu. Jest on przeznaczony do jednora-
zowego użycia. Pozwala na ucieczkę ze strefy niebezpiecznej, gdy czas ucieczki wynosi nawet po-
wyżej 60 minut. W czasie spoczynkowego oczekiwania na pomoc, minimalny czas ochronnego 
działania wynosi 180 minut. Posiada indykator wskazujący przydatność do użytkowania. Ustnik po-
siada wymiennik ciepła powodujący obniżenie temperatury wdychanej mieszanki oddechowej. 
 

 
 
Rys. 2. Aparat AU-9L [2] 
Figure 2. AU-9L apparatus [2] 

 
Rys. 3. Aparat SR-60T [2] 
Figure 3. SR-60T apparatus [2] 

 
 Uzyskane czasy przejścia w tych aparatach są bardzo zbliżone. Minimalnie lepsze czasy uzyski-
wano przy zastosowaniu aparatu SR-60T. Trudno jednak tutaj jednoznacznie przesądzać o jego wyż-
szości. 
 Dodatkowym elementem ćwiczeń było zasymulowanie ograniczonej widoczności spowodowa-
nej dymami pożarowymi. Uzyskane tutaj czasy były o około 50% wyższe, zarówno przy stosowa-
niu aparatu SR-60T jak i AU-9L. 
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Tabela 1. Dane pomiarowe 
Table 1. Measuring data 

Czas przejścia t 
[s] 

Bez okularów Z okularami 
Węzeł 

początkowy 
Węzeł 

końcowy Nazwa wyrobiska 

SR-60 AU-9L SR-60 AU-9L 
19 20 Przekop główny poz. 320 42 50 61 73 
20 21 Przekop główny poz. 320 42 54 63 81 
21 22 Przekop główny poz. 320 21 26 30 37 
22 23 Przekop główny poz. 320 22 29 32 39 
23 24 Przekop główny poz. 320 38 40 60 59 
24 25 Chodnik podstawowy 33 33 41 47 
25 26 Chodnik łączący 40 42 55 59 
26 27 Upadowa 2 transportowa 70 72 112 117 
27 28 Chodnik podśc. 1/trafo 105 111 142 161 
28 29 Chodnik podśc. 1/zabierka 92 117 138 142 
29 30 Upadowa kamienna 63 66 88 90 
30 31 Łącznik up. kam./wyt. płn. 3 5 4 6 
31 32 Wytyczna północna poz. 320 42 45 66 65 
32 33 Chodnik nadśc. 1 25 40 32 50 
33 34 Chodnik nadśc. 1 15 15 20 21 
34 35 Chodnik nadśc. 1 21 22 29 28 
33 22 Upadowa nr 1 20 30 27 38 
34 23 Przecinka łącząca nr 1 20 27 26 33 
35 24 Przecinka łącząca nr 2 14 20 18 26 
20 32 Wytyczna północna poz. 320 76 77 122 121 
23 36 Chodnik podśc. 2 46 50 65 69 
36 37 Przecinka ściany 2 59 57 94 89 
37 38 Chodnik nadśc. 2 10 18 13 21 
38 39 Przekop went. 320 18 20 26 30 
39 40 Przekop went. 320 110 119 167 171 
40 41 Przekop went. 320 12 11 16 15 
41 42 Przekop went. 320 20 17 29 26 
42 43 Przekop went. 320 36 49 50 68 
43 44 Przekop went. 320 31 32 43 45 
44 45 Przekop went. 320 27 30 42 41 
45 46 Przekop went. 320 42 49 59 67 
46 47 Chodnik łącz. przekopy 36 38 55 60 
47 48 Przekop główny 320 5 6 9 9 
19 57 Przekop główny 320 23 26 32 37 
57 56 Przekop główny 320 12 12 17 18 
56 55 Przekop główny 320 40 40 65 63 
55 54 Przekop główny 320 61 67 88 90 
54 53 Przekop główny 320 7 8 11 12 
54 52 Podszybie do kom. pomp 20 21 28 27 
52 51 Komora pomp 30 30 48 46 
53 50 Przekop główny 320 14 16 20 23 
51 50 Podszybie z kom. pomp 20 20 32 31 
50 49 Przekop główny 320 15 18 19 24 
49 47 Przekop główny 320 39 44 56 61 
40 57 Komora centr. hydr. 20 25 28 32 
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Rys. 4. Ćwiczenia z użyciem aparatu AU-9L 
Figure 4. The practice with the use of the AU-9L apparatus 

 

 
 
Rys. 5. Ćwiczenia z użyciem aparatu W-70 
Figure 5. The practice with the use of the W-70 apparatus 
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Rys. 6. Ćwiczenia z użyciem aparatu SR-60T 
Figure 6. The practice with the use of the SR-60T apparatus 

 

 
 
Rys. 7. Członkowie zespołu badawczego 
Figure 7. The members of the research team 
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Rys. 8. Członek zespołu badawczego podczas pomiarów 
Figure 8. The member of the research team during measurements 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Ryzyko wystąpienia poważnego zagrożenia w kopalni „Guido” jest małe, nie można go jednak cał-
kowicie zignorować. Dochodzi tutaj tak zwany „czynnik ludzki”. Na poziomie 320 odbywają się 
koncerty i inne imprezy kulturalne. Mimo odpowiednich zabezpieczeń może dojść do sytuacji, w któ-
rej wystąpi zaprószenie ognia i wywołanie pożaru. Kopalnia Zabytkowa „Guido” dysponuje odpo-
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wiednim planem na taką ewentualność, a przeprowadzone ćwiczenia ratownicze pokazały, że moż-
liwe jest przeprowadzenie sprawnej akcji ratowniczej. Zwiedzający kopalnię wyposażeni są w apa-
raty ucieczkowe typu POG, które powinny wystarczyć do bezpiecznej ewakuacji z zagrożonego re-
jonu. W najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie prób wycofania ludzi z zagrożonej stre-
fy z udziałem grupy „cywilnej” wyposażonej w aparaty POG. 
 Przeprowadzone ćwiczenia pozwoliły służbom ratowniczym na dokładne zapoznanie się ze spe-
cyfiką Kopalni Zabytkowej „Guido” i dostosowaniem działań na wypadek ewentualnej akcji ratow-
niczej. Ogółem w ćwiczeniach wzięło udział ponad 50 ratowników górniczych odbywających ćwi-
czenia w OSRG Zabrze. Niniejszym autorzy pragną złożyć podziękowania Dyrekcji Kopalni Za-
bytkowej „Guido” za wzorową współpracę podczas prowadzenia badań i wykonywania ćwiczeń. 
 
 
LITERATURA 
 
[1] Materiały kopalni „Guido”. 
[2] Zasoby internetowe: www.faser.com.pl 

 
 
 
The Rescue Practices in the GUIDO Antique Mine 
 
The GUIDO antique mine in Zabrze is one from the largest touristic attractions of the city. Every day 
tourists hundreds visit her. From the attention on the fact, that this is the typically mining object 
(underground) the eventuality of the pronouncement of the necessity of the execution of the rescue 
action exists there. The OSRG Zabrze together with the scientific subsidiaries of Silesian Uni-
versity of Technology carries out rescue practices in this mine therefore. Self-characterize the GUIDO 
mine in the article briefly, introduce possible threats and show the ways of the guidance of the res-
cue action by mining lifeguards. Practices were conducted near the use of the various equipment of 
the protection of respiratory roads. They happened the basis to the analysis of applied solutions. 
This will let in the future on the selection of optimum equipment applied during the possible rescue 
action in the GUIDO mine. 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono proces wprowadzania do wyposażenia ratowniczego 
OSRG aparatów powietrznych typu PSS 7000. Omówiono zmiany, które były konieczne do przysto-
sowania zaplecza technicznego. Pokazano zastosowane rozwiązania techniczne i adaptacyjne. Wy-
mieniono korzyści z wprowadzenia aparatów powietrznych na wyposażenie OSRG. Wskazano na 
zalety zastosowanych rozwiązań oraz krótko scharakteryzowano aktualne wyposażenie OSRG. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Stacje Ratownictwa Górniczego, aparaty powietrzne 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Polskie ratownictwo górnicze zaczyna korzystać w coraz szerszym zakresie z aparatów powietrz-
nych. Przykładem może być tutaj Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Zabrzu, która zo-
stała wyposażona ostatnio w aparaty powietrzne typu PSS 7000. W artykule krótko scharakteryzo-
wano aparat PSS 7000 oraz omówiono zmiany w zapleczu technicznym, które okazały się koniecz-
ne, aby moc w pełni wykorzystać potencjał tych aparatów. Wprowadzenie aparatów powietrznych 
na wyposażenie OSRG Zabrze było poprzedzone wykonaniem badań przy użyciu tych aparatów pod-
czas ćwiczeń ratowników górniczych. Wykorzystano tu aparaty będące na wyposażeniu KSRG KWK 
„Halemba-Wirek”. Pozwoliło to wstępnie zapoznać się z obsługą aparatów typu PSS oraz przeana-
lizować konieczne zmiany adaptacyjne w OSRG. 
 
 
2. CHARAKTERYSTYKA APARATU PSS 7000 I BODYGUARD 7000 [1] 
 
Dräger PSS 7000 jest platformą i filarem obszernego systemu ochrony osobistej. Posiada między 
innymi: 
− modularny, zintegrowany system elektroniki z nowym Dräger Bodyguard 7000 i opcjami, jak 

Dräger FPS Head-Up Display i Dräger PSS 7000 telemetria przenośna radiostacja systemu nad-
zoru Merlin™; 

− nowy, odporny na ścieranie materiał wyściełający pasów naramiennych i biodrowego z antypo-
ślizgową powierzchnią; 

− obrotową i przesuwającą się w pionie konstrukcję pasa biodrowego do perfekcyjnego położenia 
i ergonomicznego dopasowania komfortu noszenia; 
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− system nośny z trzystopniową regulacją; 
− reduktor, pasy naramienne i biodrowy wyposażone w „szybkie zapięcia”, co umożliwia łatwy 

montaż (demontaż) do czyszczenia i konserwacji; 
− opcjonalne szybkozłącze do butli powietrznych umożliwiające szybką wymianę butli podczas 

użycia, jak i w warsztacie. 
 Dräger Bodyguard 7000 jest elektroniczną jednostką sygnałowo-ostrzegawczą, która umożliwia 
stały nadzór nad informacjami osobowymi, jak również status pracy aparatu powietrznego Dräger 
PSS 7000. 
 
 

 
Rys. 1. Ratownik ubrany w aparat PSS 7000 
Figure 1. The lifeguard dressed in the PSS 7000 apparatus 
 
 
Tabela 1. Podstawowe dane techniczne PSS 7000 
Table 1. Technical data of PSS 7000 
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3. ZMIANY TECHNICZNE I ADAPTACYJNE W OSRG 
 
Jak już wcześniej wspomniano konieczne okazały się zmiany techniczne i adaptacyjne na potrzeby 
wprowadzenia aparatów typu PSS do użytku w OSRG. Poniżej omówiono te zmiany oraz je zilu-
strowano. 
 
3.1. Sala aparaturowa 
 

Konieczne okazały się zmiany w sali aparaturowej (rys. 2). Należało zaadoptować odpowiednie po-
mieszczenie, aby możliwe było prawidłowe ustawienie i przechowywanie aparatów PSS. Pomiesz-
czenie po zmianach adaptacyjnych pokazano na rysunku (rys. 3). W szczególności zmiany polega-
ły na: 
− wykonaniu projektu technicznego nowej sali aparaturowej; 
− wyremontowaniu pomieszczenia znajdującego się w pobliżu starej sali aparaturowej, zgodnie 

z projektem technicznym; 
− wyposażeniu pomieszczenia w odpowiednie meble; 
− wyposażeniu sali w stojaki na aparaty PSS-7000 i inne urządzenia konieczne do obsługi i użyt-

kowania aparatów. 
 
 

 
 
Rys. 2. Sala aparaturowa z aparatami W-70 i PSS 7000 
Figure 2. Instrumental hall with W-70 and PSS 7000 apparatuses 
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Rys. 3. Nowa sala aparaturowa dla aparatów PSS 7000 
Figure 3. New instrumental hall for PSS 7000 apparatuses 

 
3.2. Pomieszczenie z kompresorem 
 

W związku z faktem, że aparaty typu PSS wyposażone są w butle powietrzne istnieje konieczność 
ich napełniania oraz zapewnienia odpowiedniej rezerwy powietrznej. OSRG Zabrze było zatem 
zmuszone do zaopatrzenia się w urządzenie (kompresor) zapewniające możliwość bieżącego napeł-
niania butli powietrznych. Znajduje się ono w osobnym pomieszczeniu. Rysunek 4 przedstawia po-
mieszczenie z kompresorem. 
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Rys. 4. Pomieszczenie z kompresorem 
Figure 4. The room with the compression amplifier 

 

 
 
Rys. 5. Urządzenie Draeger Oxygen Booster 200/300 
Figure 5. The Draeger Oxygen Booster 200/300 device 
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4. AKTUALNE WYPOSAŻENIE OSRG ZABRZE ORAZ PODSUMOWANIE 
 
Po wprowadzeniu aparatów typu PSS OSRG Zabrze dysponuje sprzętem ochrony układu oddecho-
wego w postaci między innymi: 
− 23 aparatów typu W-70 oraz 20 aparatów ćwiczebnych, 
− 5 aparatów typu PSS BG4, 
− 18 aparatów typu PSS 7000. 
 

 
 
Rys. 6. Urządzenie Testor firmy Draeger 
Figure 6. The device Testor of the Draeger company 

 

 
 
Rys. 7. Ratownicy górniczy podczas ćwiczeń w nowych aparatach powietrznych 
Figure 7. The mining lifeguards during practices in new aerial apparatuses 
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 Aktualnie OSRG Zabrze dysponując 18 aparatami PSS 7000 oraz odpowiednim zapleczem te-
chnicznym do ich stosowania jest w stanie prowadzić pełnie szkolenie ratowników w zakresie ko-
rzystania z aparatów powietrznych oraz wykorzystywać je podczas działań profilaktycznych i ra-
towniczych na terenie Zakładów Górniczych. Niewątpliwą korzyścią wprowadzenia tych aparatów 
jest zapoznanie z nimi ratowników, którzy we własnych Stacjach nie mają możliwości skorzystania 
z nich. Poczynione zmiany techniczne i adaptacyjne w OSRG Zabrze podniosły znacząco poziom 
wyposażenia technicznego Stacji oraz umożliwiły prowadzenie szkoleń z nowoczesnymi aparatami 
powietrznymi. 
 
 
LITERATURA 
 
[1] Materiały informacyjne firmy Draeger. 

 
 
 
The Introduction of Modern Aerial Apparatuses 
to OSRG − Technical Subsidiaries 
 
The process of introducing to equipment rescue OSRG of the aerial apparatuses of type PSS 7000 
was introduced in the article. The changes which were necessary to the adaptation of technical sub-
sidiaries were talked over. Applied technical and adaptive solutions were showed. Advantages were 
exchanged from the introduction of aerial apparatuses on equipment OSRG. Show on the advanta-
ges of applied solutions and self − characterize current equipment OSRG briefly. 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono elementy rutynowych ćwiczeń ratowników górniczych 
w OSRG. Pokazano zmiany, jakie były konieczne w tych ćwiczeniach z uwagi na zastosowanie apa-
ratów typu PSS. Stosowanie aparatów tego typu otwiera nowe pole do badań naukowych. Wskaza-
no na możliwości przeprowadzenia dodatkowych badań ratowników górniczych, które mogą być 
wykorzystane w aspekcie naukowo-poznawczym. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Stacja Ratownictwa Górniczego, ćwiczenia ratownicze, aparaty powietrzne 
 
 
 
1. ELEMENTY RUTYNOWYCH ĆWICZEŃ RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH 
 
Rutynowe obowiązki członków zastępów ratowniczych wiążą się z koniecznością pracy w warun-
kach wydłużonych okresów natężonego wysiłku fizycznego, jak również bardzo trudnych warun-
ków klimatycznych. Tolerancję cieplną określa się jako zdolność do wykonywania pracy w wyso-
kich temperaturach. W przypadku ciężkiej pracy nie udaje się uzyskać równowagi cieplnej organi-
zmu niektórych osób na poziomie bezpiecznej wartości temperatury wnętrza organizmu, jeśli war-
tość fizjologicznego współczynnika przewodnictwa cieplnego jest wyraźnie niższa od przeciętnej 
lub, jeśli reakcja regulacji wymiany ciepła drogą parowania potu nie jest wystarczająco sprawna. 
Podczas trwania akcji ratowniczych, w trakcie których mogą wystąpić trudne warunki mikroklima-
tu a tym samym zwiększone obciążenie organizmu ratownicy wykonują szereg czynności które 
można uznać za typowe prace ratownicze. 
 Do prac tych należy zaliczyć: 
 

Budowę tamy murowej 
Budowę tamy murowej wykonuje się w trakcie akcji ratowniczej przeciwpożarowej. Tamy tego 
typu mogą być budowane zarówno na każdym z wlotów do izolowanego rejonu, jak i wylocie. Bu-
dowa tego typu tam, szczególnie na wylocie z rejonu, niesie ze sobą niebezpieczeństwo zwiększo-
nego wysiłku, zwłaszcza podczas budowy tego typu tam w podwyższonej temperaturze i wilgotno-
ści związanej z ogniskiem pożaru, jak również ograniczonej widoczności (zadymienie). Przestrzeń 
między zawarciami wypełnia się spoiwem mineralnym szybkowiążącym. Tak wykonana konstruk-
cja, po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości spoiwa, pełni funkcję tamy przeciwwybuchowej 
mogącej przejąć ciśnienie ewentualnego wybuchu w polu pożarowym. 
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Transport kostki 
Transport kostki jako materiału do budowy tamy murowej (opisanej powyżej) odbywa się bardzo 
często na znacznych odległościach od miejsca rozładunku. Ze względu na ciężar około 15 kg i 
niewygodę transportu stanowi duże obciążenie dla organizmu ratownika, w szczególności, jeśli 
jest wykonywany w warunkach podwyższonej temperaturze i wilgotności. 
 

Cięcie drewna 
Czynność cięcia bali drewnianych piłą ręczną wykonują bardzo często ratownicy w trakcie budo-
wy tam zarówno wentylacyjnych, jak i tam przeciwwybuchowych w trakcie akcji przeciwpożaro-
wych. Drewno jako dobry materiał do budowy jest bardzo często stosowane. 
 

Penetracja wyrobisk o różnym kącie nachylenia (niskiego i stromego wyrobiska) 
W trakcie akcji ratowniczych przeciwpożarowych oraz akcji związanych z otwieraniem i penetra-
cją czasowo otamowanych wyrobisk, ratownicy wykonują penetrację wyrobisk w strefie zagroże-
nia celem rozpoznania sytuacji (zagrożenia − w przypadku akcji przeciwpożarowych), bądź 
sprawdzenia stanu atmosfery (wyrobiska) po jego przewietrzeniu. Penetrację wyrobisk można po-
dzielić na dwa stopnie trudności: penetrację wyrobisk niskich na kolanach z przejściem po wznio-
sie oraz  przez lutnię i penetrację wyrobisk wysokich nachylonych pod kątem 5 stopni z prędkością 
5 km/h. 
 

Transport rannego na noszach 
Polega na przenoszeniu rannego w wyrobiskach wysokich za pomocą noszy przez czterech ratow-
ników. Jest to czynność wykonywana przez ratowników w trakcie akcji ratowniczych w przypadku 
ratowania życia poszkodowanych członków załogi przez ratowników górniczych. 
 
 
2. CHARAKTERYSTYKA APARATU PSS 7000 I BODYGUARD 7000 [1] 
 

Dane techniczne aparatu PSS 7000: 
 

Czas ochronnego działania: 90 min 
Zapas powietrza w butlach: 4080 l 
Pojemność 1 butli: 6,8 l 
Ciśnienie w butlach: 30 MPa 
Ciśnienie zredukowane: 6−9 atm. 
Masa całkowita: ok. 19 kg, w tym: 

− powietrze: ok. 5 kg 
− stelarz: 5,5−6 kg 
− butle: 8 kg 
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Rys. 1. Aparat PSS 7000 
Figure 1. The PSS 7000 apparatus 

3. ĆWICZENIA RATOWNIKÓW W APARATACH PSS 7000 W OSRG ZABRZE 
 
Badania przeprowadzane są w stacji ratownictwa górniczego w Zabrzu. Ćwiczenia ratownicze skła-
dają się z dwóch części [8]. Pierwsza obejmuje pięciominutową próbę wysiłkową bez użycia apa-
ratów, druga część ćwiczeń obejmuje przejście zastępu ratowników przez specjalną komorę ćwi-
czebną (rys. 2). 
 

 

1 
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Rys. 2. Schemat komory ćwiczebnej 
Figure 2. The scheme of training chamber 
Przebieg sprawdzianu wydolnościowego w pierwszej części ćwiczeń 
Ratownik wchodzi na stopień o wysokości 40 cm przemiennie raz jedną raz drugą nogą w tempie 
30 razy na minutę, zgodnie z rytmem podawanym przez metron, przez okres 5 minut. Przy wcho-
dzeniu na stopień przyjmuje postawę wyprostowaną i w czasie trwania sprawdzianu nie powinien 
opierać się rękami o kolana. Bezpośrednio po zakończeniu sprawdzianu przyjmuje wygodną pozy-
cję siedzącą. Po upływie 1 minuty mierzy się częstość tętna w ciągu 30 sekund. 

 

  
 
Rys. 3. Pierwsza część ćwiczeń − próba wysiłkowa 
Figure 3. The first part of practices − the effort test 

 
 Druga część obejmuje przejście ratowników przez specjalną komorę ćwiczebną (rys. 2). Ratow-
nicy podczas ćwiczeń ubrani są w standardową odzież roboczą, której opór cieplny można określić 
na Icl = 1 clo, oraz wyposażeni w aparaty powietrzno-butlowe PSS 7000. 
 Całe ćwiczenie odzwierciedla przebieg typowych prac ratowniczych prowadzonych przez zastę-
py na dole kopalni, i wygląda następująco: 
− po przeprowadzeniu kontroli aparatu (w bazie nr 1) ratownicy przechodzą do 1 stanowiska (opis 

punktów na rysunku 2 z komorą); 
− stanowisko 1 − podnoszenie ciężarka 20 razy; 
− przejście chodnikiem ćwiczebnym w miejsce niskiego przejścia; 
− stanowisko 2 − czołganie się z aparatem (niskim przejście) chodnikiem górnym, a następnie 

chodnikiem dolnym; 
− przejście chodnikiem ćwiczebnym do miejsca cięcia stojaka drewnianego − stanowisko 3 (dwa 

cięcia); 
− przejście chodnikiem ćwiczebnym ponownie do stanowiska 1 − podnoszenie ciężarka 20 razy; 
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− stanowisko 4 transport 1 sztuki kostki (od stanowiska 1) chodnikiem ćwiczebnym do miejsca nis-
kiego przejścia, a następnie niskim przejściem (chodnik górny i dolny) i ponownie chodnikami 
ćwiczebnymi, po schodach do miejsca wykonania pierwszej części ćwiczenia (test wysiłkowy). 

 
Rys. 4. Sprawdzanie aparatu 
Figure 4. Checking the apparatus 
 
 

 
Rys. 5. Podnoszenie ciężarka 
Figure 5. The lifting of the weight 
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Rys. 6. Przejście chodnikiem wysokim 
Figure 6. The high excavations passage 
 
 

 
 
Rys. 7. Przejście chodnikiem niskim górnym 
Figure 7. The low excavations passage − upper part 
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Rys. 8. Przejście chodnikiem niskim dolnym 
Figure 8. The low excavations passage − bottom part 
 
 

 
Rys. 9. Stanowisko cięcia drewna 
Figure 9. The station of cut of the wood 
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Rys. 10. Transport kostki 
Figure 10. The transportation of the block 
 
 Cały przebieg ćwiczeń (badania) jest na bieżąco monitorowany. Dodatkowym zabezpieczeniem 
jest linka, dająca możliwość ćwiczącym przerwania testu w dowolnym momencie (na przykład, 
gdy ratownik źle się poczuje). W przypadku uruchomienia zabezpieczenia nawiew ciepłego powie-
trza do komory zostaje przerwany i włącza się dodatkowa wentylacja. Cały czas zapewniona jest 
opieka medyczna dyżurnego lekarza, która decyduje o dopuszczeniu ratowników do ćwiczeń. 
 
 
4. NOWE POLE DO BADAŃ NAUKOWYCH 
 
Dzięki wyposażeniu aparatu w urządzenie Bodyguard oraz możliwości komunikacji z komputerem 
klasy PC otwiera się nowe pole do badań naukowych. Istnieje bowiem możliwość przeniesienia do 
komputera danych dotyczących zużycia powietrza, temperatury powietrza oraz ciśnienia powietrza 
w butlach. Można także wcześniej zaprogramować urządzenie rejestrujące na interesujące nas in-
terwały czasu rejestracji danych. Daje to możliwość bardzo dokładnej analizy danych. Możliwe jest 
 

 
 
Rys. 11. Odczyt z Bodyguard − wykres 
Figure 11. Reading from Bodyguard − the diagram 
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określenie jednostkowego zużycia powietrza przy konkretnych czynnościach ratowniczych. W spo-
sób graficzny można na przykład przedstawić przebieg całego ćwiczenia (rys. 11) lub poszczegól-
nych jego elementów. W połączeniu z analizą wydatku energetycznego, sposobu ubrania ubrania 
oraz parametrów mikroklimatu możliwe jest bardzo dokładne określenie obciążenia termicznego. 
Wyposażenie ratowników w pulsometry umożliwia dodatkowo dokonanie analiz przyrostu (zmia-
ny) tętna w czasie. Oczywiście nie bez znaczenia jest także wydzielona ilość potu. Niestety jedy-
nym dostępnym w tej chwili tego wyznacznikiem jest pomiar masy ciała przed i po wykonaniu ćwi-
czenia. Możliwe jest także określenie temperatury skóry oraz temperatury wewnętrznej organizmu. 
Wszystkie te dane poddane łącznej analizie umożliwiają bardzo dokładne wyznaczenie obciążenia 
termicznego organizmu i związanego z nim ryzyka niebezpiecznego dla zdrowia i życia zachwia-
nia bilansu cieplnego organizmu. 
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Routine Practices in OSRG of Mining Lifeguards 
Equipped in Apparatuses PSS 
 
The units of mining lifeguards routine practices in OSRG were introduced in the article. The chan-
ges which were necessary in these practices from the attention on the use of the apparatuses of the 
type PSS were showed. Applying the apparatuses of this type opens the new field to scientific in-
vestigations. It was showed on the possibility of the execution of the additional investigations of 
the mining lifeguards who can be used in the scientifically-cognitive aspect. 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono podstawowe wyposażenie przykładowej Kopalnianej 
Stacji Ratownictwa Górniczego. Rozpatrzono potrzeby oraz możliwości wyposażenia w nowocze-
sny sprzęt ratowniczy KSRG. Wskazano na konieczność dostosowania wyposażenia KSRG nie tyl-
ko do indywidualnych potrzeb danego zakładu górniczego, lecz również do potrzeb współdziałania 
w akcjach ratowniczych na terenie innych zakładów górniczych. Jako przykład zestawiono dwie 
Kopalniane Stacje Ratownictwa Górniczego różniące się wyposażeniem technicznym i występują-
cymi w zakładach zagrożeniami naturalnymi. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Ratownictwo górnicze, Kopalniane Stacje Ratownictwa Górniczego, sprzęt 
ratowniczy 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Wymagania odnośnie wyposażenia KSRG oraz kopalnianej służby ratownictwa górniczego są okreś-
lone w planie ratownictwa. Muszą one uwzględniać wielkość i rodzaj zagrożeń występujących w za-
kładzie górniczym, a także liczbę pracowników zatrudnionych w zakładzie w ciągu doby, a w szcze-
gólności pod ziemią. 
 Kopalniana Stacja Ratownictwa Górniczego powinna być wyposażona w: 
− sprzęt ochrony układu oddechowego, 
− sprzęt ratowniczy i pomocniczy, 
− sprzęt ochrony indywidualnej, 
− odzież ochronną, 
− przyrządy pomiarowe i kontrolne, 
− sprzęt medyczny, 
− oświetlenie osobiste ratowników. 
 Wyposażenie to ustala kierownik ruchu zakładu górniczego w uzgodnieniu z właściwą jednost-
ką ratownictwa górniczego. 
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2. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA PRZYKŁADOWYCH KSRG 
 
W rozdziale tym przedstawiono wyposażenie dwóch Kopalnianych Stacji Ratownictwa Górnicze-
go. Stacje te znajdują się w kopalniach różniących się między sobą przede wszystkim zagrożenia-
mi naturalnymi występującymi pod ziemią. Mamy tu więc z jednej strony wysoko zagrożoną ko-
palnię „Halemba-Wirek” [2], a z drugiej strony kopalnię „Bolesław Śmiały” [1], gdzie ilość zagro-
żeń jest stosunkowo niewielka. 
 
2.1. Wyposażenie w sprzęt ratowniczy KSRG KWK „Bolesław Śmiały” [1] 
 

Sprzęt ochrony układu oddechowego 
− 36 szt. aparatów regeneracyjnych W-70, 
− 20 szt. aparatów regeneracyjnych W-70 przeznaczonych do ćwiczeń, 
− 13 szt. urządzeń do schładzania powietrza oddechowego w aparatach tlenowych SAT-2M, 
− maski MT 313/3 25 szt., MT 313/4 20 szt., PANORAMA NOVA 15 szt., pokrowce, 
− aparaty ewakuacyjne AU-9E1 8 szt., 
− urządzenie do podawania tlenu pod maskę 6 szt. 
 

 
 
Rys. 1. Kopalniana Stacja Ratownictwa Górniczego „Bolesław Śmiały” − sala aparatowa 
Figure 1. The “Bolesław Śmiały” Mine Station of Mining Life-Saving − instrumental hall 

 
Sprzęt ratowniczy i pomocniczy 
− urządzenia łączności ratowniczej UŁR, przenośne telefony ratownicze PTR, 
− przetłaczarki elektryczne tlenu, 
− urządzenie do podawania tlenu pod zawał, 
−  narzędzia, hydranty nawiertowe, zaślepki do rur, wiertarki, inne. 
 
Sprzęt ochrony indywidualnej, odzież ochronna 
− aparaty ucieczkowe SR-60T 12 szt., 
− ubrania ratownicze z włókien naturalnych − 26 szt., 
− ubrania ratownicze z włókien chemicznych − 26 szt., 
− buty skórzane typu ratownik 26 szt., 
− kamizelki chłodzące firmy Dräger CVP 5220 − 24 szt. 
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Rys. 2. Kopalniana Stacja Ratownictwa Górniczego „Bolesław Śmiały” − przyrządy pomiarowe 
Figure 2. The “Bolesław Śmiały” Mine Station of Mining Life-Saving − measuring instruments 
 
 

 
 
Rys. 3. Kopalniana Stacja Ratownictwa Górniczego „Bolesław Śmiały” − sala wykładowa 
Figure 3. The “Bolesław Śmiały” Mine Station of Mining Life-Saving − lectures hall 
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Przyrządy pomiarowe i kontrolne 
− przyrząd X-am 7000 firmy Dräger do ciągłego pomiaru CH4, CO2, CO, O2 − 6 szt., 
− przyrząd Miniwarn firmy Dräger do ciągłego pomiaru CH4, CO2, CO, O2 − 1 szt., 
− termohigrometry MTH-1a 6 szt., 
− wykrywacz WG-2M 4 szt. + rurki do pomiaru, 
− anemometr, psychrometr Assmanna, metanomierz interferencyjny, termometry, 
− przyrządy uniwersalne do kontroli aparatów, rotametry, 
− przyrząd do kontroli szczelności masek ZP-2, 
− przyrządy do kontroli ciśnienia tlenu w butli PK-6. 
 
Sprzęt medyczny 
− zestaw do udzielania pomocy przedmedycznej 3 komplety, 
− nosze podbierakowe składane nożycowe. 
 
Oświetlenie osobiste ratowników 
− górnicza lampa nahełmna SMARTLIGHT-05/M2/L produkcji Elektrometal S.A. stosowana 

w pomieszczeniach o dowolnej koncentracji metanu (lampa na wyposażeniu każdego ratownika). 
 
2.2. Wyposażenie w sprzęt ratowniczy KSRG KWK „Halemba-Wirek” [2] 
 

Sprzęt ochrony układu oddechowego 
− aparat regeneracyjny roboczy Typ-W-70 36 szt., aparat regeneracyjny Typ-W-70 (ćwiczebny) 15 szt., 
− aparat powietrzny PSS 90/300 A 30 szt., 
− aparat powietrzny PSS 100/300 A 20 szt., 
− maska do aparatu regeneracyjnego roboczego − pokrowce do maski 45 szt., 
− maska Panorama Nova P (do aparatów PSS) 50 szt., 
− maska Panorama Nova RA (do aparatów PSS) do ewakuacji poszkodowanego 20 szt., 
− butla kompozytowa 6,8l do aparatu powietrznego 120 szt., 
− urządzenie do podawania tlenu pod maskę 6 szt., 
− aparat regeneracyjny ewakuacyjny AU-9E1 6 szt., 
− aparat ewakuacyjny EBA 6,5 z tlenem sprężonym 4 szt., 
− maska do aparatu ewakuacyjnego EBA 6,5 4 szt., 
− aparat regeneracyjny ucieczkowy szkoleniowy 10 szt. 
 
Sprzęt ratowniczy i pomocniczy 
− przetłaczarki elektryczne tlenu, kompresory do pełnienia butli powietrznych LW 300/450E, J II- 

-E-V200, bank powietrza wraz z instalacją zasilającą, przyrząd Quaestor do kontroli aparatów 
powietrznych, telefon ratowniczy, urządzenie łączności ratowniczej UŁR, przenośny telefon ra-
towniczy PTR, przenośny telefon ratowniczy − PTR-3, poduszki powietrzne HLB18, HLB29, 
nożyco-rozpieracz HCT 4120, przecinaki do nakrętek, pompa ręczna HTW 700/BU/ABU, pom-
pa pneumatyczna AHS 1400 FDU, pompy do wypełniania korków przeciwwybuchowych Typ 
MONO, obudowy przeciwwybuchowe przepustu tamowego w kopalniach eksploatujących po-
kłady metanowe, urządzenie do podawania tlenu do zawału, lekka szynowa kolejka podwiesza-
na, przeznaczona do ręcznego transportu w wyrobiskach poziomych o nachyleniu nie przekra-
czającym 4º. 

 
Sprzęt ochrony indywidualnej, odzież ochronna 
− szelki bezpieczeństwa 3 szt., 
− kompletne ubranie robocze przeciwpłomienne z butami skórzanymi i hełmem ratowniczym 15 szt., 
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− kompletne ubranie robocze 30 szt., 
− ubranie szybowe 5 szt., 
− kamizelki chłodzące CVP 5220 20 szt. 
 

 
 
Rys. 4. Kopalniana Stacja Ratownictwa Górniczego „Halemba-Wirek” Ruch „Halemba” − sala aparatowa 
Figure 4. The “Halemba-Wirek” Ruch “Halemba” Mine Station of Mining Life-Saving − instrumental hall 

 
Przyrządy pomiarowe i kontrolne 
− rotametry, 
− przyrządy uniwersalne do kontroli aparatów PK9, 
− stanowisko kontrolno-pomiarowe Quaestor III 2 szt., 
− przyrząd do kontroli szczelności masek ZP-2, 
− przyrządy do kontroli ciśnienia tlenu w butli PK-6, PK19, 
− przyrządy do kontroli średniego i wysokiego ciśnienia powietrza w butli (Draeger), 
− kamery termowizyjne ThermaCAM E45, ThermaCAM E25, 
− cyfrowy miernik ciśnienia bezwzględnego µBAR 3 szt., 
− przyrząd do ciągłego pomiaru stężeń: Pac 7000 CO2 8 szt., 
− przyrząd do ciągłego pomiaru stężeń: Pac III CO 1%, 
− przyrząd do ciągłego pomiaru stężeń: X-am 5000 CH4, CO2, CO, O2 8 szt., 
− przyrząd do ciągłego pomiaru stężeń: X-am 7000 CH4, CO2, CO, O2 20 szt., 
− przyrządy do pomiaru wilgotności i temperatury MTH 8 szt., 
− przyrządy do pomiaru wilgotności i temperatury MTH 1A 5 szt., 
− anemometr µAS3, µAS4 6 szt., 
− psychrometr Assmanna 2 szt., 
− wykrywacz gazowy mieszkowy WG-2M 10 szt., komplety rurek wskaźnikowych, 
− barometr 2 szt. 
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Rys. 5. Kopalniana Stacja Ratownictwa Górniczego „Halemba-Wirek” 
Ruch „Halemba” − stanowisko do napełniania butli powietrznych 
Figure 5. The “Halemba-Wirek” Ruch “Halemba” Mine Station 
of Mining Life-Saving − station to filling up aerial cylinders 

 
Sprzęt medyczny 
− nosze 5 szt., 
− zestaw ratowniczy R-1 wraz z butlą tlenową, 
− zestaw TALON II, 
− defibrylator Zoll AED PLUS wraz z symulatorem, resuscytacyjną elektrodą treningową CPR-D, 
− symulator EKG, 
− manekin treningowy Resusci Anne z panelem Skillreporter, 
− resuscytator MARS firmy SABRE, 
− pulsometr PC3FT 20 szt. 
 
Oświetlenie osobiste ratowników 
− górnicza lampa nahełmna SMARTLIGHT-05/M2/L produkcji Elektrometal S.A. stosowana w po-

mieszczeniach o dowolnej koncentracji metanu (lampa na wyposażeniu każdego ratownika). 
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Rys. 6. Kopalniana Stacja Ratownictwa Górniczego „Halemba-Wirek” 
Ruch „Halemba” − stanowisko do sprawdzania masek 
Figure 6. The “Halemba-Wirek” Ruch “Halemba” Mine Station 
of Mining Life-Saving − station to checking masks 
 
 
3. POTRZEBY ORAZ MOŻLIWOŚCI WYPOSAŻENIA 

W NOWOCZESNY SPRZĘT RATOWNICZY KSRG 
 
Nie ulega wątpliwości, że istnieje konieczność wyposażania KSRG w najnowocześniejszy sprzęt 
ratowniczy. Dotyczy to w szczególności aparatów do ochrony dróg oddechowych. Konieczność ta 
jest podyktowana nie tylko potrzebą posiadania nowoczesnych rozwiązań ratowniczych, ale rów-
nież faktem zaprzestania produkcji tak popularnego aparatu W-70. 
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Rys. 7. Kopalniana Stacja Ratownictwa Górniczego „Bolesław Śmiały” − ćwiczenia ratowników w komorze 
Figure 7. The “Bolesław Śmiały” Mine Station of Mining Life-Saving − lifeguards practice in training chamber 

 

 
 
Rys. 8. Kopalniana Stacja Ratownictwa Górniczego „Halemba-Wirek” 
Ruch „Halemba” − ćwiczenia ratowników w komorze 
Figure 8. The “Halemba-Wirek” Ruch “Halemba” Mine Station 
of Mining Life-Saving − lifeguards practice in training chamber 
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 Wielu kierowników KSRG staje przed trudnym wyborem konkretnego rozwiązania tego proble-
mu. Nie bez znaczenia są tutaj koszty, które trzeba ponieść na zakup nowych aparatów. Z rozmów 
autorów artykułu z kierownikami KSRG wynika, że potrzeby poszczególnych Stacji są ogromne, 
a możliwości finansowe ograniczają w znacznym stopniu zakup nowych aparatów.  W sytuacji, 
w której chodzi o ratowanie życia i zdrowia ludzkiego, działania zmierzające do poprawy wyposa-
żenia KSRG powinny być priorytetowe. Jak pokazano w rozdziale 2 wyposażenie dwóch KSRG 
może być bardzo różne. Oczywiście zależy to, jak już wspomniano, od zagrożeń, z którymi mamy 
do czynienia w konkretnym zakładzie górniczym. Jednak każda złotówka zainwestowana w nowo-
czesny sprzęt ratowniczy przyniesie znaczne oszczędności w przyszłości, podczas prowadzenia ak-
cji profilaktycznych i ratowniczych. 
 
 
4. KONIECZNOŚĆ DOSTOSOWANIA WYPOSAŻENIA KSRG 

DO POTRZEB WSPÓŁDZIAŁANIA W AKCJACH RATOWNICZYCH 
NA TERENIE INNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH 

 
W rozdziale poprzednim wspomniano o potrzebach oraz możliwościach wyposażenia KSRG w no-
woczesny sprzęt ratowniczy. Jest to bardzo istotne ze względu na fakt udziału i potrzeby współ-
działania zastępów ratowniczych na terenie innych zakładów górniczych. Można tutaj wskazać na 
dwie drogi rozwiązania problemu wyposażenia i odpowiedniego przeszkolenia ratowników odnoś-
nie użytkowania nowoczesnego sprzętu ratowniczego (np. aparatów roboczych nowego typu). Jed-
na droga to wyposażenie w ten sprzęt poszczególnych KSRG i szkolenie ratowników we własnym 
zakresie. Druga droga to wyposażenie w najnowocześniejszy sprzęt ratowniczy Okręgowych Stacji 
Ratownictwa Górniczego i szkolenie ratowników podczas ćwiczeń i dyżurów. Rozwiązanie pierw-
sze niesie za sobą korzyść w postaci możliwości przeszkolenia większej ilości ratowników w do-
godnym dla Kopalnianej Stacji czasie oraz posiadanie tego sprzętu do stałej dyspozycji. Rozwiąza-
niem idealnym byłoby realizowanie obydwu dróg równocześnie, tym bardziej, że wysłużone apara-
ty typu W-70 stanowiące podstawowe wyposażenie zdecydowanej większości KSRG i tak będzie 
trzeba wkrótce zastąpić nowymi. Będzie się to wiązać jednak z podwyższeniem kosztów całej ope-
racji. 
 W rozdziale drugim wymieniono wyposażenie KSRG KWK „Halemba-Wirek”. Jest to praw-
dopodobnie jedna z najlepiej wyposażonych Kopalnianych Stacji w sprzęt ratowniczy. 
 Od kilku lat stosuje się w niej nowoczesne aparaty typu PSS i inne nowatorskie rozwiązania ra-
townicze. W tym roku Stacja ta ulega przebudowie, aby jeszcze lepiej pełnić swoje funkcje. Do-
datkowo bierze czynny udział w pracach naukowo-badawczych, nie tylko z dziedziny ratownictwa 
górniczego, ale również bezpieczeństwa i higieny pracy, kultury bezpieczeństwa, ergonomii oraz 
zagadnień z wentylacji i klimatyzacji. Wykonane tam badania pozwoliły między innymi na porów-
nanie rozwiązań zapewniających ochronę dróg oddechowych ratowników górniczych. Porównano 
wszystkie dostępne na rynku aparaty, nawet te, które nie weszły jeszcze do użytkowania w polskim 
ratownictwie. Ratownicy z KWK „Halemba-Wirek” są przeszkoleni w bardzo szerokim zakresie 
stosowania różnego rodzaju sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz innego nowoczesnego sprzę-
tu ratowniczego. Mogą współdziałać w bardzo szerokim zakresie z ratownikami innych zakładów 
górniczych, nawet w najtrudniejszych akcjach ratowniczych poza macierzystą kopalnią. Potwierdzi-
ły to liczne akcje z ich udziałem w ostatnim czasie. Z kolei Kopalniana Stacja Ratownictwa Górni-
czego KWK „Bolesław Śmiały” dysponuje wręcz wzorcową komorą do ćwiczeń. Nie tylko jest ona 
bardzo rozbudowana, ale dodatkowo jej wyposażenie zapewnia uzyskanie warunków klimatycznych 
bardzo zbliżonych do realiów kopalń głębokich (bardzo wysoka temperatura, duża wilgotność oraz 
zadymienie powietrza). W tych warunkach prowadzone prace naukowo-badawcze nabierają dodat-
kowego znaczenia. Podkreślić należy, że obydwie Kopalniane Stacje Ratownictwa Górniczego bio-
rą czynny udział w takich badaniach, wzbogacając polską naukę i doświadczenia górnicze. 
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PODSUMOWANIE 
 
Istotą artykułu była chęć zwrócenia uwagi i wywołania dyskusji na temat wyposażenia techniczne-
go Kopalnianych Stacji Ratownictwa Górniczego. Pokazano tutaj jak różne może być wyposażenie 
takich Stacji. Autorzy pragną zauważyć, że istnieje potrzeba skoordynowania działań w zakresie 
zakupu sprzętu górniczego dla KSRG. Działania te powinny odbywać się w porozumieniu z Jed-
nostką Ratownictwa. Obecna sytuacja, w której każda z Kopalnianych Stacji Ratownictwa Górni-
czego zaopatruje się indywidualnie, np. w aparaty do ochrony dróg oddechowych, powoduje spore 
zamieszanie oraz podwyższa koszty zakupu. Działania przetargowe powinny być skoordynowane 
i po analizie potrzeb poszczególnych KSRG realizowane kompleksowo przez Spółki Węglowe. 
Pozwoli to uzyskać obniżenie kosztów zakupu sprzętu ratowniczego. Wyposażenie Kopalnianych 
Stacji Ratownictwa Górniczego w te same typy aparatów ułatwi szkolenie ratowników na pozio-
mie kopalni i jednostki ratownictwa oraz prowadzenie akcji ratowniczych. 
 Jednostka Ratownictwa powinna pełnić rolę koordynacyjną i doradczą w tym zakresie. W arty-
kule celowo nie zaproponowano konkretnych rozwiązań, co do producenta, czy rodzaju sprzętu, po-
nieważ powinno o tym zadecydować bezstronne postępowanie przetargowe. 
 
 
LITERATURA 
 
[1] Materiały KSRG „Bolesław-Śmiały”. 
[2] Materiały KSRG „Halemba-Wirek” Ruch „Halemba”. 

 
 
 
The Equipment of the Modern Mine Station 
of Mining Life-Saving − Need and Possibility 
 
The basic equipment of the example Mine Station of Mining Life-saving was introduced in the ar-
ticle. Needs and the possibility of equipment in modern equipment rescue Station were considered. 
It was showed on the necessity of the adaptation of the equipment of Station not only to the indi-
vidual needs of the given mining institution, but also to the needs of co-operation in rescue actions 
on the terrain of different mining institutions. Two Mine Stations were taken down as the example 
differing technical equipment and stepping out in institutions natural hazards. 
 
 

422



 

 

Transport ludzi z wykorzystaniem przenośników taśmowych – 
uwarunkowania organizacyjno-prawne i praktyka funkcjonowania 
 
 
Marek Wituła, Piotr Widera 
Carbomech Sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule omówiono znaczenie transportu załogi do i z rejonów wydobywczych, 
wpływ wydatku energetycznego niezbędnego na pokonanie drogi dojścia i powrotu pracowników 
z miejsc pracy na jej efektywność i wydajność. 
 Przedstawiono zagadnienia prawno-organizacyjne związane z wprowadzeniem do stosowania 
nowych rozwiązań technicznych w zakresie jazdy ludzi przenośnikami taśmowymi. 
 Rosnące zapotrzebowanie kopalń oraz posiadane doświadczenie firmy Carbomech Sp. z o.o. 
w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań technicznych pozwalają na podjęcie ponownej próby 
rozpowszechnienia tego rodzaju transportu w polskich kopalniach. 
 W części drugiej przedstawiono nowe rozwiązania techniczne pomostów do jazdy ludzi przenoś-
nikami taśmowymi zarówno górną i dolną taśmą oraz wyposażenie dodatkowe przenośników zapew-
niające bezpieczeństwo oraz ergonomię podczas jazdy ludzi. 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Przenośniki taśmowe w kopalniach są podstawowym urządzeniem przeznaczonym do transportu 
urobku na znacznych długościach podziemnych wyrobisk zakładów górniczych. Charakteryzują one 
się dużą dyspozycyjnością i wysoką zdolnością przenoszenia. Coraz dłuższe drogi dojścia załogi 
do i z miejsc pracy powodują konieczność podjęcia działań w celu lepszego wykorzystania ich efek-
tywnego czasu pracy. Jednym ze sposobów skrócenia czasu przejść załogi do miejsc pracy to wy-
korzystanie istniejących lub celowo zbudowanych przenośników taśmowych przystosowanych do 
prowadzenia jazdy ludzi. Z powodów ekonomicznych, ergonomicznych i bezpieczeństwa działania 
takie są zasadne i konieczne. 
 Obecne pola eksploatacyjne charakteryzują się obszarami górniczymi o znacznych wymiarach, 
oraz dużymi odległościami od szybów zjazdowych, co w praktyce oznacza wydłużenie dróg trans-
portowych. Głębokość zalegania eksploatowanych pokładów, jak również podpoziomowa ich eks-
ploatacja wpływają na pogorszenie warunków klimatycznych, panujących w wyrobiskach górniczych. 
Wskutek tego drogi dojścia i powrotu pracowników mają znaczący wpływ na wydatek energetycz-
ny potrzebny na dotarcie do i z miejsc pracy. Badania wydatku energetycznego w kopalniach wska-
zują, że w przypadku przemieszczania się pracownika (chodzenie), wydatek ten zawiera się w prze-
dziale 300−800 Kcal na zmianę roboczą. Można przyjąć, że wydatek ten wynosi średnio 500 Kcal 
na zmianę roboczą, tj. ok. 20% wydatku energetycznego w trakcie zmiany roboczej. 
 Wyeliminowanie pieszego dochodzenia pracowników do miejsca pracy pozwala na wzrost efek-
tywności i wydajności pracy, poprawia koncentrację na wykonywanych czynnościach i sytuacji 
w obrębie miejsca pracy, a to z kolei zmniejsza ilość urazów i wypadków, spowodowanych 
zmęczeniem i nienależytą uwagą podczas wykonywanych czynności. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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 Znaczenie transportu załogi do i z miejsc pracy związane jest również z kosztami, związanymi 
z eksploatacją maszyn i urządzeń. Wysokie koszty zakupu, rosnące stawki dzierżawne maszyn 
i urządzeń narzucają konieczność ich maksymalnego wykorzystania. Poprawa efektywnego czasu 
pracy maszyn wydobywczych oraz urządzeń pomocniczych np. przenośników zgrzebłowych, prze-
nośników odstawy taśmowej, zależy nie tylko od ich bezawaryjnej pracy, ale również od optymal-
nego wykorzystania czasu pracy pracowników. Im czas ten będzie dłuższy, tym lepsze będzie wy-
korzystanie posiadanego sprzętu. Ponadto ze względu na stopień zaawansowania technicznego, ob-
sługa współczesnych maszyn górniczych wymaga dużej wiedzy, doświadczenia i uwagi, co 
zmusza do ciągłej koncentracji. Wszystkie te uwarunkowania powodują, że transport pracowników 
staje się jednym z najistotniejszych elementów zintegrowanego systemu komunikacyjnego kopalni 
[7]. 
 Nie do przecenienia jest również pozytywny wpływ szybkiego i bezpiecznego transportu załogi 
na jej ogólne morale i chęć do pracy, co również przekłada się na poprawę wydajności pracy. 
 Istotna barierą w rozpowszechnianiu systemu transportu ludzi przenośnikami taśmowymi są ga-
baryty istniejących wyrobisk i brak możliwości zabudowy w nich urządzeń niezbędnych do pro-
wadzenia jazdy ludzi z zachowaniem wolnych przestrzeni określonych obowiązującymi przepisa-
mi. Problem ten może być jednak rozwiązany, gdy w fazie projektowania wyrobiska zaplanuje się 
odpowiednie przekroje w miejscach przeznaczonych na zabudowę pomostów do wsiadania i wy-
siadania pracowników z taśmy. Koszt zakupu wyposażenia przenośnika w urządzenia umożliwia-
jące jazdę ludzi jest niewielki w stosunku do alternatywnych systemów transportu załogi w wyro-
biskach podziemnych biorąc pod uwagę dyspozycyjność i uzyskaną wydajność transportu. 
 O skali problemu, z jakim warto się zmierzyć niech świadczy fakt, że w polskim górnictwie na 
setki pracujących przenośników, których długość mierzona jest w kilometrach jedynie w trzech ko-
palniach przystosowanych do jazdy ludzi jest kilka przenośników, na których jazda ludzi prowadzo-
na jest w ograniczonym zakresie. (KW S.A. ZG Piekary, KHW KWK Staszic, PKW ZG Sobieski). 
 
 
2. AKTUALNY STAN PRAWNY PRZEPISÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA 

JAZDY LUDZI PRZENOŚNIKAMI TAŚMOWYMI 
 
W polskim prawie problem jazdy ludzi przenośnikami został uregulowany w wydanym na podsta-
wie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze rozporządzeniu Mi-
nistra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadze-
nia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach gór-
niczych oraz w załączniku nr 6 do ww. rozporządzenia, w którym uregulowane zostały zasady pro-
wadzenia ruchu układów transportu w wyrobiskach poziomych i o nachyleniu do 45°. Dodatkowe 
wymagania dotyczące wyposażenia umożliwiającego przewóz osób przenośnikami ustalono w Pol-
skiej Normie PN-G-50005 – Ochrona pracy w górnictwie – przenośniki taśmowe, Wymagania bez-
pieczeństwa i ergonomii. 
 W myśl ww. rozporządzenia urządzenia i układy przewozu ludzi w wyrobiskach poziomych, 
oraz pochyłych o nachyleniu do 45° zaliczone zostały do podstawowych obiektów, maszyn i urzą-
dzeń zakładu górniczego, na oddanie do ruchu, których wymagane jest uzyskanie przez zakład gór-
niczy zezwolenia wydanego przez właściwy organ nadzoru górniczego. Uzyskanie powyższego zez-
wolenia uwarunkowane jest spełnieniem przez zakład górniczy wymagań zawartych w rozporzą-
dzeniu w §571−§577 oraz w załączniku nr 4 pkt 6.14 i 6.15 do ww. rozporządzenia [2]. 
 Do zasadniczych wymagań, jakie powinny być tym przypadku spełnione należy zaliczyć: 
− wymagania organizacyjne; 
− wymagania dotyczące kontroli układu transportu do jazdy ludzi przenośnikami taśmowymi; 
− wymagania techniczne dotyczące wyrobisk, przenośników taśmowych przeznaczonych do jaz-

dy ludzi oraz wolnych przestrzeni; 

424



 

 

 
− wymagania techniczne dotyczące pomostów do jazdy ludzi; 
− wymagania techniczne dotyczące wyposażenia elektrycznego przenośników do jazdy ludzi. 
 
 
3. NOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE FIRMY „CARBOMECH” SP. Z O.O. 

W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TRANSPORTU 
ZAŁOGI PRZENOŚNIKAMI TAŚMOWYMI 

 
Wykorzystując doświadczenia w górnictwie europejskim w zakresie prowadzenia jazdy ludzi prze-
nośnikami taśmowymi oraz badania i zalecenia zawarte w planie badawczo-rozwojowym opraco-
wanym w górnictwie niemieckim firma Carbomech Sp. z o.o. wprowadziła do swej oferty system 
pomostów do wsiadania i wysiadania ludzi zarówno na górną jak i dolną taśmę. Przy projektowaniu 
uwzględniono aspekty ergonomiczne, ekonomiczne i bezpieczeństwa, szczególną uwagą zwrócono 
na problem właściwej pozycji ciała przy transporcie osób na przenośnikach taśmowych o różnych 
nachyleniach trasy przenośnika. 
 Zastosowanie proponowanych przez firmę Carbomech Sp. z o.o. nowych w polskich warun-
kach rozwiązań konstrukcyjnych wymaga jednak uzyskania pozytywnej opinii wydanej przez jed-
nostkę upoważnioną do przeprowadzenia badań i oceny wyrobu oraz decyzji Prezesa Wyższego 
Urzędu Górniczego zezwalającej na odstępstwo od przepisów, których powyższe konstrukcje nie 
spełniają. Działając na podstawie art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne 
i górnicze Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w szczególnych wypadkach, uzasadnionych wa-
runkami bezpieczeństwa lub, gdy to jest niezbędne, do wprowadzenia postępu technicznego, prze-
prowadzenia prac naukowo badawczych lub doświadczalnych może wydać decyzję udzielającą ze-
zwolenia na odstępstwo od wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie PgiG [1]. 
 Wśród kilkunastu ofert pomostów proponowanych przez firmę Carbomech Sp. z o.o. na szcze-
gólną uwagę zasługują rozwiązania pomostów do wsiadania i wysiadania na górną lub dolną taśmę 
w osi przenośnika [5], [8], [9]. 
 
3.1. Wahadłowy pomost do wsiadania w osi przenośnika typu 21-103 
 

Po raz pierwszy w polskim górnictwie na wniosek Prezesa Kompanii Węglowej w czerwcu 2008 
roku Prezes Wyższego Urzędu Górniczego udzielił Zakładowi Górniczemu „Piekary” zezwolenia 
na odstępstwo od postanowień zawartych w ww. przepisach, tj. na to, aby przenośnik taśmowy Gwa-
rek 1200 o numerze kopalnianym PT 43 zabudowany w magistrali taśmowej w pokładzie 615 na 
poziomie 415–635 przeznaczony do jazdy ludzi górną taśma, wyposażony był w wahadłowy pomost 
do wsiadania w osi przenośnika typu 21-103 produkcji firmy Carbomech Sp. z o.o. o szerokości 
mniejszej niż 800 mm i długości mniejszej niż 2,5 m i utrzymywany na wysokości większej niż 
0,05 m nad krążnikami tocznymi ww. przenośnika. 
 Przenośnik zabudowany jest ww. wyrobisku wykonanym w obudowie V 29/ŁP–10, maksymal-
ne nachylenie wyrobiska wynosi 14°, a nachylenie średnie na trasie jazdy ludzi wynosi 8°30’ – po 
wznosie [3], [4], [5]. 
 Na poniższych zdjęciach przedstawiono poszczególne fazy podczas wsiadania na górną taśmę 
w osi przenośnika z pomostu typu 20-103. 
 Wahadłowy pomost do wsiadania ludzi na górną taśmę przenośnika przystosowany jest do współ-
pracy z przenośnikami o szerokości 1000−1400 mm, ułatwia on osobom wejście na taśmę w osi 
przenośnika lub przejście nad przenośnikiem na drugą stronę. Pomost montuje się do ramy przeno-
śnika. 
 Pomost zbudowany jest z następujących elementów: 
− ruchomego wysięgnika zamocowanego przegubowo do boków ramy; 
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− poręczy przednich umożliwiających wejście na ruchomy wysięgnik lub przejście na drugą stro-
nę przenośnika; 

− drabinek umożliwiających wejście i zejście z pomostu, długość drabinki może być regulowana 
poprzez dokręcanie kolejnych segmentów; 

− uchwytów ułatwiających zejście z ruchomego wysięgnika na taśmę; 
− poręczy tylnej, ułatwiającej wejście i zejście z pomostu oraz regulację wysokości położenia ru-

chomego wysięgnika nad taśmą. 

 

 
 
Fot. 1. Wahadłowy pomost do wsiadania ludzi na górną taśmę w osi przenośnika typ 21-103 
Photo 1. Shuttle platform enabling people to get on the upper belt in the axis of conveyor type 21-103 

 
 Połączenie wysięgnika z pomostem za pomocą przegubu powoduje jego opadnięcie nad taśmę 
w momencie wejścia na niego osoby wsiadającej na taśmę przenośnika. Ruchomy wysięgnik jest 
tak wyważony, że po zejściu z niego osoby wysięgnik samoczynnie podnosi się do wysokości kon-
strukcji pomostu. 
 Sposób korzystania z pomostu jest łatwy prosty i bezpieczny należy wejść na środek pomostu 
i ustawić się w kierunku, w którym porusza się taśma przenośnika. Uchwycić się poręczy z obu 
stron ruchomego wysięgnika i stanąć na nim, po opadnięciu wysięgnika nad taśmę położyć na niej 
ręce i zeskoczyć na taśmę przenośnika. 
 
3.2. Pomost do wysiadania z dolnej taśmy w osi przenośnika typu 21-108 
 

426



 

 

Przedstawione poniżej rozwiązanie pozwala na całkowicie bezpieczne wysiadanie z dolnej taśmy 
w osi przenośnika. Taśma wprowadzona jest pod pomost za pomocą rolek tak, że powierzchnia po-
mostu i taśmy tworzy jedną płaszczyznę bez dodatkowych progów eliminując całkowicie możli-
wość potknięcia się na pomoście, poręcze boczne umożliwiają bezpieczne zejście taśmy na pomost 
a balustrada tylna w sposób pewny zabezpiecza jadących przed wjazdem do zwrotni. Urządzenie 
może być stosowane na odcinkach poziomych, po wzniosie i upadzie (do około 5°). Zejście odby-
wa się w pozycji stojącej. 
 

 
 
Fot. 2. Kompaktowy pomost typu 21-108 do wysiadania z dolnej taśmy w osi przenośnika 
Photo 2. Compact platform enabling people to get off the lower belt in the axis of conveyor type 21-108 
 
3.3. Pomost do wsiadania na dolną taśmę w osi przenośnika typu 21-103.7 
 

Wolnostojący pomost do wsiadania na dolną taśmę w osi przenośnika zbudowany jest z następują-
cych elementów: 
− ramy z blachą zabezpieczającą osoby wchodzące na taśmę; 
− wysięgnika pokrytego blachą perforowaną połączonego przegubowo z bokiem pomostu za po-

mocą śrub ustalających jego położenie; 
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Fot. 3. Wolnostojący pomost typu 21-103.7 do wsiadania na dolną taśmę w osi przenośnika 
Photo 3. Detached platform enabling people to get on the lower belt in the axis of conveyor type 21-103.7 
− pomostu umożliwiającego wejście na wysięgnik lub przejście na drugą stronę przenośnika, wy-

konanego z blachy perforowanej; 
− drabinek umożliwiających wejście i zejście z pomostu; 
− poręczy przednich wykonanych z wyprofilowanych kształtek i rurek przykręcanych do ramy po-

mostu, ułatwiających wejście i zejście z pomostu oraz uchwytów ułatwiających zejście z wy-
sięgnika na taśmę; 

− poręczy tylnej ułatwiającej wejście i zejście z pomostu. 
 Połączenie wysięgnika z podestem pomostu za pomocą przegubu i podwieszenie na śrubach za-
mocowanych do ramy pomostu, pozwala na umieszczenie wysięgnika nad samą taśmą. Taka pozy-
cja wysięgnika pozwala na wygodne i bezpieczne wejście ludzi na taśmę. 
 
3.4. Urządzenia nadzoru, sterowania i zabezpieczeń 
 

Stosowane obecnie w kopalniach układy sterowania przenośników taśmowych wyposażone są 
w systemy ciągłego nadzoru nad ich pracą, pozwalające na skuteczną kontrolę sprawności czujni-
ków i rejestrację parametrów pracy a tym samym kontrolę odpowiedniego poziomu bezpieczeń-
stwa. W celu podniesienia bezpieczeństwa systemy te można dodatkowo wyposażyć w: 
− urządzenia kontrolujące schodzenie taśmy, 
− urządzenia kontrolujące ciągłość linki bezpieczeństwa, 
− zastosowanie siatki ochronnej sprzężonej z wyłącznikiem awaryjnego zatrzymania, która zabez-

piecza dodatkowo strefę wysiadania z przenośnika. 
 
 
4. JAZDA LUDZI NA UROBKU 
 
Pełne wykorzystanie dyspozycyjności przenośników taśmowych do jazdy ludzi może nastąpić wte-
dy, gdy spełnione zostaną wymagania dotyczące jazdy ludzi na urobku. 
 Polskie przepisy w uzasadnionych przypadkach zezwalają na jazdę ludzi na urobku zobowiązu-
ją jednak KRZG do określenia zasad, na jakich jazda ludzi na urobku może się odbywać. 
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 Podstawowym problem związanym z podjęciem takiej decyzji i rozpowszechnieniem systemu 
jazdy na urobku jest dla KRZG zapewnienie skutecznego systemu zabezpieczeń przed przejazdem 
wyłączników krańcowych zapewniającego odpowiedni poziom bezpieczeństwa ludzi. 
 Dotychczasowe rozwiązania to uchylne bramki mechaniczne, których zastosowanie przy jeździe 
ludzi na urobku jest niemożliwe, natomiast zastosowanie czujników działających od nadajników 
GLON zabudowanych w lampach osobistych pracowników jest niezadowalające ze względu na ich 
małą selektywność. 
 Nową propozycją w tym zakresie może być wprowadzenie systemu RFID działającego na za-
sadzie nadajnika i odbiornika pozwalającego na selektywne i skuteczne kontrolowanie stref niebez-
piecznych. 
 Zidentyfikowanie stref bezpieczeństwa poprzez zabudowę w bramkach czytników RFID oraz 
wyposażenie pracowników w identyfikatory RFID pozwala na ciągłą kontrolę przekroczenia strefy 
oraz zapewnia skuteczne wyłączenie urządzenia. 
 
 
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 
− Zastosowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych pomostów do wsiadania i wysiadania w osi 

przenośnika pozwala na bezpieczne, szybkie, proste i wygodne wejście i zejście ludzi z taśmy 
przenośnika lub przejście na jego drugą stronę. 

− Zabudowa pomostów nad górną lub dolną taśmą przenośnika nie ogranicza wolnych przestrze-
ni w świetle wyrobiska, w których można zabudować inne środki transportu. 

− Przedstawione rozwiązania konstrukcyjne pomostów są nowymi rozwiązaniami technicznymi, 
których obowiązujące aktualnie przepisy nie przewidują, lecz mogą zostać wprowadzone do 
eksploatacji w trybie art. 78 ust. 4 Ustawy – „Prawo geologiczne i górnicze”. 

− Rozpowszechnienie jazdy na urobku uwarunkowane jest zastosowaniem skutecznego systemu 
zabezpieczeń przed przejazdem wyłączników krańcowych, który zagwarantuje odpowiedni po-
ziom bezpieczeństwa ludzi. 

− Wprowadzenie systemu RFID działającego na zasadzie nadajnika i odbiornika pozwali na se-
lektywne i skuteczne kontrolowanie stref niebezpiecznych. 

− Prowadzenie dalszych prac nad nowymi rozwiązaniami technicznymi urządzeń stosowanych pod-
czas jazdy ludzi przenośnikami taśmowymi oraz ich wdrożenie do kopalń jest jednym z głów-
nych celów działalności firmy Carbomech Sp. z o.o. 
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Legal and Organizational Issues Related to the Implementation 
of New Technological Solutions in the Scope of Staff Transportation 
on the Belt Conveyors 
 
The paper presents the significance of the staff transportation to and from the coal production areas, 
the impact of the energy expenditure necessary for the staff to pass the way to and from their work-
places on their working efficiency and productivity. 
 Some legal and organizational issues related to the implementation of new technological solu-
tions in the scope of personal transportation on the belt conveyors are also presented in this paper. 
 The growing demand of the mines and the experience held by “Carbomech” Sp. z o.o. at imple-
menting new technological solutions allow for another attempt to disseminate this type of personal 
transportation in Polish mines. 
 The second part includes the presentation of new technological solutions within platforms desig-
ned for personal transportation on the belt conveyors, both on the upper and lower belt plus acces-
sories for the conveyor to provide safety and ergonomics during personal transportation. 
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Sejsmiczność tektoniczna jako przesłanka zmian  
w zasadach i rygorach prowadzenia robót górniczych  
w polu G-4/6 O/ZG Rudna 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono kształtowanie się aktywności sejsmicznej i zagrożenia 
tąpaniami w oddziale G-4/6 O/ZG Rudna w trakcie prowadzenia robót górniczych w części pola 
o skomplikowanej budowie geologicznej złoża i znacznym stopniu zaangażowania tektonicznego. 
Wobec stwierdzonego związku przyczynowego pomiędzy lokalizacją ognisk rejestrowanych wstrzą-
sów i przebiegiem stref uskokowych omówiono podjęte przez kopalnię działania oraz wprowadzo-
ne zmiany w projekcie technicznym eksploatacji w aspekcie możliwości ograniczenia skutków 
ewentualnego uaktywnienia uskoków. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: eksploatacja rud miedzi, zagrożenie wstrząsami i tąpaniami, zaburzenia 
uskokowe. 
 
 
 
1. UWAGI WSTĘPNE 
 
W bloku A pola oddziału G-4/6 O/ZG Rudna w Polkowicach dnia 25 października 2003 miało 
miejsce tąpnięcie, którego bezpośrednią przyczyną był samoistny wstrząs górotworu o charakterze 
tektonicznym i energii sejsmicznej 3,4x106J. Głównymi czynnikami sprzyjającymi wystąpieniu 
zjawiska była znaczna głębokość zalegania złoża, prowadzenie rozcinki wcześniej wyciętych fila-
rów wielkogabarytowych o nieregularnej geometrii, występowanie strefy uskoków o amplitudzie 
zrzutu do 6m oraz zmienna budowa geologiczna skał złożowych. Mając na uwadze wzmiankowane 
uwarunkowania oraz uwzględniając lokalizację hipocentrum wstrząsu i lokalny charakter skutków 
w wyrobiskach górniczych można było zakładać, iż w wyniku systematycznie postępującej rozcin-
ki upodatniajacej w strefie licznych zaburzeń tektonicznych prawdopodobnie doszło do propagacji 
szczelin uskokowych związanych ze strukturą horstu o zrzutach 0,5-6m i dynamicznego dociążenia 
rozcinanej calizny, co spowodowało urobienie i obsypanie ociosów w rejonie prowadzonej rozcin-
ki. Za taką tezą przemawiały również rezultaty analiz mechanizmu źródła wstrząsu (rys. 1), które 
jednoznacznie wykazywały zbieżność kierunku płaszczyzny rozrywu w źródle z azymutem prze-
biegu strefy zuskokowanej. 

Zaistniałe zdarzenie w połączeniu ze szczególnie trudnymi warunkami geologiczno-górniczy-
mi na lewym skrzydle frontu spowodowanymi głównie brakiem stateczności istniejących starych 
wyrobisk i znacznym poziomem destrukcji stropu w wyrobiskach wycinanych w bezpośrednim są-
siedztwie siatki napotkanych, licznych zaburzeń tektonicznych skłoniły kopalnię do modyfikacji 
obecnych oraz opracowania nowych, w stosunku do zaktualizowanego w maju 2002 projektu szcze-
gółowego [1] (w oparciu o który realizowana była dotychczasowa eksploatacja), zasad i rygorów 
prowadzenia robót w polu G-4/6.  

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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Rys. 1. Mechanizm silnych (106-107J) wstrząsów w polu G-4/6 (1.01-25.10.2003) 
Fig 1. Mechanism of strong tremors (106-107J) registered in the panel G-4/6 (1.01-25.10.2003) 
 
 
2. UWARUNKOWANIA GEOLOGICZNO-GÓRNICZE 
 
W przedmiotowym rejonie złoże rud miedzi wykształcone jest w formie pseudopokładu, a serię zło-
żową tworzą jasnoszare piaskowce czerwonego spągowca oraz dolnocechsztyńskie łupki i dolomi-
ty (ilasty, jasnoszary, smugowany). Grubość złoża bilansowego waha się od 4,3m w rejonie komo-
ry K22 do 6,7m (lokalnie 10m) w części południowej obszaru ograniczonego komorą K-27, przy 
czym miąższości poszczególnych serii w profilu litologicznym wynoszą odpowiednio 0,2-0,8m 
(dolomit smugowany), 0,2m (dolomit jasnoszary lub ilasty – występujące zamiennie), 0,2m (łupek 
miedzionośny) i 3,5-5,7m (jasnoszare piaskowce czerwonego spągowca). Spąg cechsztynu w opisy-
wanym obszarze posiada rozciągłość NW-SE i zapada na NE pod kątem 2-4o. Strop wyrobisk sta-
nowi dolomit (miąższość sumaryczna około 80m) wapnisty o wyraźnej podzielności poziomej na 
płyty 0,1-1,2m. W związku z dużym zaangażowaniem tektonicznym utworów stropowych skutku-
jącym problemami z utrzymaniem stropów na odpowiednim poziomie, wyrobiska górnicze w oma-
wianym rejonie wykonano w zróżnicowanych, co do wysokości oraz zawartości metalu, furtach 
eksploatacyjnych (od 3-4,5m węglany i 0-2m piaskowiec do 2-4,5m węglany i 0-2,2m piaskowiec). 
Spąg wyrobisk stanowią jasnoszare piaskowce kwarcowe czerwonego spągowca o spoiwie ilastym, 
barwy jasnoszarej, przechodzące ku dołowi w piaskowce o zabarwieniu czerwonym. Utwory pia-
skowcowe o barwie jasnoszarej posiadają miąższość 10m, natomiast ogólna grubość piaskowców 
czerwonego spągowca wynosi około 300m. 

Cały rejon zlokalizowany jest w skrzydle zrzuconym systemu uskoków Rudnej Głównej i jest 
silnie zaangażowany tektonicznie w wyniku kompensacji dyslokacji ww. zaburzenia. Najwięk-
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szą strukturą kompensującą w analizowanym obszarze jest zrąb tektoniczny o przebiegu NW-SE, 
gdzie zrzuty uskoków towarzyszących temu wypiętrzeniu wynoszą od 0,5m do 6,0m na NE i SW. 
Poza kompensacją pionową występuje również kompensacja pozioma, przejawiająca się szeregiem 
mniejszych uskoków i zrębów. Łupek miedzionośny i ławice dolomitu wykazują ślady przesunięć 
poziomych na odcinku nawet do 3-5m. Ruchy te spowodowały lokalne rozwarstwienia ławic dolo-
mitycznych w wyniku rozpierania na strukturach powierzchni międzyławicowych. Efektem ruchów 
kompensacyjnych jest też stosunkowo duża ilość ślizgów i odkłuć tektonicznych. Na podstawie 
obserwacji stwierdzono w skałach węglanowych występowanie spękań pionowych, stromo- oraz 
słabo nachylonych o powierzchniach typu lustra tektonicznego, przy czym główne kierunki tych 
spękań to: NW - SE 350 i NE – SW 3150.  

 
 

3. AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA I STAN ZAGROŻENIA TĄPANIAMI 
 
Realizowana od 2000 roku eksploatacja w polu obejmuje rejon ograniczony przez uskok Rudnej 
Głównej z lewej strony, chodnik T-326 z prawej i odbywa się od pochylni F-20 w kierunku upado-
wej centralnej C-3. Na rysunku 2 przedstawiono lokalizację ognisk wstrząsów o energiach powyżej 
105J (brak lokalizacji 2 zdarzeń z klasy 105) zarejestrowanych w polu oddziału G-4/6 i jego najbliż-
szym sąsiedztwie w okresie od połowy roku 2000 do 30.11.2003r. 

 

 
 
Rys. 2. Lokalizacja ognisk wstrząsów o energiach 105J i wyższych 
Fig 2. Location of tremors centres with energies in excess of 105J 

 
W tablicy 1 z kolei zestawiono charakterystykę aktywności sejsmicznej (dla wstrząsów o ener-

giach powyżej 104J) za okres od początku eksploatacji do 30.11.2003 w rozbiciu na poszczególne 
klasy energetyczne. Uzupełnieniem informacji w tym zakresie jest sporządzona w oparciu o analo-
giczną bazę wstrząsów (rzędu 104J i wyższych) i okres obserwacyjny (do 30.11.2003) relacja Gu-
tenberga-Richtera (rys. 3). 
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Tablica 1. Zestawienie ilości i energii wstrzasów zarejestrowanych w polu G-4/6 
Table 1. The number and energy of rock bursts registered in the panel G-4/6 

klasa 104J klasa 105J klasa 106J klasa 107J klasa 108J 
N NCW N NCW N NCW N NCW N NCW 
29 41,4% 10 30% 5 0% 3 33,3% 1 0% 

ΣAs ΣAs
CW ΣAs ΣAs

CW ΣAs ΣAs
CW ΣAs ΣAs

CW ΣAs ΣAs
CW 

9,3⋅105 45,2% 2,7⋅106 18,7% 1,9⋅107 0% 2,0⋅108 29,1% 2,8⋅108 0% 

* oznaczenia: N – ilość wstrząsów, ΣAs – sumaryczna energia sejsmiczna, CW – czas wyczekiwania 
 
Na podstawie zaprezentowanych danych można stwierdzić, że: 

− aktywność sejsmiczna w trakcie prowadzonych dotychczas w polu G-4/6 robót górniczych 
kształtowała się na poziomie stosunkowo niskim jak na warunki LGOM, 

− ogniska rejestrowanych wysokoenergetycznych wstrząsów lokalizowały się na lewym skrzydle 
oddziału (blok A), które charakteryzuje bogata tektonika (m. in. horst o zrzucie do 6m), sąsiedz-
two starych zrobów oddziału G-3/3 oraz bliskość strefy uskoku Rudna Główna; prawidłowość 
ta wskazywać może na bezpośredni związek przyczynowy zjawisk sejsmicznych z prowadzo-
nymi robotami rozcinkowymi i przebiegiem wzmiankowanych stref uskokowych, 

− procentowe udziały zarówno ilości jak i energii wstrząsów zarejestrowanych w czasie wyczeki-
wania (8 godzin) są relatywnie niskie (średnie w klasie energii 104J), co daje ogólny pogląd na 
temat przeciętnej skuteczności stosowanej w polu profilaktyki aktywnej. 

 

Log(N) = -0.3298Log(As) + 2.8897
R2 = 0.9575
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Rys. 3. Rozkład Gutenberga-Richtera dla zjawisk o energiach 104J i wyższych 
Fig 3. The Gutenberg-Richter distribution for processes where energy levels exceed 104J 

 
W okresie do końca października 2003 w polu G-4/6 wystąpiło w sumie 152 wstrząsy o ener-

giach powyżej 103J (włącznie), w tym 9 zjawisk o energii większej bądź równej 106J (tzn.: 5 z klasy 
106J, 3 – 107J i 1 – 108J). Na tej podstawie zakładano, iż w miarę rozwoju eksploatacji aktywność 
sejsmiczna w oddziale będzie generalnie wzrastać, przy czym w obrębie bloku A kształtować się 
może na wysokim poziomie, a okresowemu uaktywnianiu zaburzeń tektonicznych (zarówno strefy 
uskoku Rudna Główna jak i horstu o zrzucie 0,5-6m) mogą towarzyszyć samoistne wstrząsy o ener-
giach powyżej 107J.  
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Rys. 4. Szkic skutków tąpnięcia spowodowanego wstrząsem o energii 3.4⋅106J 
Fig 4. Diagram of rock burst impacts (tremors energy 3.4.106J) 

 
Pole oddziału G-4/6 zlokalizowane jest w obrębie IV rejonu O/ZG Rudna zakwalifikowanego 

do III stopnia zagrożenia tąpaniami oraz XII zaliczonego do II stopnia, przy czym granica pomię-
dzy rejonami przebiega w całości w obrębie bloku A. Zlokalizowane w sąsiedztwie horstu epicen-
trum wstrząsu o energii 3.4⋅106J, który spowodował tąpnięcie wskazywało na potencjalnie wysoki 
poziom zagrożenia tąpaniami, jaki towarzyszyć będzie kontynuowaniu robót górniczych w rejonie 
występujących dyslokacji tektonicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wzmiankowanego hor-
stu. Analiza mechanizmu źródła, a także rodzaj i zasięg skutków (rys. 4) przedmiotowego wstrząsu 
świadczyły bowiem o jego tektonicznym charakterze przy jednoczesnym braku sygnalizacji pre-
kursorów samoistnego zdarzenia w oparciu o stosowane metody pomiarowe i obserwacje stanu 
górotworu. 
 
 
4. ZMODYFIKOWANE ZASADY I RYGORY PROWADZENIA ROBÓT  
 
Eksploatację w polu rozpoczęto od strony pochylni F-20, po rozciągłości w kierunku północno-
zachodnim do granic filara oporowego upadowych centralnych (C-1, 2, 3). Do dnia wystąpienia 
tąpnięcia z projektowanych trzech etapów robót rozcinkowych w bloku B zrealizowano w całości 
dwa z nich, natomiast w bloku A, z uwagi na zaangażowanie tektoniczne oraz niedrożność istnieją-
cych wyrobisk i związany z tym wysoki poziom zagrożenia zawałowego – praktycznie tylko jeden. 
Opracowana po zdarzeniu koncepcja zakładała kontynuację eksploatacji w polu furtą o wysokości 
6÷10m z zachowaniem dotychczasowego kierunku wybierania systemem komorowo-filarowym 
obejmującym: 
− upodatnienie złoża i dodatkową ochronę stropu (R-UO) w części pola o miąższości do 7m, 
− likwidację warstwy dolnej na podsadzkę suchą (RG-6) w obszarach, gdzie złoże wykazywało 

grubość powyżej 7m. 
Utrzymano, ze względów organizacyjnych, podział pola na dwa bloki eksploatacyjne (A i B) 

charakteryzujące się różnym stopniem zaangażowania tektonicznego, przy czym roboty górnicze 
prowadzone są wyrównaną linią frontu (w obu blokach) o sumarycznej długości około 700m przy 
wielkości otwarcia 70-200m z zachowaniem zasady jego wyprzedzenia na lewym skrzydle od stro-
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ny uskoku Rudna Główna. Wprowadzone po zdarzeniu zmiany w stosunku do wcześniej obowią-
zującego [1] (aktualnie realizowanego) projektu obejmowały przede wszystkim [2]: 
− W zakresie organizacji, zasad i kolejności prowadzenia robót: 

− przesunięcie granicy pomiędzy blokami z dawnej komory K-23 na północno-wschodni ocios 
komory K-18a, czego konsekwencją było poszerzenie o około 75m zasięgu strefy szczegól-
nego zagrożenia tąpaniami, 

− odstąpienie od dalszego prowadzenia robót eksploatacyjnych w obrębie filara wielkogaba-
rytowego ograniczonego komorami K-22 i K-28 oraz pasami P-38 i P-40a, 

− wykonywanie w sposób niezależny, w ramach wyprzedzającego upodatnienia dróg komuni-
kacyjnych, rozcinki filarów w wiązkach chodników: 

− T-320, W-320a między przecinką 6/W-320 i pochylnią centralną 3 (blok A), 
− T, W-321 (321a) pomiędzy pasem P-48 i pochylnią F-9 (blok B), 

− prowadzenie rozcinki komór K-2÷3 na prawym skrzydle frontu z wyprzedzeniem niezbęd-
nym dla uzyskania dróg transportowo-wentylacyjnych, 

− wprowadzenie zasady wyłączania z ruchu wyrobisk zlokalizowanych na wybiegu do 100m 
przed linią czynnych przodków, 

− stosowanie, przy przechodzeniu wyrobiskami eksploatacyjnymi przez strukturę horstu, do-
datkowego zabezpieczenia stropu w postaci obudowy linowo-spoiwowej oraz stropnic pły-
towych. 

− W zakresie rygorów prowadzenia robót: 
− w odniesieniu do robót realizowanych wyłącznie w bloku B: 

− zmniejszenie minimalnej ilości grupowo strzelanych przodków do 4 (poprzednio 6), 
− skrócenie czasu wyczekiwania po robotach strzałowych do 1,5 godziny (poprzednio 2), 

− w odniesieniu do robót realizowanych wyłącznie w bloku A: 
− zmniejszenie minimalnej ilości grupowo strzelanych przodków do 4 (poprzednio 6), 
− wydłużenie czasu wyczekiwania po robotach strzałowych do 12 godzin (poprzednio 8) 

w strefie szczególnego zagrożenia tąpaniami, czyli w bloku A przy jednoczesnym skró-
ceniu do 1,5 godziny (poprzednio 2) w pozostałej części pola (blok B),  

− ograniczenie do 12 (poprzednio 15) limitu załogi w strefie szczególnego zagrożenia tą-
paniami, 

− dodatkowe ograniczenie ruchu ludzi (do 5 osób) i maszyn w wyrobiskach przylegają-
cych bezpośrednio do calizn filara pomiędzy komorami K-22÷28 i pasami P-38÷40a, 
w obrębie którego zaniechane będą roboty górnicze, 

− zastąpienie rygoru prowadzenia wszystkich przodków w strefie odprężonej uzyskiwanej 
przez odpalenie w co drugim zabiorze zwiększonego ładunku MW w jednym otworze 
na rygor uzyskiwania strefy odprężonej przez odpalanie ładunku w dwóch otworach, 

− w odniesieniu do robót realizowanych wspólnie w obu blokach (A i B): 
− zmniejszenie minimalnej ilości grupowo strzelanych przodków do 6 (poprzednio 8), 
− wydłużenie czasu wyczekiwania po robotach strzałowych do 12 godzin w bloku A przy 

jednoczesnym skróceniu do 1,5 godziny (poprzednio 2) w bloku B, 
− zachowanie dla bloku A analogicznej (jak opisano wcześniej) zasady odpalania zwięk-

szonego ładunku MW. 
Mając na uwadze sytuację geologiczno-górniczą, aktualny stan zaawansowania robót w polu 

a także przyczyny i okoliczności zaistniałego tąpnięcia warto podkreślić, iż zdecydowana większość 
wprowadzanych zmian ukierunkowana była na poprawę bezpieczeństwa robót zarówno w aspekcie 
zagrożenia tąpaniami, jak i zawałowego. Uzasadnionymi przesłankami zmniejszenia ilości grupowo 
odpalanych przodków w trakcie wykonywania robót strzałowych były z jednej strony skompliko-
wane, nie pozwalające na uzyskanie większej ilości czynnych przodków, warunki natury ruchowej 
w bloku A, z drugiej zaś konieczność respektowania zasady utrzymywania wyrównanej linii fron-
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tu w całym polu z wyprzedzeniem lewego skrzydła od strony zrobów i systemu uskoków Rudna 
Główna. Założono jednak, że przy prowadzeniu mniejszej ilości przodków w strefie odprężonej 
uzyskiwanej przed odpalanie zwiększonego ładunku w dwóch (a nie jednym) otworach, całkowi-
ta ilość zużytego materiału wybuchowego będzie zbliżona, w konsekwencji czego poziom skutecz-
ności prowokacji zjawisk sejsmicznych nie powinien ulec pogorszeniu. Stwierdzono poza tym, 
iż odnotowane skutki tąpnięcia polegające na urobieniu ociosów w komorze K-26a na głębokość 
0,5-1m na odcinku od pasa P-40a do czoła przodka oraz pasie P-40a pomiędzy komorami K-26a 
i K-28 mogą świadczyć o niekorzystnym stanie naprężenia panującym w filarze wielkogabaryto-
wym ograniczonym pasami P-38 i P-40a oraz komorami K-22 i K-28. Wobec powyższego i zwa-
żywszy ponadto na przebiegające wewnątrz zaburzenia uskokowe oraz stan destrukcji stropu (spo-
wodowany wstrząsem) determinujący wysoki poziom zagrożenia zawałowego podjęto decyzje 
o zaniechaniu dalszych robót eksploatacyjnych w tej części pola [3]. Doświadczenia uzyskane 
w trakcie dotychczasowej eksploatacji w bloku A oraz analiza okoliczności zaistniałego zdarzenia 
skłoniły także kopalnię do optymalizacji siatki stanowisk kontrolno-pomiarowych oraz wprowa-
dzenia dodatkowej obudowy wyrobisk prowadzonych w strefie horstu o zrzucie 0,5÷6m (pomiędzy 
komorami K-22 i K-26a). 

 
 

5. WNIOSKI 
 

Zaprezentowane w niniejszym artykule rozważania dotyczące modyfikacji dotychczasowych zasad 
i rygorów prowadzenia robót górniczych w polu eksploatacyjnym G-4/6 O/ZG Rudna w aspekcie 
wyników analizy rejestrowanej sejsmiczności górotworu ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn 
i okoliczności zaistniałego w bloku A tąpnięcia pozwalają na sformułowanie następujących wnios-
ków:  
− Aktywność sejsmiczna towarzysząca eksploatacji w polu G-4/6 do końca III kwartału 2003 

kształtowała się na relatywnie niskim, jak na warunki LGOM, poziomie, przy czym ogniska 
rejestrowanych wysokoenergetycznych wstrząsów lokalizowały się generalnie na lewym skrzy-
dle oddziału w bloku A. Prawdopodobnymi przyczynami takiego stanu rzeczy były złożone 
warunki geologiczno-górnicze w tej części pola związane głównie ze znacznym zaangażowa-
niem tektonicznym, sąsiedztwem starych zrobów oddziału G-3/3 oraz bliskością strefy uskoku 
Rudna Główna. 

− Analiza przyczyn i okoliczności tąpnięcia z dnia 25.10.2003 oraz mechanizm źródła i lokaliza-
cja epicentrum wstrząsu będącego bezpośrednią jego przyczyną wskazały na tektoniczny cha-
rakter zdarzenia. Sejsmiczna aktywność uskoku Rudna Główna i przebiegającej w obrębie blo-
ku A struktury horstu o zrzucie 0,5-6m oraz notowana średnio niska skuteczność prowokacji 
zjawisk sejsmicznych pozwalała utrzymywać, że kontynuacja robót w tej części oddziału zwią-
zana będzie z potencjalnie wysokim poziomem zagrożenia tąpaniami. 

− Przesłanką zaniechania dalszych robót eksploatacyjnych w rejonie wyrobisk P-38, P-40a, K-22 
i K-28 był zakładany, niesprzyjający rozkład naprężenia w obrębie wydzielonej calizny oraz 
przebiegające zaburzenia uskokowe, stan destrukcji stropu, a także niedrożność istniejących 
pasów i komór mogące generować wysoki poziom zagrożenia zawałowego  

− Dla utrzymania porównywalnej skuteczności prowokacji zjawisk sejsmicznych przy zachowa-
niu priorytetowego wyprzedzenia lewego skrzydła frontu oddziału od strony zrobów i strefy 
nieciągłości tektonicznych, w ślad za liberalizacją rygoru minimalnej ilości grupowo strzela-
nych podczas urabiania przodków wprowadzono zasadę odpalania zwiększonej masy ładunku 
materiału wybuchowego w dwóch otworach odprężających. 

− Zauważalna relacja pomiędzy lokalizacją ognisk rejestrowanych zjawisk sejsmicznych oraz 
prowadzonymi robotami górniczymi i przebiegiem zaburzeń uskokowych stanowiła przesłankę 
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dla podjętych działań ukierunkowanych na ograniczenie skutków ewentualnego uaktywnienia 
się uskoków, w tym horstu o zrzucie 0,5-6m. 

 
Referat zrealizowano w ramach projektu badawczego, nr pracy 18.18.100.160.  
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Tectonic Seismicity as the Rational for Changing the Rules  
and Regulations for Mining Operations in the Panel G-4/6 O/ZG  
in the Mine Rudna 
 
The study summarises the seismic and rock burst hazard data for the panel section G-4/6 O/ZG 
Rudna, during the mining operations continued in the panel with most intricate geological structure 
in the conditions of tectonic hazards. A connection is found between the location of rock bursts 
centres and the progress of faulty zones, hence the study summarises the measures taken by the 
mine and suggested changes in the schedules of mining operations in the context of minimising 
the impacts of activated faults.  
 
copper ore mining, rock burst and tremor hazards, fault displacement 
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Analiza porównawcza geometrii filarów ochronnych 
wyznaczanych w złożu węgla kamiennego 
 
 
Dariusz Chlebowski, Witold Kowol 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Wiek polskich kopalń sprawia, iż w zakładach górniczych wydobywających 
węgiel kamienny, istnieją filary ochronne wyznaczane według różnych, czasowo obowiązujących 
i częstokroć już nieaktualnych zasad. W artykule omówiono główne założenia oraz istotę poszcze-
gólnych metod z przywołaniem odpowiednich uregulowań prawnych w tym zakresie a także doko-
nano, w oparciu o rezultaty przeprowadzonych obliczeń i konstrukcji, analizę porównawczą mającą 
na celu zilustrowanie różnic w kształcie, gabarytach i usytuowaniu względem osi obiektu filarów 
wyznaczonych w oparciu o wytyczne ujęte w zaprezentowanych zarządzeniach MGiE dotyczących 
wyznaczania filarów ochronnych z roku 1961 [3], 1986 [8], oraz instrukcji GIG z roku 1996 [7]. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Filary ochronne, eksploatacja pod obiektami, szkody górnicze 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Zasadność wyznaczania filarów ochronnych w górnictwie podziemnym stwierdzono na przełomie 
XIX i XX wieku, kiedy to dla obiektów podziemnych i powierzchniowych w celu ochrony pozo-
stawiano w ich obrębie niewybrane partie złoża. Jak potem wykazały pomiary i obserwacje oraz 
rezultaty rozważań teoretycznych [1], nie chroniły one w pełni przedmiotowych obiektów głównie 
z uwagi na nieprecyzyjne wyznaczenie ich wymiarów (gabarytów), a także niedokładność znajo-
mości budowy geologicznej. Powyższe stanowiło asumpt podjęcia licznych badań i prac w tym 
zakresie, szczególnie w aspekcie rozwoju metod prognozowania wpływów statycznych działalnoś-
ci górniczej na górotwór i powierzchnię terenu w połączeniu z nowymi technikami pomiarów geo-
dezyjnych. Tym samym, mając na względzie racjonalną gospodarkę złożem, w oparciu o podstawy 
naukowe i przy pełnym wykorzystaniu doświadczeń praktycznych opracowano metody eksploata-
cji złóż w filarach ochronnych obiektów podziemnych i powierzchniowych.  
 
 
2.  ZASADY WYZNACZANIA FILARÓW OCHRONNYCH W GRANICACH OBSZARÓW 

GÓRNICZYCH KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO 
 
Pierwszym zbiorem instrukcji systematyzującym zasady wyznaczania granic filarów było zarządze-
nie Ministra Górnictwa i Energetyki nr 19 z 1961r. [3]. Zarządzenie wprowadzało po raz pierwszy 
definicję filara ochronnego jako część obszaru górniczego, w której dla ochrony terenów, budowli  
i urządzeń przed szkodami wskutek robót górniczych prowadzenie tych robót może być dozwolone 
pod szczególnymi warunkami zapewniającymi w dostateczny sposób ochronę ich przed szkodami. 
Dopuszczalne zatem jest prowadzenie eksploatacji pod chronionymi obiektami przy zachowaniu 
odpowiednich zasad i rygorów, niemniej filar ochronny należy wyznaczyć w przypadku, gdy prog-

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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nozowane wielkości odkształceń powierzchni terenu spowodowane działalnością górniczą przekra-
czają wartość dopuszczalnych odkształceń poziomych dla chronionych obiektów i uzasadniają 
konieczność zachowania szczególnych warunków lub stosowania specjalnych technik (technologii) 
eksploatacji. W związku z powyższym wymagane jest ustanowienie filara ochronnego przed roz-
poczęciem robót górniczych mogących wpłynąć niekorzystnie na chronione obiekty. 

Od czasu wprowadzenia pierwszego aktu prawnego regulującego zasady wyznaczania filarów 
ochronnych wydano w tym zakresie trzy instrukcje. Do wejścia w życie Ustawy Prawo geologicz-
ne i górnicze z 1994 roku [6], granice filara ochronnego, na wniosek zakładu górniczego, zatwier-
dzał okręgowy urząd górniczy, po czym kopalnia zobowiązywała się nanieść je na właściwych ma-
pach górniczych z powołaniem na decyzję właściwego urzędu. Ustawa wprowadzała szereg istot-
nych zmian, w tym m. in.: 
− przekazano obowiązek ustanawiania granic filarów ochronnych gminom w ramach miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych (obszar funkcjonalny), 
− ustanowiono konieczność wyznaczania filarów ochronnych po raz pierwszy już na etapie starań 

o uzyskanie koncesji na wydobywanie kopaliny użytecznej, 
− zalecono wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń z oddziaływania eksploatacji górniczej 

na obiekty oraz wyznaczanie filarów ochronnych przez specjalistów. 
Wyznaczenie filara polega na ustaleniu jego granic dla pakietu pokładów w obrębie których 

dopuszcza się prowadzenie robót górniczych po spełnieniu określonych warunków [6], przy czym 
podstawową zasadą jest maksymalne ograniczenie wpływów eksploatacji na chronione obiekty. 
Kierując się powyższymi wytycznymi opracowano wiele metod i zasad wyznaczania filarów ochron-
nych [3,5,7,8] polegających generalnie na określeniu, w poszczególnych przekrojach pionowych, 
kątów, pod którymi należy wykreślić ich granice, przy czym wartości tych kątów zależne są w głów-
nej mierze od kategorii odporności chronionego obiektu oraz własności górotworu. Dysponując 
ustaloną kategorią odporności wyrażoną bezpiecznymi (dopuszczalnymi) odkształceniami pozio-
mymi εbezp, można ustalić odległość, w jakiej należy zatrzymać front eksploatacji górniczej [1,2]. 
Zatem prawidłowo wyznaczony filar ochronny powinien mieć taką geometrię, aby po zrealizowa-
niu (w odpowiednim interwale czasowym) eksploatacji pozafilarowej we wszystkich pokładach, 
deformacje w żadnym punkcie obszaru chronionego nie przekraczały wartości bezpiecznych dla 
obiektów chronionych.  
 
2.1. Wyznaczanie filarów ochronnych według instrukcji MGiE z 1961roku 

 
W oparciu o instrukcję MGiE z 1961 roku zweryfikowano uprzednio wyznaczone filary ochron-

ne i do roku 1986, na podstawie wytycznych w niej zawartych, wyznaczano nowe. W instrukcji [3] 
przyjęto zasadę niedopuszczenia do uszkodzeń obiektów chronionych wskutek ewentualnej eks-
ploatacji pozafilarowej dla umożliwienia późniejszej prawidłowej eksploatacji złoża w obrębie 
wyznaczonego filara ochronnego. Uwzględniono podział obiektów na cztery kategorie odporności 
według dopuszczalnych odkształceń poziomych, dla których określono kąty zasięgu wypływów 
(φ = 540 dla kategorii I, φ = 580 dla kategorii II, φ = 620 – dla kategorii III i φ = 660 – dla kategorii 
IV). W pokładach zalegających poziomo i o nachyleniu do 100 granice filara wyznacza się przez 
odłożenie we wszystkich kierunkach wartości kątów zasięgu wpływów φ. Dla pokładów lub ich 
części posadowionych na głębokościach mniejszych od 180m konieczne jest wyznaczenie dodat-
kowego pasa ochronnego o szerokości „s” według wzoru: 
 

30 [ ]
6
Hs m= −  

 

gdzie:  
H – głębokość zalegania pokładu. 

441



 

 

Przy wyznaczaniu filarów ochronnych w przypadku złóż o nachyleniu powyżej 100 uwzględnia 
się dewiację niecki w warstwach karbonu poprzez przesunięcie granic w kierunku wzniosu o war-
tość „p” określoną wzorami: 

 

])[( mktgHp k α⋅⋅=  dla α ≤ 450  lub ])][90([ 0 mktgHp k α−⋅⋅=  dla α > 450 
 

gdzie:  
Hk – miąższość nadległych warstw karbońskich, 
k – współczynnik odchylenia niecki obniżeniowej o wartości 0,7, 
α – kąt nachylenia pokładu, 

przy czym jeżeli kąt φ po uwzględnieniu przesunięcia „p” przekracza 900, to należy przyjąć wartość 
φ = 900. 
 

 
 
Rys. 1. Granice filara [wg 3]: a) dla grupy pokładów słabo nachylonych α≤100; b) przy eksploatacji pokładu 
nachylonego α>100 
Fig. 1. Pillar borders: a) little inclined seams α≤100; b) exploitation of the inclined seam α>100 
 
2.2. Wyznaczanie filarów ochronnych według instrukcji MGiE z 1986 roku 

 
Lata 60-te i 70-te to okres dynamicznego rozwoju górnictwa. Od czasu wprowadzenia w 1961 

roku pierwszej instrukcji dotyczącej filarów ochronnych zaistniało wiele faktów [4], które przyczy-
niły się do opracowania nowych zasad. Wśród najistotniejszych, leżących u podstaw wymienionych 
zmian należy wymienić:  
− zdecydowany wzrost głębokości eksploatowanych pokładów, co przyczyniło się do uwięzienia 

ogromnych zasobów złoża w filarach ochronnych i oporowych, 
− rozwój badań i metod z zakresu mechaniki górotworu, a w szczególności zagadnień wpływu 

górotworu naruszonego na powierzchnię terenu, 
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− stwierdzenie nieliniowej zależności niekorzystnych skutków eksploatacji w funkcji głębokości 
zalegania złoża. 
Powołano zespół złożony z pracowników naukowych oraz specjalistów branży wydobywczej, 

który opracował nowe zasady wyznaczania filarów ochronnych dla obiektów powierzchniowych 
i podziemnych w obszarach górniczych kopalń węgla kamiennego [8]. W myśl wzmiankowanych 
zasad wokół chronionego obiektu na powierzchni terenu wyznacza się pas ochronny „s” zgodnie 
z formułami: 
− w przypadku niewielkiej miąższości nadkładu utworów trzecio- i czwartorzędowych (N ≈ 0) 
 

0,16 [ ]sr

sr

H Rs m
γ
⋅= ⋅   

 
− dla nadkładu utworów trzecio- i czwartorzędowych o miąższości większej (N >> 0) 
 

0,16( ) [ ]sr

sr

H Rs H N m
γ
⋅= + ⋅  

 
gdzie: 
H – głębokość najniżej zalegającego pokładu przewidzianego do eksploatacji górniczej, 
Rśr – średnia wytrzymałość na rozciąganie warstw górotworu do głębokości H, 
γśr – średni ciężar objętościowy skał warstw nadkładu i karbonu do głębokości H, 

przy czym wartości Rśr i γśr określa się indywidualnie dla warunków konkretnego zakładu górni-
czego lub pojedynczego filara (w sytuacji braku wystarczających danych można przyjąć wartości 
uśrednione [8]). 

Kolejnym etapem jest odmierzenie promienia „Xb” (rys. 2) określając w ten sposób granice fila-
ra w poszczególnych pokładach. Sposób obliczania wartości „Xb” uzależniony jest od głębokości 
zalegania pokładu, jego nachylenia i grubości warstw nadkładu „N”. I tak dla pokładów poziomych 
lub prawie poziomo zalegających (α≤ 100): 
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gdzie: 
Hi – głębokość zalegania pokładu w którym wyznacza się filar, 
k0 – współczynnik stateczności filara k0 = 1,5, 
Dla pokładów nachylonych (100 ≤ α ≤ 600) w kierunku rozciągłości promień Xb oblicza się 

analogicznie jak w przypadku pokładów poziomych oraz dodatkowo wyznacza się przebieg granic 
filara w kierunku wzniosu i upadu według wzorów: 
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gdzie:  
Hiu, Hiw – głębokość pokładu pod granicą strefy chronionej (od strony upadu i wzniosu). 

 
Po wykonaniu obliczeń wykreśla się odpowiednie przekroje pionowe w kierunku rozciągłości 

i upadu warstw, na których łączy się końce promieni filara Xb, Xbup, Xbwp (w instrukcji [8] poda- 
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no oznaczenia odwrotne), oraz granicę strefy ochronnej „s”, uzyskując przestrzenny obraz filara 
ochronnego [Rys.2]. Na podstawie przekrojów pionowych wyznaczyć można granice filarów w po-
szczególnych pokładach. 

 

 
 
Rys. 2. Granice filara dla grupy pokładów [wg 8]; a) słabo nachylonych α ≤100 b) nachylonych α >100 
Fig. 2. Pillar borders for the group of seams; a) little inclinated α≤100, b) inclinated α>100 

 
2.3. Wyznaczanie filarów ochronnych według instrukcji GIG z 1996 roku 

 
W najnowszych i aktualnie obowiązujących instrukcjach wyznaczania filarów ochronnych [7] 

przyjęto nadrzędną zasadę, że eksploatacja pokładów węgla w otoczeniu wyznaczonego filara 
ochronnego nie może spowodować przekroczenia na terenie lub w obiekcie chronionym wskaźni-
ków deformacji εdop i/lub Tdop dla nich przyjętych. Instrukcja [7] przewiduje dwa sposoby konstruk-
cji filara ochronnego (geometryczny i analityczny) w zależności od stopnia rozpoznania warunków 
ochrony obiektu, udokumentowania złoża, rozeznania warunków geologicznych oraz znajomości 
parametrów i współczynników teorii wpływów eksploatacji. 

Pierwszy z nich polega na wyznaczeniu granic filara ochronnego na podstawie wartości kątów 
zasięgu dopuszczalnych wpływów określonych dla założonej kategorii odporności chronionych 
obiektów: 
− dla obiektów kategorii 0 ψ = 500, 
− dla obiektów kategorii I ψ = 540, 
− dla obiektów kategorii II ψ = 560, 
− dla obiektów kategorii III ψ = 580, 
− dla obiektów kategorii IV ψ = 600 
i stanowi niejako zmodyfikowaną, dostosowaną do aktualnych warunków geologiczno-górniczych 
metodę zaprezentowaną w instrukcji MGiE z 1961 roku [3]. 
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U podstaw drugiego sposobu leży założenie, iż wyznaczony w oparciu o metody analityczne 
okrąg o pewnej średnicy zapewnia formalną ochronę obiektu znajdującego w jego osi, tzn. suma-
ryczne, pochodzące od eksploatacji pozafilarowej, deformacje w dowolnym punkcie tego okręgu 
nie przekraczają dopuszczalnych, określonych wartościami εdop i/lub Tdop. Wyznaczenie granic filara 
zgodnie z kryteriami ochrony polega na obliczeniu promienia filara w każdym pokładzie. Długość 
tych promieni jest funkcją liczby, grubości oraz głębokości zalegania poszczególnych pokładów, 
a także elementów technologicznych systemu eksploatacji oraz wartości dopuszczalnych wskaźni-
ków deformacji εdop i/lub Tdop. W zależności od otrzymanych wyników parametrów pomocniczych, 
wartość kąta ψ odczytywana jest z tabel [7] bądź obliczana wg wzoru: 

 

0[ ][ ]
n

g

carctg tg
x c
πψ β
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gdzie: 
x, c, cg – stałe pomocnicze, obliczane ze wzorów, 
n – wykładnik potęgowy (0,5 ÷ 1), 
tgβ – parametr górotworu teorii Budryka-Knothego. 

 

 
 
Rys. 3. Granice filara[wg 7]: a) dla grupy pokładów słabo nachylonych α≤100, b) przy eksploatacji pokładów 
nachylonych α>100 
Fig. 3. Pillar borders: a) group of little inclinated seams α≤100, b) group of inclinated seams α>100 
 
 
3. ANALIZA PORÓWNAWCZA GEOMETRII FILARÓW OCHRONNYCH 
 
Ze względu na wiek polskich kopalń węglowych zdecydowana większość istniejących filarów 
ochronnych została wyznaczona w oparciu o wytyczne instrukcji z 1961 roku. Ponieważ jednak 
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nowelizowane instrukcje nie nakazywały obligatoryjnego dostosowania starych filarów do nowych 
zasad, toteż powszechnym jest, iż w obrębie jednego zakładu górniczego funkcjonują filary ochron-
ne wykreślone według różnych, często już nieaktualnych zasad. W związku z powyższym podjęto 
próbę przeprowadzenia analizy porównawczej mającej na celu zilustrowanie różnic w kształcie, geo-
metrii, gabarytach i usytuowaniu względem osi obiektu filarów ochronnych wyznaczonych w opar-
ciu o wytyczne zawarte w omówionych zarządzeniach (MGiE) lub instrukcjach (GIG) z 1961 [3], 
1986 [8] i 1996 roku [7]. W każdej z metod wyznaczania filarów ochronnych wymagana jest znajo-
mość ściśle określonych i niejednokrotnie odmiennych parametrów dotyczących obiektu chronio-
nego, złoża, górotworu oraz stosowanej technologii prowadzenia robót górniczych [Tab. 1], przy 
czym złożoność budowy geologicznej oraz zmienność własności fizycznych czy geomechanicznych 
utworów skalnych często narzuca konieczność posługiwania się przybliżonymi danymi szacunko-
wymi.  
 
Tab. 1. Parametry i współczynniki przyjmowane do obliczeń w poszczególnych metodach 
Tab. 1. Parameters and coefficients adopted in the calculation in each of these methods 

Metoda (instrukcja) 
Parametr 

1961 1986 1996 

Głębokość złoża x x x 

Kategoria ochrony obiektu x x x 

Kąt nachylenia pokładu x x x 

Parametr górotworu „tgβ”   x 

Grubość pokładu lub warstwy  x x 

Współczynnik eksploatacyjny „α”  x x 

Ciężar objętościowy skał  x  

Wytrzymałość na rozciąganie warstw górotworu  x  

 
Analizę przeprowadzono w oparciu o obliczenia dotyczące konstrukcji przebiegu granic filara 

dla 14 [Tab. 2] wytypowanych przypadków i wariantów opisujących różny obiekt, elementy zale-
gania złoża i inny górotwór, przy czym za modelowy (stanowiący punkt odniesienia w dyskusji) 
uznano filar, a ściślej rzecz biorąc komplet danych i parametrów, wykreślony dla pokładu o miąż-
szości 4m, zalegającego pod kątem α=150 na głębokości 800m (w osi obiektu), eksploatowanego 
pozafilarowo systemem ubierkowym-ścianowym z zawałem stropu. Jako obiekt chroniony przyję-
to szyb I kategorii odporności, wykonany w obudowie betonowej, długości 1000m i średnicy zew-
nętrznej 10m, natomiast w odniesieniu do górotworu założono średnią wytrzymałość na rozciąganie 
Rśr = 3,43MPa, ciężar objętościowy skał γśr = 0,025MN/m3 oraz parametr tgβ = 2, co w gruncie rze-
czy charakteryzuje typowe warunki geologiczno-górnicze kopalń GZW. Wpływ głębokości pokła-
du na kształt i wielkość filarów rozpatrywano w ramach przykładu I (warianty: a, b, c, d), katego-
rii odporności – w ramach przykładu II (warianty: a, b), kąta nachylenia złoża – przykładu III (wa-
rianty: a, b, c, d) a parametrów górotworu – w ramach przykładu IV (warianty: a, b, c, d) [Tab. 2]. 
Każdorazowo geometrię filara wyznaczono wszystkimi trzema metodami [3,7,8] na podstawie punk-
tów charakterystycznych ustalanych zarówno w płaszczyźnie poziomej (wzdłuż rozciągłości) jak 
i pionowej (po kierunku wznios-upad), przy czym dla potrzeb interpretacji oraz porównania uzyska-
nych rezultatów – ilustracje graficzną ograniczono wyłącznie do kładu poziomego z zachowaniem 
skali.  
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Tab. 2. Parametry zmienne i ich wartości 
Tab. 2. Variable parameters and their values 

Przykład Parametry zmienne a) b) c) d) 

I Głębokość złożaw osi obiektu 400m 600m 800m 1000m 

II Kategoria odporności obiektu 
chronionego I II --- --- 

III Kąt nachylenia pokładu 50 100 150 250 

IV Parametry górotworu 
Rśr [MPa], γśr [MN/m3] 

Rśr = 1,73
γśr = 0,022 

Rśr = 3,43
γśr = 0,025 

Rśr = 5,49 
γśr = 0,023 

Rśr = 8,14 
γśr = 0,026 

 
3.1. Geometria filara szybowego w funkcji głębokości złoża (przykład I) 
 

Obliczenia wykonano dla czterech założonych głębokości posadowienia pokładu, a mianowicie 
400m (wariant a), 600m (wariant b), 800m (wariant c) oraz 1000m (wariant d) licząc w osi obiektu 
chronionego. Wartości wszystkich pozostałych parametrów, niezbędnych do przeprowadzenia kon-
strukcji wg poszczególnych metod, ustabilizowano jak w przypadku filara opisanego jako modelo-
wy (obiekt I kategorii odporności, kąt nachylenia pokładu: α = 150, parametry górotworu: tgβ = 2, 
γśr = 0,025MN/m3, Rśr= 3,43MPa). 

 

  

 
 

 
Rys. 4. Głębokość pokładu: a) 400m, b) 600m, c) 800m, d) 1000m 
Fig. 4. Seam depth: a) 400m, b) 600m, c) 800m, d) 1000m 
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Na podstawie ilustrujących otrzymane wyniki szkiców (Rys. 4) należy stwierdzić, że jakkolwiek 
bez względu na instrukcję wyznaczania granic filara sukcesywny wzrost głębokości pokładu pocią-
ga za sobą zwiększenie jego gabarytów, to relacje pomiędzy poszczególnymi metodami na różnych 
horyzontach głębokościowych są istotnie zróżnicowane. Przy wzroście głębokości o 600m najwięk-
szy przyrost powierzchni, bo około 5-krotny, wykazuje filar wyznaczony w oparciu o najstarszą 
z metod, gdy tymczasem analogiczna zmiana głębokości przyczyniła się do wzrostu powierzchni 
filara wyznaczonego wg metody z 1986 o około 200%. Dla niewielkich głębokości względne róż-
nice powierzchni filarów są relatywnie małe, zaś przy 1000m wynoszą już 500%. Dodatkowo moż-
na zauważyć, że wraz ze wzrostem głębokości przesunięciu w kierunku wzniosu pokładu ulega 
granica filara z 1996 roku. 
 
3.2. Geometria filara szybowego w funkcji kategorii odporności (przykład II) 

 
Granice filara wyznaczono dla dwóch kategorii odporności chronionego obiektu: I (wariant a) 

oraz II (wariant b), przy czym podobnie jak w przykładzie poprzednim wartości wszystkich pozo-
stałych parametrów opisują filar modelowy (głębokość pokładu w osi obiektu: 800m, kąt nachyle-
nia: α=150, parametry górotworu: tgβ=2, γśr= 0,025MN/m3, Rśr= 3,43MPa). 
 

  
 
Rys. 5. Kategoria odporności obiektu chronionego: a) I , b) II 
Fig. 5. Category of protected building object: a) I, b) II 
 

Jakkolwiek widoczna (rys. 5) prawidłowość, iż za wzrostem kategorii odporności (opisanych 
większymi wartościami dopuszczalnych poziomych odkształceń właściwych i nachyleń) kryją się 
mniejsze powierzchnie filarów ochronnych jest oczywista, to interesujące mogą wydawać się pro-
porcje omawianych zmian uzyskane w oparciu o kolejne instrukcje. Filar wyznaczony dla obiektu 
obu kategorii wg metody z 1961 roku zmniejsza się nieznacznie (około 15%), natomiast ogranicze-
nie wielkości filara z 1996 roku wynosi już około 60%. Granice filara z 1986 roku cechuje niewiel-
ki stopień modyfikacji zarówno w odniesieniu do współczynnika kształtu jak i powierzchni prze-
kroju poprzecznego.  
 
3.3. Geometria filara szybowego w funkcji kąta nachylenia pokładu (przykład III) 

 
Przebieg granic filara wykreślono dla czterech kątów nachylenia pokładu: 50 (wariant a), 100 

(wariant b), 150 (wariant c) i 250 (wariant d) i parametrów odpowiadających warunkom modelowym 
(kategoria odporności: I, głębokość pokładu w osi obiektu: 800m, parametry górotworu: tgβ = 2, 
γśr = 0,025MN/m3, Rśr = 3,43MPa). 
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Rys. 6.  Nachylenie pokładu a) α = 50, b) α = 100, c) α = 150, d) α = 250 
Fig. 6. Seam inclination: a) α = 50, b) α = 100, c) α = 150, d) α = 250 
 

Z przytoczonego rysunku 6 wynika, iż w obrębie poszczególnych metod zmiana kąta nachylenia 
pokładu w relatywnie niewielkim stopniu wpływa na rozmiar filara, istotne różnice natomiast daje 
się zauważyć w odniesieniu do współczynnika kształtu. Filary wyznaczone wg instrukcji z 1996 
roku wykazują największą podatność na zmianę tego parametru, która jest szczególnie widoczna 
od strony upadu. Uzyskana w niektórych przypadkach styczność granic w kierunku wzniosu (Rys. 6 
b, c, d) świadczy o spójności metod z 1986 i 1996 roku dla większych kątów nachylenia. 
 
3.4. Geometria filara szybowego w funkcji parametrów górotworu (przykład IV) 

 
W niniejszym przykładzie podjęto próbę zilustrowania zmian kształtu i wielkości filara dla róż-

nych własności górotworu, przy czym jedynymi parametrami (wymaganymi wyłącznie w metodzie 
z 1986) są ciężar objętościowy i wytrzymałość na rozciąganie skał. Obliczenia wykonano dla czte-
rech par wartości wzmiankowanych parametrów: 
− model #1: Rśr = 1,73MPa, γśr = 0,022MN/m3 (wariant a), 
− model #2: Rśr = 3,43MPa, γśr = 0,025MN/m3 (wariant b), 
− model #3: Rśr = 5,49MPa, γśr = 0,023MN/m3 (wariant c), 
− model #4: Rśr = 8,14MPa, γśr = 0,026MN/m3 (wariant d), 
natomiast pozostałe dane odnoszą się do warunków modelowych (kategoria odporności obiektu 
chronionego: I, głębokość pokładu w osi obiektu: 800m, kąt nachylenia: α=150, parametr górotwo-
ru: tgβ=2). 
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Rys 7. Własności górotworu: a) model #1, b) model #2, c) model #3, d) model #4 
Fig. 7. Rock mass properties: a) model #1, b) model #2, c) model #3, d) model #4 
 

Wobec przedstawionych wcześniej informacji dotyczących specyfiki poszczególnych metod 
operowanie analizowanymi parametrami górotworu wpływa jedynie na zmiany, choć zarówno w za-
kresie kształtu jak i wielkości, wyłącznie filarów ochronnych wyznaczanych oparciu o wytyczne 
z 1986 roku. Zważywszy na przyjęte (zgodnie z zestawieniami w instrukcji [8]) porównywalne 
wielkości ciężaru objętościowego utworów skalnych należy generalnie stwierdzić, że zasięg filara 
określonego tą metodą zwiększa się wydatnie wraz ze wzrostem wartości średniej wytrzymałości 
skał na rozciąganie. 
 
 
4. WNIOSKI 

 
Na podstawie zaprezentowanych w artykule rozważań oraz rezultatów przeprowadzonych obli-

czeń i sporządzonych na ich bazie konstrukcji mających na celu dokonanie porównawczej analizy 
zmian kształtu i wielkości filarów ochronnych wyznaczanych w oparciu o obowiązujące czasowo 
w Polsce instrukcje [3, 7, 8] można sformułować następujące wnioski ogólne: 
− każda z metod wyznaczania filarów opiera się na innych założeniach wyjściowych oraz wyma-

ga niejednokrotnie znajomości odmiennych danych dotyczących chronionego obiektu, zalega-
nia złoża czy też wybranych parametrów górotworu, 

− filary ochronne skonstruowane według poszczególnych wytycznych różnią się między sobą za-
równo pod względem kształtu jak i gabarytów (szczególnie w płaszczyźnie wznios-upad), przy 
czym zasadniczo największymi powierzchniami charakteryzują się przekroje filarów wykreślo-
nych instrukcją MGiE z 1961 roku, 
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− w przypadku dużych głębokości zalegania złoża filary wyznaczone na podstawie wytycznych 
z 1996 roku są znacznie mniejsze w stosunku do określonych w oparciu o dwie pozostałe doku-
mentacje, natomiast dla głębokości mniejszych różnice w wielkości filarów skonstruowanych 
według wszystkich metod są nieznaczne,  

− obserwowany w funkcji głębokości pokładu istotny wzrost wielkości filarów ochronnych znaj-
duje odzwierciedlenie w każdej z analizowanych metod, przy czym różnice powierzchni pomię-
dzy najmniejszym i największym filarem mogą dochodzić do 500%, 

− wpływ kategorii odporności obiektu chronionego przejawia się w zmianach wielkości filara, 
lecz proporcje tych zmian w konstrukcjach opracowanych dla poszczególnych (z wyjątkiem 
instrukcji z 1986 roku) metod istotnie od siebie odbiegają,  

− bez względu na zastosowaną metodę zmiana kąta nachylenia pokładu w relatywnie niewiel-
kim stopniu wpływa na rozmiary filarów, istotne różnice natomiast występują w odniesieniu 
do współczynnika ich kształtu ze szczególnym uwzględnieniem zasięgu od strony upadu, 

− własności (parametry) górotworu przekładają się jedynie na zmiany w zakresie kształtu i wiel-
kości wyłącznie filarów ochronnych wyznaczanych oparciu o wytyczne z 1986 roku, zasięg fila-
ra określonego tą metodą zwiększa się wydatnie wraz ze wzrostem wartości średniej wytrzyma-
łości na rozciąganie. 
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Comparative Analysis of the Geometry of the Protective Pillars  
Designated in the Coal Mining 
 
 
The age of Polish coal mines make the protective pillars set according to different, often outdated 
rules. The article discusses the main assumptions and the importance of the different methods and 
legislation in this respect. Basing on the results of calculations and design a comparative analysis 
has been carried out to illustrate the differences in shape, size and location of the pillars in relation 
to the presented methods of the designation of the protective pillars from year 1961 [3] 1986 [8] 
and instruction GIG from 1996 [7]. 
 
protective pillars, exploitation under building objects, mining damages 
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Nowoczesne urządzenia do zwalczania zagrożenia 
wybuchem pyłu węglowego 
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STRESZCZENIE: Pył węglowy występujący w kopalniach węglowych jest jednym z największych 
zagrożeń dla pracujących w nich górników. Wszelkie statystyki w zakresie wybuchów pyłu węglo-
wego w podziemnych kopalniach węgla wskazują, że wybuchy te powodują największe straty za-
równo wśród ludzi jak i wyposażenia kopalni w porównaniu do innych katastrof górniczych. Bar-
dzo rzadko zdarza się, aby któryś z górników objęty wybuchem pyłu węglowego przeżył to wyda-
rzenie. Najskuteczniejszym sposobem walki z zagrożeniem wybuchu pyłu węglowego jest pozby-
cie właściwości wybuchowych tego pyłu na stałe. Taką możliwość dają nowoczesne urządzenia 
opylające. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo, bezpieczeństwo pracy 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Wybuchy pyłu węglowego w kopalniach węgla kamiennego zarówno w górnictwie polskim jak 
i w światowym nie zdarzają się często, ale za to w skutkach są najbardziej tragiczne ze wszystkich 
wypadków zdarzających się w przemyśle węglowym. Według wszelkich statystyk wybuch pyłu 
węglowego powoduje na dole kopalni największe straty zarówno wśród ludzi jak i całego wyposa-
żenia kopalni. 
 Wystarczy przypomnieć o kilku takich katastrofach spowodowanych wybuchem pyłu węglo-
wego w kopalniach węgla kamiennego, aby przekonać się o jego tragicznych skutkach. 
 Wybuchy pyłu węglowego o tak ogromnych rozmiarach miały miejsce między innymi we Fran-
cji w 1906 roku, gdzie zginęło 1099 górników, w Mandżurii w 1942 roku, gdzie zginęło 1527 gór-
ników, w RFN w kopalni Luisenthal w 1962 roku, gdzie zginęło 299 górników, czy też w Bośni 
Hercegowinie w 1990 roku w kopalni Dobrvya, gdzie zginęło 180 górników. 
 W Polsce w latach 1922−2006 zdarzyło się 31 zapaleń i wybuchów pyłu węglowego w wyniku 
których, zginęło 243 górników, a 508 zostało rannych. 
 Najtragiczniejsze w skutkach wybuchy miały miejsce w kopalni Dymitrow w 1979 roku gdzie 
zginęło 34 górników, w kopalni Mysłowice w 1987 roku gdzie zginęło 18 górników, w kopalni 
Jas-Mos w 2002 roku gdzie zginęło 10 górników i w kopalni Halemba w 2006 roku, gdzie zginęło 
23 górników. 
 Główną cechą zagrożenia pyłowego w górnictwie jest jego powszechność występowania. Po-
wstanie pyłu węglowego w procesach jego urabiania uważane jest za nieuniknione. Urabianie wę-
gla przy użyciu kombajnów, strugów i jego transport przenośnikami, powodują wytwarzanie się py-
łu węglowego w ilości 2 do 3% wielkości całego wydobycia kopalni. Tak więc w kopalni o wydo-
byciu 10 tys. ton/dobę wytwarzane jest około 200 do 300 ton/dobę pyłu węglowego z czego część 
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wytransportowana jest wraz z urobionym węglem na powierzchnię, a część zostaje na dole kopalni. 
W warunkach kopalnianych zainicjowany obłok tego pyłu z zawartością około 300 do 500 g/m3 
wyrobiska. 
 W kopalni węgla, w której wydobycie węgla jest zmechanizowane, a nawet odbywa się przy 
użyciu materiałów wybuchowych, pył węglowy jest wszechobecny i szczególnie niebezpieczny we 
wszelkich szczelinach, wykładkach i zrobach wyrobisk górniczych. Znaczna jego część osiada 
w pobliżu miejsca wytwarzania, ale pozostała część, zwłaszcza frakcja najdrobniejsza, przenoszo-
na jest z powietrzem wentylacyjnym na cały obszar kopalni. Wnika w najmniejsze szczeliny i poza 
opinkę wyrobisk, gdzie staje się najgroźniejszy ze względu trudności jego neutralizacji w tych 
miejscach metodami dotychczas stosowanymi. 
 Aktualnie urządzenia opylające firmy WWT Sp. z o.o. pozwalają na 100% skuteczną neutrali-
zację pyłu węglowego nie tylko wewnątrz wyrobisk górniczych, ale także w jego najmniejszych 
szczelinach i zakamarkach. Szczegółowo urządzenia te przedstawię w dalszej części referatu. 
 Zwalczanie zagrożenia wybuchem pyłu węglowego realizuje się następującymi metodami po-
przez: 
− Inertyzację pyłu osiadłego, czyli pozbawienie go właściwości palnych. 
− Związanie pyłu osiadłego środkami chemicznymi tak, aby uniemożliwić jego unoszenie i zapa-

lenie od źródeł zapłonu. 
− Zwiększenie jego wilgotności w celu zapobieżenia unoszenia. 
 Dwie ostatnie metody zwalczają zagrożenie wybuchem pyłu węglowego, niemniej jednak po-
wodują, że spąg wyrobiska górniczego staje się mokry i śliski, przez co bardzo niebezpieczny dla 
przemieszczających się po nim górników. Według danych statystycznych WUG za 2008 rok, głów-
ną grupą przyczyn wypadków ogółem w górnictwie był zły stan dróg dojścia i sposób przemiesz-
czania się załogi i wynosił 28% ogółu wszystkich. Tak, więc neutralizacja pyłu węglowego za po-
mocą pyłu kamiennego jest powszechnie uznawana za skuteczny, bezpieczny i względnie tani śro-
dek zabezpieczenia przed wybuchem pyłu węglowego. 
 Do roku 2007 podejmowano niewiele prób opylania wyrobisk górniczych za pomocą tzw. gór-
niczych agregatów pyłowych, które ze względu na gabaryty i ciężar poruszały się tylko po torach 
kolejowych, ciągnione przez lokomotywę elektryczną, co stwarzało duże niedogodności w ruchu 
zakładu górniczego. Te i wiele jeszcze innych problemów, a zwłaszcza związanych ze sprężonym 
powietrzem powodowały to, ze w polskich kopalniach likwidację zagrożenia wybuchem pyłu wę-
glowego poprzez opylanie wyrobisk pyłem kamiennym, dolomitowym, niezawierającym krzemion-
ki wykonywano ręcznie. Tym sposobem wyrobiska górnicze opyla się jeszcze do tej pory w wielu 
polskich kopalniach, co powoduje, że efekty tej pracy są niedokładne, czasochłonne i przede wszyst-
kim mało skuteczne. 
 
 
2. OPYLACZ DROMADER 
 
Na rynku polskim pierwszą firmą, która z dużym powodzeniem wprowadziła mechaniczne opyla-
nie wyrobisk w kopalniach węgla jest firma WWT Sp. z o.o. 
 W amerykańskim górnictwie węgla, stosowanie podobnych opylaczy pozwoliło na wyelimino-
wanie tak powszechnie stosowanych na dole kopalni zapór pyłowych przeciwwybuchowych, które 
zatrzymują wybuch, ale nie zabezpieczają przed jego powstaniem. Obecnie nasze nowoczesne urzą-
dzenia opylające stosowane na dole kopalń to m.in. opylacz DROMADER (rys. 1). 
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Rys. 1. Opylacz DROMADER 
Figure 1. Rock duster type DROMADER 

 
 Opylacz DROMADER w wersji jedno lub dwu zbiornikowej montowany jest na kolejkach szy-
nowych podwieszanych, na płozach lub różnorodnych maszynach ruchowych. Zasilanie opylacza 
odbywa się z sieci rurociągów sprężonego powietrza lub agregatów sprężarkowych. Opylacz ten za-
bezpieczony jest zaworem bezpieczeństwa przed zbyt wysokim ciśnieniem powietrza sprężonego. 
 Elementem nowoczesnym i unikatowym, który wyróżnia tego typu opylacze jest specjalna mem-
brana fluidyzująca pył kamienny znajdująca się wewnątrz zbiornika. Odpowiednimi zaworami ste-
rującymi sprężone powietrze doprowadzane jest zarówno od góry zbiornika jak od dołu zbiornika 
i przepływając przez membranę i pył kamienny powoduje jego fluidyzację. Cząstki w fazie flui-
dalnej są w stałym ruchu, przemieszczając się stale po całej objętości zbiornika, co sprawia wraże-
nie jakby warstwa ta zachowywała się jak „wrząca ciecz”. W warstwie tej występuje bardzo duża 
powierzchnia międzyfazowa powietrze-ciało stałe, co doskonale wpływa na efekty opylania. Tak 
„upłynniony” pył kamienny wyglądem zbliżony do cieczy, wydostaje się na zewnątrz zbiornika 
przez odpowiedni zawór sterujący i specjalnie przeznaczone do tego celu węże. Są to węże gumo-
we tłoczone ze wzmocnieniem tekstylnym poliamidowym i aramidowym w wykonaniu antysta-
tycznym i trudnopalnym w odcinkach 20 metrowych łączonych ze sobą za pomocą szybko-złączy 
typu CAMLOCK. Nie posiadają w swej budowie drutu, przez co są elastyczne nawet w niskich 
temperaturach. 
 Dzięki właściwościom pyłu kamiennego uzyskanym w tych opylaczach wydostający się z nich 
„upłynniony” pył kamienny doskonale dociera nawet do najbardziej trudnodostępnych miejsc 
w wyrobisku takich jak strop wyrobiska czy też jego wykładka, a w których to gromadzi się nie-
bezpieczny pył węglowy. Doskonale przylega do ociosów stropu wyrobiska, ponadto jest równo-
miernie rozprowadzany na całej powierzchni opylanej. Dzięki możliwości właściwego doboru ci-
śnienia wylotowej strugi pyłu kamiennego z węża, operacja opylania wyrobiska doskonale zdaje 
egzamin nawet przy dużych prędkościach przepływającego powietrza szczególnie na drogach wen-
tylacyjnych zużytego powietrza. Efekty takie można uzyskiwać przy użyciu węża o długości do 
1000 mb. Tak, że jednorazowo można opylić wyrobisko o długości do 2000 mb. Zestaw manome-
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trów i zaworów sterujących, pozwala na pełną regulację parametrów opylania oraz bardzo łatwą 
i bezpieczną obsługę opylacza. 
 Opylacz w wersji dwu zbiornikowej charakteryzuje się taką samą zasadą działania i takimi sa-
mymi parametrami technicznymi jak w wersji jedno zbiornikowej, tylko z dodatkową zaletą, jaka 
jest dla tego typu opylacza to praca ciągła. Podczas gdy jeden ze zbiorników jest napełniany pyłem 
kamiennym, to drugi zbiornik pracuje, przez co zdecydowanie zwiększa się efektywność i wydaj-
ność pracy opylacza. Tego typu opylaczem najlepsze wyniki opylania uzyskuje się w wyrobiskach 
o znacznych długościach i przekrojach poprzecznych. 
 
 
3. OPYLACZE SMYK 
 
Do zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w chodnikach przyścianowych i w przod-
kach wyrobisk korytarzowych szczególnie zalecane są i bardzo dobrze spełniają tam swoją rolę 
opylacze typu SMYK. Opylacz te są z napędem elektrycznym (rys. 2), hydraulicznym (rys. 3) lub 
pneumatycznym (rys. 4). 
 

 
 
Rys. 3. Opylacz SMYK z napędem elektrycznym 
Figure 3. Electric rock duster type SMYK 
 

 
 
Rys. 3. Opylacz SMYK z napędem hydraulicznym 
Figure 3. Hydraulic rock duster type SMYK 
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Rys. 4. Opylacz SMYK z napędem pneumatycznym 
Figure 4. Air pneumatic rock duster type SMYK 

 
 Głównymi elementami konstrukcyjnymi tych opylaczy są oprócz ramy nośnej, turbina pneuma-
tyczna, podajnik ślimakowy i odpowiedni typ silnika w zależności od rodzaju zasilania. 
 Nowoczesnością tego typu opylaczach jest specjalna turbina pneumatyczna, która jest urządze-
niem wyporowym o wirujących tłokach dwu lub trójzębnych służących do wytworzenia sprężone-
go powietrza o ciśnieniu około 0,8 bara i jego transportu do korpusu wylotowego. 
 Po zasypaniu stożka zasypowego pyłem kamiennym, podawany on jest podajnikiem ślimako-
wym do komory korpusu wylotowego, w której to mieszając się ze sprężonym powietrzem wydosta-
je się na zewnątrz specjalnym gumowym wężem, takim samym jak przy opylaczu DROMADER. 
 Wyróżniającą cechą tych opylaczy jest ich mobilność wynikająca nie tylko z różnorodności ro-
dzajów ich zasilania, ale przede wszystkim z racji małych gabarytów i małego ciężaru jak na ko-
palniane warunki, a także 100% skutecznością neutralizacji zagrożenia wybuchem pyłu węglowe-
go. Bardzo dobre efekty opylania wyrobisk górniczych uzyskuje się przy zastosowaniu węża gumo-
wego o długości do 60 mb. 
 Wszystkie rodzaje opylaczy służą do zmieszania i pokrycia pyłu węglowego pyłem kamien-
nym. Przepisy górnicze nakazują, żeby w wyrobiskach górniczych i strefach zabezpieczających 
przed wybuchem pyłu węglowego w pyle węglowym była odpowiednia ilość części niepalnych 
stałych, zależna od tego czy to jest pole metanowe czy niemetanowe. 
 Stosowana jeszcze do tej poryw niektórych kopalniach metoda ręcznego opylania wyrobisk lub 
przy pomocy łopaty, nie pozwala na to, aby pył kamienny był rozprowadzany równomiernie, docie-
rał do górnych partii wyrobisk, a szczególnie do wnętrza wykładki wyrobisk chodnikowych i mie-
szał się z pyłem węglowym. Wszystkie te cele można osiągnąć tylko przy zastosowaniu nowocze-
snych urządzeń opylających pozbawiając całkowicie pył węglowy właściwości wybuchowych, skra-
cając przy tym czas takiego opylania 20 do 30-krotnie w porównaniu do ręcznej metody opylania. 
 Ze względu na wysoką efektywność zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego opyla-
cze mechaniczne znalazły bardzo duże zastosowanie w sektorze górnictwa kamiennego. 
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PODSUMOWANIE 
 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta, nasza firma ciągle prowadzi prace badawczo rozwo-
jowe nad nowymi rozwiązaniami technicznymi opylaczy. W końcu ubiegłego roku z powodzeniem 
przeprowadzono próby pracy opylacza hydraulicznego zasilanego bezpośrednio z ciągnika spalino-
wego kolejki szynowej SCHARF, przez co opylacz taki stał się jeszcze bardziej mobilny. Opylacz 
taki pracuje już z dużym powodzeniem na kopalni Halemba-Wirek. 
 Aktualnie prowadzone są prace badawcze nad dostosowaniem urządzeń opylających do innych 
celów między innymi takich jak torkretowanie wyrobisk górniczych. 
 Zaprezentowane opylacze mogą być wyposażone w iskrobezpieczną bezprzewodową łączność 
radiową naszej firmy, ułatwiającą znakomicie komunikację pomiędzy obsługą opylacza niezależną 
od kopalnianej sieci telefonicznej. 
 Wszystkie nasze urządzenia posiadają certyfikaty pozwalające na stosowanie ich w kopalniach 
zagrożonych wybuchem metanu. 
 Należy mieć nadzieję, że nowoczesne urządzenia opylające zaprezentowane w niniejszym refe-
racie, staną się powszechne w naszych kopalniach, praktycznie likwidując zagrożenie wybuchem 
pyłu węglowego i podnosząc tym samym zdecydowanie bezpieczeństwo pracy górników na dole 
kopalni. 
 
 
 
Modern Equipment to Combat Coal Dust Explosion Hazard 
 
Coal dust an unavoidable by-product of coal mining adds a combustion or explosion risk in any un-
derground mine thus creating danger for miners. 
 Statistics show that coal dust explosions in underground mines are a direct number one cause of 
loss in human lives as well damage to equipment and mine infrastructure comparing with other 
mine accidents. 
 The most effective way to fight coal dust explosion hazard is to eliminate its’ combustion prop-
erties. This is possible through utilization of most modern dusters which mix rock dust with coal 
dust thus eradicating totally its’ flammability and combustion. 
 In DROMADER Rock Dusters rock dust is subjected to fluidization process by means of pres-
surized air and use of specially designed fluidizing membrane. Fluidized rock dust has fluid prop-
erties and through controlled pressure uniformly mixes with coal dust getting also into the areas 
hard to reach in headings, where considerable amounts of coal dust can accumulate. 
 To summarize, modern rock dusters represent best technology in combating coal dust explosion 
hazard through rock dusting of mine workings. 
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Uwagi o badaniach i zasadach oceny 
stanu technicznego obudów szybowych 
 
 
Danuta Domańska 
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STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono rodzaj i sposób prowadzenia badań obudów szybo-
wych umożliwiających ocenę stanu technicznego obmurzy w oparciu o obowiązujące w tym zakre-
sie kryteria. Szczególną uwagę zwrócono na metodykę wyznaczania bieżących parametrów wy-
trzymałościowych materiału obudowy szybu, które mają zasadnicze znaczenia dla określenia zdol-
ności rozpatrywanej konstrukcji do przejmowania obciążeń zewnętrznych, a tym samym decydują 
o spełnieniu warunku nośności. 
 Dla dokonania rzetelnego oszacowania wytrzymałości na ściskanie materiału obmurza na roz-
patrywanym etapie eksploatacji szybu, za celowe uznano każdorazowe prowadzenia badań niszczą-
cych uzupełnionych nieniszczącymi. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Obudowa szybu, badania, ocena stanu technicznego 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Głównym celem badań obudowy szybowej jest określenie bieżącej wytrzymałości na ściskanie ob-
murza, co po uwzględnieniu aktualnej jego grubości, pozwala na wyznaczenie nośności obudowy 
na rozpatrywanym etapie użytkowania szybu. Porównanie zdolności obudowy do przejmowania od-
działywań zewnętrznych z wartością obciążeń przekazywanych przez górotwór, stanowi podstawę 
sprawdzenia tzw. kryterium nośności, które obok warunku jednorodności, szczelności i stopnia ko-
rozji, decyduje o ocenie stanu technicznego obudowy [15]. Przy założeniu, że obudowa szybu zo-
stała właściwie zaprojektowana i wykonana, powinna ona spełniać swoje funkcje w całym okresie 
eksploatacji szybu. Jednak w przypadku znacznego spadku parametrów wytrzymałościowych ma-
teriału obmurza, bądź wystąpienia wzmożonego lub nierównomiernie ciśnienia górotworu na obu-
dowę (np. na skutek eksploatacji), może ona ulegać różnego typu uszkodzeniom. I tak przykłado-
wo, powstające na jej powierzchni zarysowania lub spękania, są objawem przekroczenia wytrzyma-
łości na rozciąganie. Uszkodzenia te, generalnie nie są jednak niebezpieczne dla stateczności obu-
dowy, jeżeli nie towarzyszą im zmiażdżenia (łuszczenia obudowy), świadczące o przekroczeniu wy-
trzymałości materiału na ściskanie. W ostatnim z wymienionych przypadków, może nawet dojść do 
wpadania całych fragmentów obudowy do szybu oraz uszkodzenia zbrojenia szybowego (np. zgina-
nie i wyboczenie prowadników oraz rurociągów zainstalowanych w szybie). 
 W związku z powyższym, sprawdzenie kryterium nośności powinno mieć zasadnicze znaczenie 
dla podjęcia decyzji odnośnie warunków dalszego użytkowania szybu. 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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2. ZAKRES BADAŃ OBUDOWY SZYBU I KRYTERIA 
OCENY STANU TECHNICZNEGO OBMURZA 

 
Stan techniczny obudowy szybu w czasie eksploatacji wyrobiska jest określany podczas bieżących 
wizji lokalnych (standardowo kwartalnych) jak i okresowych przeglądów kontrolnych i badań pro-
wadzonych nie rzadziej niż co 5 lat [14], [15]. 
 Ogólne zasady badań obudów i zbrojenia szybów zostały zawarte w normie [14], natomiast spo-
sób oceny stanu obudowy betonowej przedstawiono w normie [15], która z uwagi na brak oddziel-
nych ustaleń dla konstrukcji murowych (w normie [14] odniesiono się jedynie do ich szczelności 
i częstotliwości wykonywania badań), jest powszechnie stosowana również do obudów z cegły i be-
tonitów. 
 Zgodnie z normą [15], obudowy betonowe szybów (a przy powyższym założeniu  również mu-
rowe), są oceniane pod kątem czterech kryteriów: 
− kryterium jednorodności, sprawdzane po wyznaczeniu współczynnika zmienności wytrzymało-

ści betonu na ściskanie (beton ten nie spełnia kryterium normowego w przypadku, gdy współ-
czynnik zmienności jego wytrzymałości na ściskanie przekracza 20% dla klasy nie większej niż 
B25 oraz 15% dla wyższych klas, co można odnieść również do innych materiałów obudowy); 

− kryterium stopnia korozji, którego miarą jest wielkość skorodowanej warstwy materiału obmu-
rza oraz jej stosunek do pierwotnej grubości obudowy (stan obudowy uznaje się za niedopusz-
czalny, gdy grubość warstwy skorodowanej wynosi ponad 12 cm lub stanowi powyżej 20% pier-
wotnej grubości obudowy); 

− kryterium szczelności obudowy – weryfikowane w odniesieniu do ilości wody spływającej po 
obmurzu na dno szybu (obudowa spełnia wymóg normowy, gdy całkowity dopływ wody na dno 
szybu nie przekracza 0,15 m3/min [16]); 

− kryterium nośności obudowy – określane po uwzględnieniu aktualnej zdolności obudowy do przej-
mowania obciążeń zewnętrznych, której miarą jest tzw. współczynnik pewności przeniesienia 
naprężeń n wyrażony wzorem: 

red.

oc

σ
σn =                                                                                                                      (1) 

gdzie: σoc − naprężenia dopuszczalne w obudowie przyjmowane jako wytrzymałość obliczenio-
wa na ściskanie materiału konstrukcyjnego, σred − naprężenia zredukowane w materiale obudo-
wy, wyznaczone po uwzględnieniu jej aktualnych obciążeń obliczeniowych i stanu deformacji. 
Rozpatrywane kryterium uznaje się za spełnione, gdy ww. współczynnik przyjmuje wartość: 
n ≥ 1, a w przypadku braku zagrożenia wodnego: 0,75 ≤ n < 1. 

 
 
3. WYZNACZANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE MATERIAŁU 

OBUDOWY W TRAKCIE UŻYTKOWANIA SZYBU 
 
Dla określenia bieżącej wytrzymałości na ściskanie materiału obudowy szybu stosuje się dwie gru-
py metod badawczych [14], [15]: niszczącą (badanie na maszynie wytrzymałościowej próbek wy-
ciętych z rdzeni pobranych z obmurza szybu) i nieniszczącą (pomiary sklerometryczne lub ultra-
dźwiękowe). 
 Zgodnie z normą [15], dla oceny wytrzymałości na ściskanie obudowy betonowej zaleca się za-
stosowanie metody niszczącej lub równolegle dwóch metod nieniszczących, tzn. sklerometrycznej 
i ultradźwiękowej. Natomiast w odniesieniu do obudowy murowej z cegły norma [14], wprowadza 
konieczność realizacji badań niszczących, traktując ultradźwiękowe jako dodatkowe, nie mogące 
samodzielnie zastąpić badań obmurza na maszynie wytrzymałościowej. Pomimo, że wymieniona 
norma [14], nie wspomina o możliwości wykorzystania w drugim z wymienionych przypadków po-
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miarów sklerometrycznych, to jednak biorąc pod uwagę istniejące w tej dziedzinie doświadczenia 
w budownictwie naziemnym, można powiedzieć, że umożliwiają one również oszacowania para-
metrów wytrzymałościowych konstrukcji wykonanych z cegły ([4], [17]). 
 
3.1. Badania niszczące 
 

Pobieranie rdzeni z obudowy szybowej odbywa się za pomocą wiertnicy, umożliwiającej ręczne 
wykonywanie otworów. Sposób pobierania odwiertów powinien być zgodny z Instrukcją obsługi wiert-
nicy określoną przez jej Producenta oraz normą [9]. Otwory po odwiertach w obmurzu są wypeł-
niane szybkowiążącym trwałym tworzywem mineralnym (np. odpowiednią zaprawą). Z rdzeni wy-
cinane są następnie próbki i w warunkach laboratoryjnych określana jest ich wytrzymałość na ści-
skanie. Rozpatrywane badania przeprowadza się na maszynie wytrzymałościowej zgodnie z 
normami: [7], [8], [12] i [13] (przykładowy widok próbki przed oraz po oznaczeniu na prasie wy-
trzymałości na ściskanie w jednoosiowym stanie naprężenia, przedstawiono na rysunkach 1 i 2). 
 Po wykonaniu badań laboratoryjnych dokonywana jest analiza uzyskanych wyników, której efe-
ktem finalnym jest określenie wytrzymałości obliczeniowej na ściskanie betonu (materiału betoni-
tu) lub analogicznej znormalizowanej wytrzymałości elementu murowego (cegły). 
 
 

 
  
Rys. 1. Przykładowa próbka wycięta z rdzenia 
pobranego z obudowy szybu 
Figure 1. Exemplary sample taken from core 
borehole made in shaft steelwork 

Rys. 2. Widok próbki po określeniu wytrzymałości 
na jednoosiowe ściskanie na maszynie 
wytrzymałościowej 
Figure 2. View of sample after determination 
of strength to uniaxial compression 
in a strength testing device 

 
3.2. Metoda sklerometryczna 
 

Wyznaczenie wytrzymałości na ściskanie betonu (lub np. cegły) odbywa się tu w sposób pośredni 
przez pomiar powierzchniowej twardości rozpatrywanego materiału, scharakteryzowanej przez tzw. 
liczbę odbicia L. Badania sklerometryczne obudowy szybowej wykonywane są młotkiem Schmidta 
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typu N zgodnie z Instrukcją obsługi określoną przez Producenta urządzenia, normą [10] oraz In-
strukcją ITB nr 210 [3], przy czym istotne znaczenie w tym zakresie posiada również nieaktualna 
już norma [6]. Młotek Schmidta z cyfrowym odczytem wyników i zdalną ich rejestracją przedsta-
wiono na rysunku 3. 
 

 
 
Rys. 3. Młotek cyfrowy Digi-schmidt 2000 firmy Proceq 
Figure 3. Digi-schmidt 2000 Hammer manufactured by Proceq 

 
 Odczytów liczby odbicia dokonuje się przy prostopadłym ułożeniu młotka do badanej powierz-
chni (w innym przypadku, konieczne jest wprowadzenie na etapie obliczeń odpowiedniej poprawki 
korygującej). Powierzchnia do badań powinna być gładka, bez widocznych uszkodzeń, nalotów oraz 
oznak skorodowania betonu. Badania są realizowane w tzw. rejonach pomiarowych (nazywanych 
też elementami pomiarowymi), których liczbę i rozmieszczenie określa się indywidualnie dla każ-
dego szybu w oparciu o wizję lokalną, głównie w zależności od stanu i rodzaju obudowy na długo-
ści rury szybowej. W ramach każdego rejonu wyznacza się z kolei minimun 12 miejsc pomiaro-
wych (rys. 4), tzn. powierzchni o wielkości min. 50 cm2 [6], gdzie w odległości ok. 25÷50 mm [10] 
rozmieszcza się punkty wykonywania pomiarów (zgodnie z normą [6] – min. 5 punktów pomiaro-
wych, natomiast według normy [10] – min. 9 punktów pomiarowych). 
 W celu wyznaczenia wytrzymałości na ściskanie R badanego materiału, wykorzystywana jest 
zależność funkcyjna R-L uzyskana: 
− metodą skalowania, która jednak z uwagi na konieczność wykorzystania min. 30 próbek, nie jest 

powszechnie stosowana w odniesieniu do obudów szybowych; 
− metodą dobierania hipotetycznej krzywej regresji. 
 W stosunku do rozpatrywanych konstrukcji, praktyczne zastosowanie posiada przede wszystkim 
druga z wymienionych metod, polegająca na określeniu równania R-L w wyniku porównania liczb 
odbicia i wytrzymałości na ściskanie określonej w laboratorium na tych samych próbkach, których 
minimalna liczba w przypadku ich pobrania z obudowy szybu wynosi 3 sztuki [6]. Uzyskane z ana-
lizy korelacynej równanie R-L (dowolna funkcja matematyczna, przy czym zalecany jest wielomian 
drugiego stopnia [3], [6]), może być zastosowane do interpretacji wyników pomiarów sklerometry-
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cznych, jeżeli wartość średniego względnego odchylenia kwadratowego wytrzymałości na ściskanie 
określonej na jego podstawie i oznaczonej na maszynie wytrzymałościowej, nie przekracza 12% [6], 
tzn.: 
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gdzie: Roi − wytrzymałość i-tej próbki określona z zależności R-L, Ri − wytrzymałość i-tej próbki 
określona w maszynie wytrzymałościowej, n − liczba próbek. 

 

 
 
Rys. 4. Przykładowy rejon realizacji pomiarów sklerometrycznych 
Figure 4. Exemplary area of taking sklerometric measurements 

 
 Dla dokonania oceny wytrzymałości na ściskanie badanego materiału obudowy w oparciu o wy-
niki pomiarów sklerometrycznych, w pierwszej kolejności wyznaczana jest średnia liczba odbicia 
w poszczególnych miejscach i rejonach pomiarowych: 
 

n

L
L

n

1i
i∑

==                                                                                                                         (3) 
 

gdzie: L − średnia liczba odbicia w danym rejonie pomiarowym, iL − średnia liczba odbicia w da-
nym miejscu pomiarowym (zgodnie z normą [6], nie należy brać są pod uwagę liczb odbicia róż-
niących się od średniej o więcej niż 5 jednostek, natomiast wg [10] istnieje konieczność odrzucenia 
zestawu odczytów, jeżeli więcej niż 20% pomiarów różni się od średniej o więcej niż 6 jednostek), 
n − liczba miejsc pomiarowych uwzględnianych w trakcie analizy. 
 Następnie wykorzystując przyjętą zależność R-L oblicza się: 
− średnią wytrzymałość betonu (cegły) na ściskanie w danym miejscu oraz rejonie pomiarowym 

(jak wykazały badania przedstawione w pracy [19], nie ma podstaw do przypuszczenia, że śred-
nia wytrzymałość warstwy przypowierzchniowej obudowy górniczej jest różna od analogicznej 
wartości odniesionej do całej grubości konstrukcji); 
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− odchylenie standardowe i współczynnik zmienności wytrzymałości materiału obudowy na ści-
skanie w danym miejscu oraz rejonie pomiarowym: 

 

1n

)R - R(
s

n

1=i

2
i

R −

∑
=                                                                                                       (4) 

 

gdzie: sR − odchylenie standardowe wytrzymałości materiału obudowy na ściskanie w danym 
rejonie pomiarowym, R  − średnia wytrzymałość materiału obudowy na ściskanie określona wg 
zależności R-L w danym rejonie pomiarowym, iR  − średnia wytrzymałość materiału obudowy 
na ściskanie określona wg zależności R-L w danym miejscu pomiarowym, n − jak we wzorze (3); 

 

 100  
R
s = R

R ⋅ν                                                                                                              (5) 
 

gdzie: νR  − współczynnik zmienności wytrzymałości materiału obudowy na ściskanie; pozosta-
łe oznaczenia − jak we wzorze (4). 

 
 Wyznaczanie wytrzymałości obliczeniowej materiału obudowy szybu, jest realizowane z wyko-
rzystaniem zasad obowiązujących w tym zakresie dla betonu i konstrukcji betonowych lub w przy-
padku szacowania klasy cegły − elementów i konstrukcji murowych (m.in. z uwzględnieniem współ-
czynników przeliczeniowych kształtu próbek). 
 Aby jednak określenie parametrów wytrzymałościowych materiału obmurza szybowego za po-
mocą metody sklerometrycznej było miarodajne, zasadnicze znaczenie ma dobór związku korela-
cyjnego pomiędzy wytrzymałością na ściskanie R i liczbą odbicia L. W przypadku znacznych róż-
nic pomiędzy warunkami skalowania młotka Schmidta i odnoszącymi się do badanej konstrukcji, 
błąd oszacowania poszukiwanej wielkości może sięgać nawet 100% [18]. Podobne wnioski zawar-
to w publikacji [19] gdzie stwierdzono, że do analizy wyników badań sklerometrycznych obudowy 
betonowej wyrobisk górniczych, nie można stosować zależności opracowanej dla młotka Schmidta 
typu N w Instytucie Techniki Budowlanej, cytowanej m.in. w pracy [1], uzyskanej ww. metodą ska-
lowania w trakcie badań około 800 próbek, wykonanych z betonu o określonych własnościach. 
 W związku z tym, za najbardziej dokładną procedurę wykorzystania pomiarów sklerometrycz-
nych w procesie oceny stanu technicznego obudowy szybowej, można uznać wyprowadzanie związ-
ku R-L w oparciu o badania próbek rdzeniowych pobranych bezpośrednio z obmurza. 
 
3.3. Metoda ultradżwiękowa 
 

Innym rodzajem badań nieniszczących wytrzymałości materiałów obudowy szybowej są badania 
ultradźwiękowe. Badania te wykorzystują związek między prędkością rozchodzenia się dźwięku 
w materiale, a jego gęstością i własnościami sprężystymi, co z kolei jest skorelowane z jego jako-
ścią i wytrzymałością. Zasada pomiaru polega tu na wprowadzeniu do badanego ośrodka fal ultra-
dźwiękowych i określeniu czasu (a co za tym idzie prędkości) ich przejścia pomiędzy przetworni-
kiem nadawczym i odbiorczym. Badania obudów szybowych z wykorzystaniem przedmiotowej me-
tody, powinny być wykonywane zgodnie z normą [11] z uwzględnieniem zasad określonych w In-
strukcji ITB nr 209 [2] i w instrukcjach obsługi poszczególnych urządzeń (istotne zapisy odnośnie 
rozpatrywanej metody nieniszczącej, zawarte są również w nieaktualnej już normie [5]. 
 Zgodnie z instrukcją [2] i normą [5], dla wyznaczenie średniej wytrzymałości na ściskanie be-
tonu pochodzącego z jednej partii, konieczne jest przeprowadzenie badań w co najmniej 20 równo-
miernie rozłożonych miejscach (ich liczba może być zmniejszona do 6, w przypadku seryjnej kon-
troli elementów prefabrykowanych produkowanych w warunkach przemysłowych), gdzie należy wy-
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konać 2÷6 pomiarów [2]. W trakcie obliczeń nie powinny być brane pod uwagę wyniki uzyskane 
w miejscach pomiarowym, gdzie ich odchyłka od wartości średniej dla całej konstrukcji, przekra-
czałaby 10%. 
 Spośród istniejących sposobów określenia prędkości fali ultradźwiękowej w badanym ośrodku, 
związanych z możliwością usytuowania głowic pomiarowych w stosunku do badanych powierzch-
ni [11] (głowica nadawcza i odbiorca na przeciwległych powierzchniach badanej konstrukcji - po-
miar bezpośredni, głowice na powierzchniach wzajemnie prostopadłych − pomiar częściowo bez-
pośredni oraz na tej samej powierzchni – pomiar pośredni), w odniesieniu do obmurzy szybowych, 
zastosowanie posiada tylko metoda pośrednia, która, zgodnie z normą [11] uznawana jest za naj-
mniej precyzyjną. 
 Oszacowanie wytrzymałości na ściskanie danego materiału rozpatrywaną metodą, jest możliwe 
po wyznaczeniu zależności pomiędzy poszukiwanym parametrem wytrzymałościowym R, a pręd-
kością fali V: R-V. Zgodnie z normą [5] w celu wyznaczenia ww. korelacji, sposób postępowania 
jest analogiczny jak w przypadku badań sklerometrycznych, tzn. opierający się na metodach: ska-
lowania i doboru hipotetycznej krzywej regresji (por. pkt 3.2). Podobne stwierdzenie można odnieść 
również do zasad obliczania wytrzymałości badanego materiału na ściskanie z uwzględnieniem 
wskaźników statystycznych, jak we wzorach 4 i 5 (po podstawieniu w zastępstwie liczby odbicia L 
prędkości fali V). 
 Nieco odmienne podejście do zagadnienia korelacji pomiędzy prędkością fali ultradźwiękowej 
i wytrzymałością wprowadza norma [11]. Stwierdza ona, że metoda ultradźwiękowa może być sto-
sowana tylko w przypadku znajomości receptury betonu. W sytuacji, gdy skład betonu nie jest zna-
ny, oszacowanie jego wytrzymałości tylko na podstawie prędkości fali ultradźwiękowej nie jest 
wiarygodne. W przypadku, gdy ww. korelacja odnoszona jest do próbek wykonywanych w formach 
(min. 3 próbki dla każdego zarobu), istnieje możliwość jej zapisywania w zależności: od wieku be-
tonu (gdy kontrola obejmuje przyrost wytrzymałości w czasie) lub współczynnika woda/cement 
(dla potrzeb sterowania jakością), jednakże może być ona stosowana, tylko dla materiału wykona-
nego, przechowywanego i badanego w analogiczny sposób jak rozpatrywane próbki. Z kolei w sy-
tuacji, gdy mamy do czynienia z konstrukcją, z której pobieramy odwierty rdzeniowe, korelacja ta 
powinna być wyznaczona pomiędzy wytrzymałością laboratoryjną próbek wyciętych z tych odwier-
tów, a prędkością fali określoną metodą ultradźwiękową w miejscach przewidzianych do pobrania 
rdzeni (ponieważ prędkości fali określone na odwiertach są na ogół wyższe od rezultatów uzyska-
nych przed ich pobraniem, nie zaleca się ich wykorzystania do wyznaczania przedmiotowego opisu 
korelacyjnego). 
 Pomimo zalet, którymi charakteryzuje się rozpatrywana metoda, jak przede wszystkim możli-
wość uzyskania informacji dotyczących jakości betonu wewnątrz konstrukcji (np. występowanie pus-
tek, czy innych wad materiałowych), należy również zwrócić uwagę na fakt, że podobnie jak w przy-
padku techniki sklerometrycznej, urządzenie pomiarowe wymaga tu odpowiedniego wyskalowa-
nia, adekwatnego do własności i warunków badania danego materiału. W przypadku przyjęcia przy 
określaniu wytrzymałości betonu na ściskanie na podstawie prędkości przejścia fali ultradźwięko-
wej, założeń niedostosowanych do konkretnej sytuacji pomiarowej, błąd oszacowania poszukiwane-
go parametru, podobnie jak dla pomiarów sklerometrycznych, może sięgać nawet powyżej 50% [4], 
niekiedy dochodząc do około 100% [18]. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Oceny stanu obudowy szybu w trakcie jego użytkowania, dokonuje się w oparciu o przeglądy kon-
trolne i badania wykonywane w odstępach czasowych nie dłuższych niż 5 lat ([14], [15]), których 
wynikiem jest sprawdzenie kryteriów: nośności, jednorodności materiału, szczelności oraz stopnia 
korozji obudowy [15]. 
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 Co prawda kryteria te zostały opracowane tylko dla konstrukcji wykonanych z betonu, lecz ze 
względu na brak oddzielnych ustaleń dotyczących obmurzy z cegły lub betonitów, stosowane jest 
również w odniesieniu do obudów murowych. 
 Głównym celem ww. działań jest podjęcie decyzji odnośnie możliwości dalszej eksploatacji szy-
bu, niekiedy pod warunkiem realizacji określonych prac naprawczych. 
 Biorąc pod uwagę zakres badań obudowy szybu, szczególne znaczenie posiada oszacowanie bie-
żących parametrów wytrzymałościowych materiału z jakiego została ona wykonana. co pozwala na 
określenie zdolności obmurza do przejmowania obciążeń zewnętrznych. 
 Zadanie to może być zrealizowane dwoma metodami: niszczącą z pobraniem odwiertów rdze-
niowych, z których następnie wycinane są próbki poddane badaniom laboratoryjnym lub nienisz-
czącą obejmującą pomiary sklerometryczne i ultradźwiękowe. 
 W przypadku zastosowaniu tylko metod nieniszczących (o możliwości takiej w stosunku do ob-
murza z betonu mówi norma [15]) i przyjęcia zależności pomiędzy prędkością fali dźwiękowej lub 
liczbą odbicia, a wytrzymałością materiału obudowy na ściskanie, wyznaczoną w innych warun-
kach niż występujące w danym szybie, uzyskane wyniki mogą znacznie odbiegać od wartości rze-
czywistych (w przypadku konstrukcji naziemnych, błąd określenia poszukiwanego parametru 
w rozpatrywanej sytuacji, może dochodzić nawet do 100% [18]). Dlatego też ocena wytrzymałości 
na ściskanie obmurza szybowego, nawet przy równoległym użyciu obydwu ww. metod nieniszczą-
cych może okazać się niewiarygodna. 
 W związku z powyższym, za wskazane uznaje się każdorazowe badanie obudowy z udziałem 
metody niszczącej i równocześnie jednej z metod nieniszczących (sklerometrycznej lub ultradźwię-
kowej), traktowanej jako uzupełniająca, przy zastosowaniu związku funkcyjnego pomiędzy wielkoś-
cią badaną (tzn. liczbą odbicia lub prędkością fali) i wytrzymałością, wyznaczonego z uwzględnie-
niem wyników badań próbek pobranych z obudowy na prasie. 
 O zasadności wykonywania w trakcie oceny nośności obudowy badań niszczących, świadczy 
również zapis normy [10] stwierdzającej, że pomiarów sklerometrycznych nie można traktować al-
ternatywnie w stosunku do badań laboratoryjnych, lecz mogą one służyć do szacowania wytrzyma-
łości na ściskanie pod warunkiem przyjęcia właściwej korelacji pomiędzy ich wynikami i bada-
niami na próbkach wg normy [8] oraz normy [11] mówiącej, że korelacja pomiędzy prędkością fali 
ultradźwiękowej i wytrzymałością materiału w konstrukcji, powinna być ustalona dla określonej re-
ceptury betonu z wykorzystaniem badania na maszynie wytrzymałościowej próbek wykonanych 
w formach lub próbek pochodzących z odwiertów pobranych w miejscu realizacji pomiarów 
nieniszczących. 
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Remarks as Regards Testing and Criteria of Assessment 
of Technical Condition of Shaft Supports 
 
Type and method of testing shaft supports, that would enable assessment of technical condition of 
shaft brickwork, on the basis of criteria which are in force as regards this range, were presented in 
the paper. Special attention was paid to the methodology of determination of present strength para-
meters of shaft support material, which are significant for determination of ability of the construc-
tion to take over external loads, and which decide about meeting the load-bearing capacity condi-
tion. 
 It was justified always to conduct destructive tests completed with non-destructive tests to ma-
ke a reliable estimation of compressive strength of brickwork material at a considered stage of shaft 
use. 
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STRESZCZENIE: W przedstawionej pracy na podstawie zgromadzonych obserwacji dla jednego 
z oddziałów w ZG Rudna dotyczących wstrząsów górotworu podjęto próbę oceny skłonności do 
wystąpienia tego zjawiska przy pomocy szeregów czasowych. Obserwowany szereg czasowy został 
przybliżony przy pomocy modelu ARIMA(d,1,1) p=0,1,2,3. Wybór konkretnego modelu jest w za-
sadzie dowolny. Modele o większej liczbie parametrów produkują nieco niższe oceny wariancji bia-
łego szumu, lecz nie jest to istotna różnica. Przydatność tego typu modeli w prognozowaniu wystą-
pienia wstrząsu na dzień dzisiejszy nie gwarantuje nam sukcesu w stu procentach. Wydaje się, że 
jeżeli szereg energii jest w ogóle sensownie prognozowalny, to należy oprócz tego szeregu uwz-
ględnić szeregi towarzyszące – konwergencja, sejsmoakustyka itd. i próbować budować model funk-
cji przenoszenia. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Geomechanika, tąpania 
 
 
 
1. ANALIZA DANYCH 
 
W artykule tym przedstawiam przykładową analizę szeregu czasowego dla wybranego oddziału 
w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Naturalnym narzędziem służącym do przeprowadzenia tejże ana-
lizy są rekursje Kalmana oraz reprezentacja w przestrzeni stanów, ze względu na sekwencyjny na-
pływ danych, z jakim mamy tutaj do czynienia. 
 Zgromadzone są obserwacje dotyczące wstrząsów górotworu między innymi: 
− czasu wystąpienia wstrząsu, 
− wielkości wydzielonej energii. 
 Przy pomocy procedury agregacji (własny program AG) wyznaczono sumaryczne wartości ener-
gii wyzwolonej w poszczególnych dniach a następnie przy pomocy procedury TS utworzono sze-
reg czasowy wyzwolonej energii uzupełniając zagregowane dane zerami w dniach, w których nie 
obserwowano wstrząsów. Tak uzyskany szereg czasowy poddano stabilizującej transformacji uzy-
skując podstawowy szereg czasowy zt ,t=1,..,N. Szereg czasowy zt traktujemy jako obserwację cią-
gu zmiennych losowych Z(t,ω), t=1,...,N zwykle stochastycznie zależnych. Wykrycie tej zależności 
stanowi podstawowy problem w analizie szeregów czasowych, którą można przeprowadzić w dzie-
dzinie czasu i w dziedzinie częstotliwości. Aby taka analiza była możliwa szereg czasowy musi być 
przynajmniej stacjonarny w szerszym sensie. Jeśli założenie stacjonarności nie jest możliwe do przy-
jęcia to należy szereg czasowy poddać transformacji tak, aby przekształcony szereg można było uz-
nać za szereg stacjonarny w szerszym sensie. Stacjonarny szereg czasowy można analizować w dzie-
dzinie czasu i w dziedzinie częstotliwości. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  

467



 

 

1.1. Analiza w dziedzinie częstotliwości 
 

Dla danych, które traktujemy jako obserwacje szeregu czasowego stacjonarnego (przynajmniej 
w szerszym sensie) wyestymowano gęstość widmową przedstawioną na rysunku 1. 
 

Analiza widmowa: L_ENERG : =log10(1+v2)
Liczba obs.: 3538

Wagi Hamminga: (55) 
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Rysunek 1. Analiza widmowa 
Figure 1. Spectrum analysis 

 
 Widać, że gęstość widmowa (rys. 1) posiada: 
− wyraźne maksimum w pobliżu 0, co wskazuje na dominujący charakter niskich częstotliwości; 
− kilka mniejszych pików okresowo powtarzających się, co sugeruje istnienie okresowych skła-

dowych. 
 Struktura częstotliwościowa jest więc niewyraźna. 
 W celu wykrycia wyraźnej struktury zastosowano do badanego szeregu operatory różnicowania 
niesezonowego D(1)=(1-B) i sezonowego D(7)=(1-B7) co zostało przedstawione na rysunku 2. 
 

Analiza widmowa: L_ENERG : =log10(1+v2); D(1),2*D(7);
Liczba obs.: 3524

Wagi Hamminga (55)
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Rysunek 2. Analiza widmowa dla różnicowania niesezonowego i sezonowego 
Figure 2. Spectrum analysis for seasonal and non-seasonal differentiation 
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1.2. Analiza w dziedzinie czasu 
 

W celu sprawdzenia poprawności przyjętego modelu matematycznego została wykonana funkcja au-
tokorelacji (rys. 3) i funkcja autokorelacji cząstkowej (rys. 4). 
 

Funkcja autokorelacji
L_ENERG : =log10(1+v2)

(B³êdy standardowe to oceny bia³ego szumu)

-0,3 -0,2 -0,1 -7,4506E-9 0,1 0,2 0,3

 15 +.048 .0168

 14 +.052 .0168

 13 +.062 .0168

 12 +.065 .0168

 11 +.036 .0168

 10 +.053 .0168

  9 +.025 .0168

  8 +.034 .0168

  7 +.048 .0168

  6 +.054 .0168

  5 +.047 .0168

  4 +.042 .0168

  3 +.055 .0168

  2 +.064 .0168

  1 +.054 .0168

Opóźn Kor. S.E

135.9 .0000

127.6 .0000

118.1 .0000

104.3 .0000

89.36 .0000

84.68 .0000

74.71 .0000

72.50 .0000

68.38 .0000

60.07 .0000

49.69 .0000

41.92 .0000

35.76 .0000

25.04 .0000

10.49 .0012

  Q p

 
 
Rysunek 3. Funkcja autokorelacji 
Figure 3. Function of autocorrelation 

 
Funkcja autokorelacji cz¹stkowej

L_ENERG : =log10(1+v2)
(B³êdy std. przy za³o¿eniu AR rzêdu k-1)

-0,3 -0,2 -0,1 -7,4506E-9 0,1 0,2 0,3

 15 +.027 .0168

 14 +.032 .0168

 13 +.045 .0168

 12 +.050 .0168

 11 +.022 .0168

 10 +.040 .0168

  9 +.011 .0168

  8 +.020 .0168

  7 +.036 .0168

  6 +.044 .0168

  5 +.037 .0168

  4 +.033 .0168

  3 +.049 .0168

  2 +.061 .0168

  1 +.054 .0168

Opóźn Kor. S.E

 
 
Rysunek 4. Funkcja autokorelacji cząstkowej 
Figure 4. Partial autocorrelation function 
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 Struktura korelacyjna badanego szeregu jest niewyraźna, co było do przewidzenia po przepro-
wadzeniu analizy widmowej. Następnie przekształcam szereg wyjściowy poprzez operację różnico-
wania i analizuję tak przekształcony szereg. 
 
2.3. Analiza szeregu po zastosowaniu niesezonowego i sezonowego różnicowania 
 

 Na rysunku 5 zostały przedstawione błędy standardowe do białego szumu dla funkcji autokore-
lacji oraz na rysunku 6 pokazano wielkość błędów standartowych przy założeniu AR rzędu k-1 dla 
autokorelacji cząstkowej. 
 

Funkcja autokorelacji
L_ENERG : =log10(1+v2); D(1),2*D(7);

(B³êdy standardowe to oceny bia³ego szumu)

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

 15 -.079 .0168

 14 +.138 .0168

 13 -.072 .0168

 12 +.010 .0168

 11 -.003 .0168

 10 +.019 .0168

  9 -.041 .0168

  8 +.343 .0168

  7 -.660 .0168

  6 +.343 .0168

  5 -.023 .0168

  4 +.007 .0168

  3 -.012 .0168

  2 +.032 .0168

  1 -.514 .0168

Opóźn Kor. S.E

3422. 0.000

3400. 0.000

3332. 0.000

3313. 0.000

3313. 0.000

3313. 0.000

3312. 0.000

3306. 0.000

2889. 0.000

1352. 0.000

936.7 0.000

934.9 0.000

934.7 0.000

934.2 0.000

930.6 0.000

  Q p

 
 
Rysunek 5. Błędy standartowe do białego szumu 
Figure 5. Standard errors of wite nosie 

 
Funkcja autokorelacji cz¹stkowej

L_ENERG : =log10(1+v2); D(1),2*D(7);
(B³êdy std. przy za³o¿eniu AR rzêdu k-1)

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

 15 -.196 .0168

 14 -.271 .0168

 13 +.339 .0168

 12 -.155 .0168

 11 -.162 .0168

 10 -.195 .0168

  9 -.240 .0168

  8 -.287 .0168

  7 -.416 .0168

  6 +.419 .0168

  5 -.163 .0168

  4 -.168 .0168

  3 -.230 .0168

  2 -.315 .0168

  1 -.514 .0168

Opóźn Kor. S.E

 
 
Rysunek 6. Błędy standartowe przy założeniu AR rzędu k-1 
Figure 6. Standard errors for AR range (k-1) assumption 
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 Kształt ACF i PACF dla szeregu różnic sugeruje możliwość użycia modelu SARIMA (p,d,q)× 
×(P,D,Q )7 z parametrami: 
 d=1 – co odpowiada niesezonowemu różnicowaniu szeregu wyjściowego. 
 D=2 – co odpowiada dwukrotnemu sezonowemu różnicowaniu szeregu wyjściowego. 
 Model estymowany SARIMA (0,1,1)×(2,2,1) z opóźnieniem sezonowym 7. 
 Dane: L_ENERG: =log10(1+v2). 
 Przekształcenia: D(1),2*D(7). 
 Model: SARIMA(0,1,1)(2,2,1) Opóź. sezon.: 7 Resztowy MS=4.855. 
 Dla takich założeń otrzymano wyniki dla modelu SARIMA, które przedstawiono w tabeli 1, 
a rezultaty prognoz występowania wstrząsów w tabeli 2. 

 
Tabela 1. Uzyskane wyniki dla modelu SARIMA 
Table 1. Results obtained for SARIMA model 

 Parametr Asympt. 
std. 

Asympt. 
t błąd p Dolna gr. 

95% p. ufn. 
Górna gr. 

95% p. ufn. 

q(1) .804385 .009693 82.9847 0.00 .785381 .823390 
Ps(1) -.641031 .016722 -38.3335 0.00 -.673818 -.608245 

Ps(2) -.301941 .016724 -18.0544 0.00 -.334731 -.269152 
Qs(1) .900426 .006799 132.4350 0.00 .887095 .913756 

 
Tabela 2. Rezultaty obliczeń 
Table 2. Calculation results  

Data Prognoza 
energii [log E] Dolne 90% Górne 90% Obserwowana

energia [log E]
     

1.12. 0.4818 -1.7957 2.7593 0.0 
2.12. 4.4017 2.0810 4.7225 0.0 
3.12. -0.0630 -2.3403 2.2142 0.0 
4.12. 0.8343 -1.4423 3.1110 0.0 
5.12. 0.9039 -1.3729 3.1809 0.0 
6.12. 2.0474 -0.2295 4.3244 4.9 
7.12. 1.9554 -0.3219 4.2329 0.0 
8.12. 3.4031 0.9529 5.8533 7.1 
9.12. -0.2249 -2.5023 2.0524 0.0 

10.12. 0.6605 -1.6203 2.9415 2.4 
11.12. 4.2626 1.8127 6.7125 5.2 
12.12. 2.5961 0.3151 4.8770 0.0 
13.12. 3.6586 1.3775 5.9396 0.0 
14.12. 1.8805 -0.4008 4.1619 0.0 
15.12. 4.2565 1.9752 6.5379 0.0 
16.12. 0.3030 -1.9783 2.5844 0.0 
17.12. 1.4819 -0.7991 3.7630 0.0 
18.12. 0.7143 -1.6102 3.0388 0.0 
19.12. -1.1929 -3.4738 1.0879 0.0 
20.12. 0.9497 -1.3309 3.2304 0.0 
21.12. 0.1598 -2.1205 2.4402 0.0 
22.12. 1.6593 -0.62078 3.9393 5.2 
23.12. -0.5545 -2.8357 1.7260 0.0 
24.12. 4.3220 1.8315 6.8124 6.4 

471



 

 

Tabela 2. Cd. 
Table 2. Cont’d 

Data Prognoza 
energii [log E] Dolne 90% Górne 90% Obserwowana

energia [log E]
25.12. 0.7766 -1.5492 3.1025 0.0 
26.12. 0.2222 -2.0600 2.5048 0.0 
27.12. 1.7373 -0.5447 4.0195 0.0 
28.12. -0.1891 -2.4711 2.0928 0.0 
29.12. 4.5616 2.2800 6.8433 0.0 
30.12. -1.0778 -3.3605 1.2049 0.0 
31.12. 5.4623 3.0101 7.9146 8.3 

 
Walidacja prognozy SARIMA(0,1,1) x (2,1,1)
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Rysunek 7. Walidacja prognozy 
Figure 7. Validation of prediction 

 
 Rezultaty dokonanych obliczeń występowania wstrząsów oprócz przedstawienia ich w tabeli 2 
zostały przedstawione w postaci graficznej na rysunku 7. Wynika z nich, że: 
− czułości prognozy = 24

4
+ 100% = 67%; 

− specyficzności prognozy = 619
19
+ 100% = 76%; 

− całkowitej dokładności = 19624
194
+++

+ 100% = 74%. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Wprawdzie widzimy, że prognozy modelu nieco odbiegają od rzeczywistego procesu, jednak różni-
ce te zachowane są w przedziale ufności. Analizując powyższe prognozy dochodzimy do wniosku, 
że ten model zachowuje się bardzo „ostrożnie” – nie prognozuje on bardzo dużych wartości wy-
tworzonej energii, a przecież wiemy, że z takimi również mamy do czynienia. Być może, w celu 
uzyskania jeszcze lepszych prognoz, należałoby w dalszej analizie wykorzystać inne zmienne i zbu-
dować model uwzględniający nie tylko przeszłe dane, lecz również inne czynniki towarzyszące 
wstrząsom, które mierzy się w kopalniach. 
 Przydatność tego typu modeli w prognozowaniu wystąpienia wstrząsu na dzień dzisiejszy nie 
gwarantuje nam sukcesu w stu procentach. Wydaje się, że jeżeli szereg energii jest w ogóle sensow-
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nie prognozowalny, to należy oprócz tego szeregu uwzględnić szeregi towarzyszące – konwergen-
cja, sejsmoakustyka itd., i próbować budować model funkcji przenoszenia. 
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Mathematical Modelling of Tremors Accompanying 
of Underground Exploitation 
 
The paper shows an attempt to estimate rock tremor hazard for one of sections in Underground Cop-
per Mine “Rudna” with the application of time series. Observed time series may be approximated 
for example by model ARIMA(d,1,1) p=0,1,2,3, but selection of a certain model is not obligatory. 
Then models of greater numbers of parameters are producing slightly lower estimations of white 
noise variance, but the difference is not valid. Applicability of such type models for estimation of 
rock tremors hazard does not guarantees the 100% success at present day. It seems that if energy 
series is reasonably evaluated, other series like convergence, seismoacustic etc. should be also in-
cluded in design the model of transmission function. 
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STRESZCZENIE: W rejonie granic filarów ochronnych na powierzchni terenu pojawiają się czę-
sto deformacje nieciągłe o charakterze liniowym w postaci uskoków − progów terenowych i szcze-
lin. Nieciągłości te stanowią zawsze znaczne zagrożenie dla obiektów zlokalizowanych w ich rejo-
nie. W referacie omówiono możliwości ograniczenia wpływu deformacji nieciągłych przez zasto-
sowanie barier geotechnicznych w gruncie na przedpolu zagrożonych obiektów, na przykładzie za-
stosowanego rozwiązania zabezpieczającego w postaci zabudowanej w gruncie matrycy kruszywa 
z geosiatkami. Na podstawie oceny pomiarów niwelacyjnych w rejonie liniowych deformacji nie-
ciągłych, oceniono przydatność rozwiązań geotechnicznych spełniających rolę barier, hamujących 
rozprzestrzenianie się deformacji nieciągłych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo, deformacje powierzchni, zabezpieczenia geotechniczne 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Podziemna eksploatacja węgla kamiennego powoduje deformacje o charakterze ciągłym i niecią-
głym. Deformacje nieciągłe dzieli się na deformacje o charakterze powierzchniowym, czyli zapa-
dliska oraz deformacje liniowe, przejawiające się w formie progów (uskoków) terenowych, pęknięć, 
szczelin itp. Deformacje o charakterze liniowym, występują głównie w przypadku występowania 
w górotworze uskoków, w wyniku prowadzenia eksploatacji górniczej z zawałem stropu do jednej 
wspólnej linii wyznaczonej przez filary ochronne lub graniczne oraz w przypadku wieloletniej, in-
tensywnej eksploatacji górniczej, charakteryzującej się dużym gradientem sumarycznej grubości 
wybranego złoża [12]. Charakter tych deformacji, objawia się na powierzchni terenu w postaci róż-
nicy przemieszczeń pionowych wynoszącej kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt centymetrów. 
Wielkość tych deformacji i ich gwałtowność powstawania powoduje duże zagrożenie dla statecz-
ności obiektów budowlanych. W praktyce przyjmuje się, że na terenach zagrożonych deformacja-
mi nieciągłymi budownictwo powinno być znacząco ograniczone, a obiekty istniejące znajdują się 
w strefie dużego ryzyka awariami [6], [8]. W tych warunków szczególne znaczenie posiadają po-
szukiwania zabezpieczeń w tym szczególnie geotechnicznych dla powierzchni terenu i obiektów 
w obszarach zagrożonych deformacjami nieciągłymi. 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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2. UWARUNKOWANIA POWSTAWANIA NIECIĄGŁYCH DEFORMACJI 
GRUNTU NA TERENACH GÓRNICZYCH 

 
Jedną z przyczyn występowania deformacji nieciągłych jest znaczna sumaryczna miąższość wy-
branych pokładów węgla, która powoduje duży, nierównomierny stopień zruszenia górotworu w wy-
niku prowadzenia eksploatacji górniczej, głównie z zawałem stropu, często do granicy filara ochron-
nego. W tych warunkach na powierzchni terenu obserwuje się zjawiska deformacyjne, świadczące 
o występowaniu stref nieciągłości w gruntach spoistych i silnych rozluźnień w gruntach niespois-
tych, które potwierdzają m.in. badania geotechniczne i georadarowe [9], [10]. W takich obszarach 
występują różne stany zagęszczenia gruntu w otoczeniu nieciągłych deformacji terenowych oraz lo-
kalne ścięcia struktury gruntu i płaszczyzny poślizgu (rys. 2), które często przyjmują charakter zrzu-
towo-uskokowy. 
 

 
 
Rys. 1. Linie poślizgu w rejonie deformacji nieciągłych typu liniowego [10] 
Figure 1. Slip lines in the region of discontinuous deformation of the linear type [10] 

 
 Taki charakter posiadają deformacje nieciągłe w analizowanym rejonie filara ochronnego szybu 
oraz na południowy-zachód od niego, gdzie od szeregu lat ujawniają się deformacje nieciągłe o cha-
rakterze liniowym, w postaci progów – uskoków terenowych (rys. 2). W opisywanym rejonie dotych-
czasowa eksploatacja górnicza spowodowała znaczne nierównomierne osiadania powierzchni tere-
nu do około 12.5 m. 
 Wysokości progów – uskoków terenowych w tym rejonie, są zróżnicowane i wynoszą od 0.3 m 
do 0.9 m. Uskoki te przebiegają w kierunku obiektów przemysłowych chronionych filarem, powo-
dując w tych obiektach pęknięcia pionowe ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz spękania płyt 
fundamentowych. 
 Analiza warunków geologiczno-górniczych i obserwacji przebiegu deformacji w tym rejonie oraz 
wyniki badań geotechnicznych, wskazują, że pod wpływem działających sił poziomych od oddzia-
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ływania wpływów eksploatacji górniczej w warunkach dużego gradientu zmian krzywizny powierz-
chni terenu, występuje proces deformacji gruntu począwszy od silnych rozluźnień, do obserwowa-
nych nieciągłości – uskoków terenowych. Obserwacje wskazują, że w kolejnych latach występo-
wało powiększenie się uskoków terenowych jak i pojawienie się nowych deformacji nieciągłych [1]. 
 

 
 
Rys. 2. Strefa deformacji nieciągłych w rejonie zabudowanej bariery geotechnicznej 
Figure 2. Discontinuous deformation zone in the area of built-up barriers geotechnical 

 

 
 
Fot. 1. Deformacje nieciągłe w terenie 
Photo 1. Discontinuous deformations in the ground 
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 Szczególną cechą charakterystyczną tych deformacji jest występowanie okresowej aktywizacji 
- częściowe odnowienie „starych” deformacji nieciągłych, jak i powstawanie nowych uskoki tere-
nowych. 
 
3. OGRANICZENIE PROPAGACJI DEFORMACJI NIECIĄGŁYCH GRUNTU 
 
Doświadczenia związane z użytkowaniem i zabezpieczaniem budynków zlokalizowanych w rejo-
nach objętych zagrożeniami ze strony deformacji nieciągłych wskazują, że zastosowanie zabezpie-
czeń tych obiektów jest trudne, kosztowne i często nieefektywne [8]. Często przyjmuje się, że na 
takich terenach budownictwo powinno być znacząco ograniczone, a obiekty istniejące znajdują się 
w strefie dużego ryzyka awariami [1], [6], [7], [8], [11]. W tych warunkach szczególne znaczenie 
posiadają poszukiwania zabezpieczeń geotechnicznych dla terenu i obiektów budowlanych w ob-
szarach zagrożonych deformacjami nieciągłymi. 
 Zabezpieczenie i stabilizacja gruntu w obszarach objętych deformacjami nieciągłymi może po-
legać na zabudowie w gruncie geosyntetyków i warstw kruszywa w wyniku czego można uzyskać 
usztywnienie i wzmocnienie gruntu w obszarach rozluźnienia gruntu [2], [13]. Wzmocnienie gruntu 
może powodować hamowanie rozprzestrzeniania się deformacji nieciągłych. 
 

 
 
Rys. 3. Schemat lokalizacji bariery geotechnicznej w rejonie deformacji nieciągłych typu liniowego 
Fig. 3. Schematic location of the barriers in the area of geotechnical deformation of discontinuous linear type 

 
 Głównym założeniem takiego zabezpieczenia jest zabudowa w gruncie geomateraca, w którym 
dokonuje się osadzanie kruszywa w oczkach geosiatek, a następnie w warunkach występujących sił 
ryglowanie się okruchów kruszywa. Najważniejszymi czynnikami decydującymi o wytrzymałości 
i sztywności bariery geotechnicznej są: średnica i kształt okruchów matrycy kruszywa znajdującej 
się wewnątrz powłoki z geosiatek, stopień zagęszczenia matrycy i precyzja wypełnienia geosiatek 
okruchami kruszywa oraz sztywność i wytrzymałość geosiatek. Taka bariera geotechniczna może 
zahamować propagację deformacji nieciągłych i złagodzić nieciągłości w gruncie na przedpolu 
obiektów chronionych. 
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 Omawianą barierę geotechniczną wykonano w szerokoprzestrzennym wykopie o rozmiarach 
w rzucie poziomym około 50,0×30,0 m i głębokości około 1,5 m [2]. Po wykonaniu wykopu Roz-
ścielono geosiatki dolne rozwijając jej szerokie na 5,0 m rulony. Po czym ułożono warstwę kru-
szywa o grubości 0,1 m na dolnej geosiatce i ją zagęszczono za pomocą zagęszczarki kroczącej 
w celu wprowadzenia okruchów kruszywa w oczka siatki, po ułożeniu kolejnej warstwy kruszywa 
o grubości 0,2 m i jej zagęszczeniu ułożono górną geosiatkę pasami wzdłuż krótszej osi wykopu 
również z zakładami 0,5 m. W etapie końcowym ułożono kolejną warstwę kruszywa o grubości 0,1 m 
na górnej geosiatce (fot. 3), a po jej zagęszczeniu ułożono grunt pochodzący z wykonanego wyko-
pu na zabudowanej barierze geotechnicznej. 

 

 
 
Fot. 2. Widok na siatkę dolną wraz z kruszywem 
Photo 2. View of the grid with a lower aggregate 

 

 
 
Fot. 3. Widok na ułożoną geosiatkę górną w wykopie 
Photo 3. View of the upper geogrid laid in the trench 
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5. OSIADANIA GRUNTU W REJONIE ZABUDOWANEJ BARIERY GEOTECHNICZNEJ 
 
W rejonie zabudowanej bariery geotechnicznej prowadzone są pomiary geodezyjne – niwelacyjne 
na zastabilizowanych reperach ziemnych, rozmieszczonych jak na rysunku 4. 

 

 
 
Rys. 4. Lokalizacja reperów pomiarowych w rejonie geotechnicznej 
Figure 4. Location repaired in the area of geotechnical measurement 

 

 
 
Rys. 5. Osiadanie reperów zlokalizowanych poza strefą bariery geotechnicznej w funkcji czasu 
Figure 5. Subsidence repaired located outside the geotechnical barrier as a function of time 
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Rys. 6. Osiadanie reperów zlokalizowanych w rejonie bariery geotechnicznej w funkcji czasu 
Figure 6. Subsidence repaired located in the geotechnical barrier as a function of time 

 
 Z przedstawionych wykresów na rysunkach 5 i 6 wynika, że już w początkowym okresie po za-
budowie bariery geotechnicznej osiadanie reperów nr 15 i 16 jest wyraźnie mniejsze niż osiadanie 
pozostałych reperów. Stan taki można oceniać jako efekt wpływu zabudowanej bariery geotechnik-
cznej. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Doświadczenia związane z użytkowaniem i zabezpieczaniem budynków zlokalizowanych w rejo-
nach objętych zagrożeniami ze strony deformacji nieciągłych wskazują, że warto poszukiwać roz-
wiązań zabezpieczających, również w obrębie metod geotechnicznych, które mogłyby zahamować 
propagację deformacji nieciągłych i złagodzić nieciągłości w gruncie na przedpolu budowli na te-
renach górniczych. 
 W świetle dotychczasowych rozwiązań i doświadczeń, wydaje się, że zastosowanie barier geo-
technicznych na bazie geosyntetyków jest aktualnie najbardziej racjonalnym i technicznie uzasad-
nionym sposobem zabezpieczenia terenu, przed destrukcyjnym oddziaływaniem strefy nieciągłych 
deformacji typu liniowego. 
 Bariera geotechniczna w postaci elementu usztywniającego lokalnie grunt w kierunku pozio-
mym i pionowym, o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie oraz dużej sztywności, jest rozwiąza-
niem, które może skutecznie zabezpieczać obiekty przed deformacjami nieciągłymi gruntu na tere-
nach górniczych. 
 Prowadzone obserwacje i pomiary geodezyjne w rejonie wykonanego zabezpieczenia pozwolą 
w przyszłości na szczegółową ocenę efektywności zastosowanego rozwiązania. 
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Geotechnical Barriers Limiting the Impact of Discontinuous 
Deformation in the Areas of Mining – Practical Aspects of 
 
In the area of border pillars of the protective surface of the ground deformations appear often dis-
continuous nature of a fault line – the threshold field and crevices. These discontinuities are always 
a significant risk to the objects located in their area. The paper discusses the possibility of reducing 
the impact of discontinuous deformation by the application of geotechnical barriers in the ground 
on the outskirts of endangered plants, used the example of a security solution in the form of built-in 
soil aggregates matrix. Based on the analysis and levelling measurements to assess the likely dis-
tribution of the zones essentially linear in the region of discontinuous deformation, evaluated the 
usefulness of geotechnical solutions to meet the role of barriers that inhibit the spread of the dis-
continuous deformation. 
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O zagrożeniach i bezpieczeństwie pracy 
w kopalniach węgla kamiennego w GZW 
 
 
Władysław Konopko 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W oparciu o analizę zmian geologiczno-górniczych uwarunkowań kopalń węgla 
kamiennego w dziesięcioleciu 1999–2008 dokonano ilościowej oceny zmiany stanu zagrożeń natu-
ralnych i wypadkowości śmiertelnej powodowanej aktywizacją tych zagrożeń. W związku ze zwięk-
szeniem o 79 m średniej głębokości prowadzenia robót górniczych – przy aktualnie średniej głębo-
kości 678 m i maksymalnej 1200 m stwierdzono istotne zwiększenie prawie wszystkich zagrożeń 
naturalnych. Powyższe łącznie z aktualnymi uwarunkowaniami technicznymi powoduje istotne zwięk-
szenie zagrożenie bezpieczeństwa pracy w kopalniach. Pomimo stosowania metod profilaktyk po-
zostających w dyspozycji górnictwa wypadkowość śmiertelna w ostatnim dziesięcioleciu wykazuje 
nieznaczny trend wzrostowy przy ogólnym trendzie spadkowym w dłuższym przedziale czasu. Ko-
nieczna jest intensyfikacja prac badawczych i powszechne wdrożenie zarządzania bezpieczeństwem 
pracy. 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Powszechnie uważa się, że praca w górnictwie należy do działalności realizowanej w warunkach 
najwyższego ryzyka. Czy tak jest w rzeczywistości – można nad tym dyskutować. Zgodnie z dany-
mi Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2007 w rolnictwie, łowiectwie i leś-
nictwie wskaźnik wypadków śmiertelnych wyniósł 0,14, a wypadków ciężkich 0,19. Wypadkowość 
ta w budownictwie wyniosła odpowiednio – 0,13 i 0,28, w górnictwie – 0,14 i 0,18 w przeliczeniu 
na 1000 zatrudnionych. Wskaźniki te w wymienionych branżach pozostają na porównywalnym po-
ziomie. Nie ulega jednak wątpliwości, że są one o tyle za wysokie, że takie wypadki nie powinny 
się zdarzać. Ale wypadki zdarzają się nawet w pracach biurowych czy w warunkach domowych. 
Przyjmując powyższe jako zdarzenia losowe, istotne jest ustalenie trendu zmian tej wypadkowości. 
Trend malejący należy uznać za zjawisko pozytywne, będące wynikiem prawidłowej działalności 
wszystkich służb odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i poszczególnych pracowników reali-
zujących swoje zadania (obowiązki) w sposób probezpieczny, bez ryzykownych zachowań. 
 Do analizy trendu zmian w bezpieczeństwie pracy uwzględniono wypadkowość śmiertelną. Da-
ne statystyczne w tym zakresie nie budzą zastrzeżeń. Również relatywnie poprawne są dane co do 
wypadków ciężkich. Natomiast tak zwana wypadkowość ogólna zmienia się istotnie wraz ze zmia-
ną przepisów regulujących odszkodowania wypadkowe, zwolnienia chorobowe itp. Dla przykładu 
można podać, że zachorowalność na pylicę w latach 1991–1992, a więc w latach tzw. restruktury-
zacji kopalń węgla kamiennego oraz likwidacji kopalń wałbrzyskich zwiększyła się 1,6 razy w od-
niesieniu do przeciętnej z 6 lat poprzednich i 1,7 razy w odniesieniu do przeciętnej z 6 lat następ-
nych [12]. Ustalenie rzeczywistej liczby zachorowań na choroby zawodowe czy też lekkie urazy 
jest praktycznie niemożliwe. Stąd analiza przyczyn i trendu zmian bezpieczeństwa pracy w kopal-

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  

482



 

 

niach węgla kamiennego bazować będzie na analizie zmian geologiczno-górniczych uwarunkowań 
prowadzenia robót w kopalniach węgla kamiennego i wypadkowości śmiertelnej. 
 Problemem dyskusyjnym pozostaje uwzględnienie bądź nie uwzględnienie w analizie trendu 
wypadkowości śmiertelnej, będącej rezultatem katastrof górniczych. Katastrofy, niestety, zdarzają 
się w górnictwach o różnym zaawansowaniu technicznym, różnej kulturze probezpiecznych za-
chowań, różnym poziomie bezpieczeństwa ogólnego. Ich wystąpienie najczęściej powodowane jest 
szczególnym zbiegiem w jednym miejscu i w jednym czasie czynników sprzyjających wystąpieniu 
katastrofy, bądź w rezultacie szczególnie rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa, niestety nie-
rzadko również przez ofiary katastrofy. Jako takie powinny być rozpatrywane niezależnie, z uwz-
ględnieniem całokształtu okoliczności ich wystąpienia. 
 Najtragiczniejsze zdarzenia związane są z wybuchami metanu i/lub pyłu węglowego oraz poża-
rami. Największa w świecie katastrofa wystąpiła w roku 1942 w okupowanej przez Japończyków 
Mandżurii w kopalni Hokejko, gdzie zginęło 1527 górników [18]. W niemetanowej kopalni Cour-
riers we Francji w roku 1906 wybuch pyłu węglowego, a następnie pożar spowodował śmierć 1099 
górników [1]. W nieodległej przeszłości wybuch metanu w kopalni Insirharmoni Kozlu w Turcji 
(w roku 1992) spowodował śmierć 388 górników. Ostatnie zdarzenia w kopalniach Chin czy Ukra-
iny, nie zawsze podające liczbę ofiar, wskazują, że w katastrofach nierzadko jednorazowo ginie wię-
cej górników niż średnio rocznie w latach poprzedzających bądź następnych. 
 W tablicy 1 podano katastrofy zaistniałe w ćwierćwieczu w latach 1984–2008 w polskich ko-
palniach węgla kamiennego, w których jednorazowo zginęło 4 i więcej górników. 
 
Tablica 1. Katastrofy i liczby ofiar w polskich kopalniach węgla kamiennego w latach 1984–2008 
Table 1. Catastrophes and numbers of victims in Polish hard coal mines in 1984–2008 

Rodzaj zagrożenia Data katastrofy Kopalnia Liczba wypadków 
śmiertelnych 

Zapalenia metanu 
lub wybuchy metanu 
i/lub pyłu węglowego 

22.12.1985 
04.02.1987 
10.02.1990 
18.12.1990 
06.02.2002 
08.11.2006 
04.06.2008 

Wałbrzych 
Mysłowice 
Halemba 
Śląsk 

Jas-Mos 
Halemba 
Borynia 

18 
17 
19 
4 
10 
23 
6 

Tąpnięcia 

08.11.1984 
22.05.1985 
25.06.1986 
13.03.1987 
17.09.1993 
12.12.1996 
27.07..2006 

Powstańców Śląskich 
Siemianowice 

Bobrek 
Śląsk 

Miechowice 
Bielszowice 

Pokój 

8 
6 
9 
4 
6 

3 + 2* 
4 

Wyrzuty 11.09.1985 
08.02.1994 

Thorez 
Chrobry 

5 
4 

*2 wypadki w wyrobisku zametanowanym w związku z tąpnięciem. 

 
 Podstawę analizy trendu zmian stanu bezpieczeństwa w KWK stanowić będą zachodzące w os-
tatnich 10 latach (1999–2008) zmiany geologiczno-górniczych uwarunkowań prowadzenia robót gór-
niczych w KWK i najcięższa wypadkowość przy tym zachodząca, z pominięciem powodowanej 
katastrofami. 
 W ćwierćwieczu, to jest w latach 1984–2008 wypadki śmiertelne spowodowane zapaleniem me-
tanu oraz wybuchami metanu i pyłu węglowego stanowiły 8,08% wszystkich wypadków śmiertel-
nych w KWK, a spowodowane tąpaniami – 8,88%. Jednakże ze względu na liczbę jednorazowo gi-
nących górników – społeczna ocena tych katastrof jest zdecydowanie negatywna. 
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2. WARUNKI GEOLOGICZNO-GÓRNICZE 
 
− Wielkość produkcji węgla kamiennego od szeregu lat, a konkretnie od roku 1979, w którym osią-

gnęła 200 mln ton, systematycznie zmniejsza się. W roku 1999 wynosiła 109,2 mln ton, a w ro-
ku 2008 zmniejszyła się do 83,6 mln ton (rys. 1). Przyjmując wydobycie z roku 1999 za 100% 
oznacza to, że do roku 2008 zmniejszyło się do 76,6%, a więc o 23,4%. 

 

 
 
Rys. 1. Zmiana wielkości wydobycia węgla kamiennego w GZW 
Figure 1. Change of output quantity of hard coal in the Upper Silesian Coal Basin 

 
 Znaczny import węgla (w roku 2008 określany na 10 mln ton) wskazuje, że ta wielkość wydo-
bycia nie pokrywa krajowego zapotrzebowania. Tego nie można tłumaczyć wyłącznie kosztami pro-
dukcji i wynikającą stąd ceną węgla na rynku krajowym. Uwzględniając fakt, że 1 milion ton wy-
dobycia uzyskuje 1 tysiąc zatrudnionych – to import węgla jest importem bezrobocia. Koszt społe-
czny tego jest wyższy od wyższego kosztu produkcji węgla w kraju. Zmniejszenie wielkości wydo-
bycia wynika również z ograniczenia możliwości produkcyjnych kopalń, będącego rezultatem nie-
dostatku robót udostępniających i przygotowawczych. Świadczy o tym – między innymi – wielkość 
wydobycia z pokładów poniżej poziomu udostępnienia. Zgodnie z danymi WUG – w roku 2008 
wydobycie poniżej poziomu udostępnienia wyniosło aż 55% wydobycia, to jest około 46 mln ton. 
Eksploatacja poniżej poziomu udostępnienia nie pozostaje bez wpływu na stan zagrożenia klima-
tycznego w związku z ogrzewaniem się powietrza na wydłużonych drogach doprowadzenia i odpro-
wadzenia powietrza Podpoziomowe udostępnienie przeważnie realizowane jest w pokładach węgla. 
Może to prowadzić do realnego zwiększenia zagrożenia pożarami i tąpaniami. Ogólnie jednak moż-
na stwierdzić, że o ile stan zagrożeń naturalnych przy prowadzeniu robót podpoziomowo nie ulega 
znaczącym zmianom w odniesieniu do porównywalnych warunków robót powyżej poziomu udostęp-
nienia, to aktywizacja zagrożeń naturalnych z różnych przyczyn, zwłaszcza zagrożenia pożarami, 
tąpaniami i wodnego, może mieć daleko idące negatywne skutki. 
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− Pomimo zmniejszania się wielkości wydobycia – systematycznie zwiększa głębokość prowadze-
nia robót. W roku 2008 średnia głębokość wydobycia – zgodnie z danymi COIG – wniosła 687 m, 
podczas gdy w roku 1999 wynosiła 608 m (rys. 2). Zastanówmy się jaki wpływ wywiera to 79 
metrowe zwiększenie głębokości eksploatacji na właściwości górotworu i wynikający stąd stan 
zagrożeń naturalnych. 

 

 
 
Rys. 2. Średnia głębokość wydobycia węgla kamiennego w GZW 
Figure 2. Average mining depth of hard coal mining in the Upper Silesian Coal Basin 
 
− Wraz z głębokością zwiększa się wartość stanu naprężenia w górotworze. Zgodnie z zasadami 

mechaniki górotworu przyjmując hydrostatyczny stan naprężenia σz = Hγ oznacza to zwiększe-
nie składowej pionowej stanu naprężenia o 11,5% i wynikającą stąd wartość składowych pozio-
mych. W dalszej kolejności odpowiednio zwiększa się stan naprężenia w związku z resztkami 
i krawędziami. 

− Wraz ze zwiększeniem głębokości zwiększa się wytrzymałość skał budujących górotwór. Moż-
na to zobrazować na przykładzie piaskowca (rys. 3). 

 

 
 
Rys. 3. Zależność wytrzymałości na ściskanie Rc piaskowców GZW od głębokości zalegania [24] 
Figure 3. Dependence of the compressive strength Rc of sandstones 
in the Upper Silesian Coal Basin on the depth of occurrence [24] 
 
 Podobne zmiany wytrzymałości zachodzą dla pozostałych typowych płonnych skał karbońskich 
– iłowca i mułowca. Średnia wytrzymałość skał zwiększa się o 11%. 
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− Zwiększenie stanu naprężenia w górotworze oraz zwiększenie wytrzymałości skał ma bezpo-
średni związek z zagrożeniem tąpaniami. To zagrożenie występuje bowiem wyłącznie w wa-
runkach wytężenia górotworu o wysokich parametrach wytrzymałościowych. W związku z po-
wyższym wskaźnik tąpnięć, który można uważać za miarę zagrożenia tąpaniami, zwiększył się 
z Wt =  0,11 w roku 1999 do Wt = 2,44 w roku 2008 (rys. 4). 

 

 
 
Rys. 4. Zależność wskaźnika tąpnięć od głębokości eksploatacji 
Figure 4. Dependence of the rockburst index on the depth of mining 

 
− W analizowanym okresie zwiększyła się też sejsmiczność górotworu indukowana robotami gór-

niczymi (rys. 5). Powyższe miało wpływ na zwiększenie liczby tąpnięć z 2 w roku 1999 do 5 
w roku 2008 (rys. 6) pomimo zdecydowanego trendu malejącego w długiej perspektywie czasu 
(rys. 7). Wprawdzie przy małej liczbie zdarzeń nie można jednoznacznie określić trendu zmian, 
zwłaszcza przy ogólnym trendzie malejącym, jednakże zmian w ostatnim dziesięcioleciu nie 
można lekceważyć tym bardziej, że systematycznie zwiększa się udział wydobycia z pokładów 
zaliczonych do zagrożonych tąpaniami. 

 

 
 
Rys. 5. Średnia wartość sejsmiczności generowanej robotami górniczymi, J/tonę wydobycia 
Figure 5. Average value of seismicity generated by mining operations, J/ton of output 
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Rys. 6. Liczba i wskaźnik tąpnięć w latach 1999–2008 
Figure 6. Number and index of rockbursts in 1999–2008 

 

 
 
Rys. 7. Liczba tąpnięć w latach 1983–2008 
Figure 7. Number of rockbursts in 1983–2008 

 
 W roku 2008 wydobycie z pokładów zaliczonych do zagrożonych tąpaniami zwiększyło się do 
46,6%. 
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− Wraz z głębokością zmniejsza się porowatość skał w masywie. Wynika to bezpośrednio ze zwięk-
szenia gęstości objętościowej skał budujących karbon produktywny – im starsze warstwy tym 
większa ich gęstość objętościowa (rys. 8), a więc mniejsza porowatość. 

 

 
 
Rys. 8. Zmiana gęstości objętościowej grup stratygraficznych 
skał karbońskich Zagłębia Górnośląskiego [3] 
Figure 8. Change of the volumetric density of stratigraphic groups 
of Carboniferous rocks in the Upper Silesian Coal Basin [3] 
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− Ma to bezpośrednie przełożenie na zwiększenie metanonośności pokładów węgla w związku 
z utrudnieniem ich naturalnego odgazowania. 

 

 
 
Rys. 9. Rozkład głębokościowy metanonośności węgli kamiennych GZW [25] 
Figure 9. Depth distribution of methane content of hard coals in the Upper Silesian Coal Basin [25] 

 
− W rezultacie w roku 2008 wydobycie z pokładów metanowych zwiększyło się do 79,9%, a me-

tanowość względna kopalń w okresie 1999–2008 zwiększyła się o 51,7% (rys. 10), a metano-
wość bezwzględna o 16,7% (rys. 11). 
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Rys. 10. Zmiana metanowości względnej kopalń wg [10] 
Figure 10. Change of relative methane emissions of mines according to [10] 

 

 
 
Rys. 11. Zmiana metanowości bezwzględnej kopalń wg [10] 
Figure 11. Change of absolute methane emissions of mines according to [10] 

 
 Powyższe niestety przełożyło się w latach 1999–2008 na 21 zdarzeń zapalenia względnie wybu-
chu metanu i/lub pyłu węglowego z tragicznymi konsekwencjami stąd wynikającymi [10]. 
− Wysoka metanonośność pokładów węgla o niskiej wytrzymałości, zwłaszcza o zniszczonej struk-

turze w rejonach uskoków, powoduje istotne zagrożenia wyrzutami metanu i węgla. Zagrożenie 
to może być szczególnie brzemienne w tragiczne skutki w związku z równoczesnym wytworze-
niem warunków niebezpiecznych ze względu na wybuch metanu i pyłu węglowego. 
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− Bardzo istotnym czynnikiem, mającym bezpośredni wpływ na stan zagrożeń naturalnych i tech-
nicznych, ma pierwotna temperatura skał. Średni stopień geotermiczny w GZW wynosi około 
32° Celsjusza (rys. 12). W południowej części Zagłębia jest on jednak znacznie wyższy i na przy-
kład w rejonie kopalń Borynia i Zofiówka na poziomie 450 m ppm osiąga wartość około 38°C. 
Uwzględniając kotę powierzchni rzędu 250 m – oznacza to, że na głębokości około 1100 m tem-
peraturę pierwotną skał można szacować na około 52°C. 

 

 
 
Rys. 12. Zmiana średniej pierwotnej temperatury skał t, ºC i średniego 
stopnia geotermicznego Г, m wraz z głębokością w GZW [5] 
Figure 12. Change of the average primary temperature of rocks t, °C and average 
geothermal gradient Γ, m along with the depth in the Upper Silesian Coal Basin [5] 

 
 Systematycznie zwiększa się też w kopalniach liczba wyrobisk z podwyższoną temperaturą, ob-
ligującą stosowanie klimatyzacji (rys. 13). 
 

 
 
Rys 13. Liczba wyrobisk z podwyższoną temperaturą powietrza w latach 1982–2007 [4] 
Figure 13. Number of workings with increased air temperature in 1982–2007 [4] 

491



 

 

− Poza negatywnym oddziaływaniem temperatury na organizm pracowników zatrudnionych w wy-
robiskach o podwyższonej temperaturze – wysoka temperatura pierwotna górotworu sprzyja 
powstawaniu pożarów endogenicznych, że nie uwzględnię przy tym dodatkowych źródeł ciepła 
w związku ze stosowaniem agregatów klimatyzacyjnych. Trend wskaźnika pożarowości w dłuż-
szym przedziale czasu jest malejący, jednakże w rozpatrywanym dziesięcioleciu wyraźnie zmie-
nia się na rosnący (rys. 14). 

 

 
 
Rys. 14. Wskaźnik pożarowości w ćwierćwieczu 1983–2008 wg [2] 
Figure 14. Fire hazard index in the quarter of century 1983–2008 according to [2] 
 
− Aktualnie prawie wyłącznym systemem eksploatacji pokładów węgla kamiennego jest system 

ścianowy. Udział wydobycia z innych systemów (np. kopalnie Siltech, Kazimierz-Juliusz i inne 
eksploatujące również systemem chodnikowym, systemem chodnikowo-podbierakowym) zapew-
nia poniżej 1% wydobycia. W systemach ścianowych zdecydowanie dominuje eksploatacja z za-
wałem stropu – ponad 95% wydobycia, nad wybieraniem z podsadzką hydrauliczną – poniżej 5%. 
Systematycznie zmniejsza się przy tym liczba ścian przy zwiększonym wydobyciu z jednej ścia-
ny, uzyskiwanym w rezultacie zwiększającego się dobowego ich postępu i wysokości. Długość 
ścian praktycznie nie ulega zmianom. W ostatnim dziesięcioleciu mieściła się w przedziale 216– 
–225 m (tab. 2). 

 
Tablica 2. Parametry technologiczne eksploatacji w kopalniach węgla kamiennego w GZW 
Table 2. Technological parameters of mining in hard coal mines in the Upper Silesian Coal Basin 

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Liczba ścian 173,1 166,4 151,8 144,2 137,2 131,7 131,2 125,6 123,9 120,2
Średnie wydobycie, ton/dobę 2321,8 2447,5 2645,2 2769,5 2764,3 2735,8 2927,7 2959,2 2773,2 2706,7

Średni postęp, m/dobę 3,50 3,63 3,76 3,81 3,89 3,72 3,83 3,91 3,50 3,53 
Średnia wysokość ścian, m 2,39 2,40 2,49 2,53 2,55 2,55 2,59 2,69 2,58 2,63 
Średnia długość ścian, m 216,3 221,3 222,2 222,4 218,2 224,8 223,1 214,8 212,9 215,4
Natężenie robót przygoto-

wawczych, m/1000 ton 4,10 4,16 4,30 4,35 4,15 4,53 4,51 4,25 4,18 4,17 

Źródło (lata 1999–2005): Turek M.: Techniczna i organizacyjna restrukturyzacja kopalń 
węgla kamiennego. Wydawnictwo GIG, 2007. Lata 2006–2008 – archiwum tegoż Autora 
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− Wszystkie ściany wyposażone są w obudowy zmechanizowane typu osłonowego. Wytwarzanie 
przez nie w wyrobisku ,,tunelu wentylacyjnego” praktycznie uniemożliwia odprowadzenie me-
tanu ze zrobów jak to miało miejsce przy obudowach indywidualnych czy zmechanizowanych 
typu podporowego. Stwarza to nową jakość zagrożenia metanowego w wyniku chwilowego wy-
ciśnięcia gromadzącego się w zrobach metanu w rezultacie systematycznego, a zwłaszcza okre-
sowego zawału stropu [8], [11], [16], [17]. 

− W chodnikach zdecydowanie dominuje obudowa ŁP z profilu V-25, V-36 lokalnie wzmacniana 
obudową kotwiową lub stojakami ciernymi. 

− Urabianie w ścianach prowadzone jest wyłącznie kombajnami Urabianie w chodnikach węglo-
wych i węglowo-kamiennych prowadzone jest kombajnami, w chodnikach kamiennych – kom-
bajnami względnie techniką strzelniczą. W przypadkach szczególnego zagrożenia tąpaniami za-
lecane jest w chodnikach urabianie techniką strzelniczą niezależnie od profilu górotworu w prze-
kroju wyrobiska. 

− Uwzględniając fakt, że przy urabianiu kombajnami, oraz ładowaniu i transporcie około 1–3% wy-
dobycia przekształca się w pył węglowy [1], to intensyfikacja wydobycia w przodku powoduje 
zwiększoną emisję pyłów, a tym samym zagrożenia jego wybuchem. Uważa się jednak, że przy 
konsekwentnym stosowaniu istniejących metod zwalczania emisji pyłów zagrożenie to jest do 
opanowania [13] ze względu na ograniczenie miejsc pylenia, co pozwala na koncentrację środ-
ków profilaktyki, chociaż dotrzymanie w tych warunkach wymogów przepisów jest bardzo 
trudne [1]. 

 
3. WYPADKOWOŚĆ ŚMIERTELNA NA TLE ZMIAN GEOLOGICZNO-GÓRNICZYCH 

UWARUNKOWAŃ KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO W GZW 
 
 Podsumujmy dotychczasowe ustalenia: 
− w ostatnich 10 latach średnia głębokość eksploatacji w GZW zwiększyła się z 608 m do 687 m, 

i w związku z tym o 11,5% zwiększył się stan naprężenia w górotworze; 
− średnia wytrzymałość skał zwiększyła się o około 11%, a równocześnie zmniejszyła się ich ga-

zoprzepyszczalność; 
− zwiększyła się sejsmiczność indukowana robotami górniczymi o około 41%; 
− wydobycie z pokładów zaliczonych do zagrożonych tąpaniami zwiększyło się prawie do 47%; 
− wskaźnik tąpnięć Wt zwiększył się z 0,11 do 2,44; stosownie do powyższego zwiększyło się za-

grożenie tąpaniami; 
− metanowość względna kopalń zwiększyła się o prawie 52%, a metanowość bezwzględna o oko-

ło 17%; 
− wydobycie z pokładów metanowych zwiększyło się prawie do 80%; 
− pierwotna temperatura skał zwiększyła się o prawie 3°C; 
− liczba czynnych ścian zmniejszyła się o 44%; 
− wydobycie z pojedynczej ściany zwiększyło się o 16%; 
− wysokość ścian zwiększyła się o 10%; 
− wydobycie z podpoziomów (poniżej poziomu udostępnienia) zwiększyło się do około 55%. 
 Powyższe nie pozostawia wątpliwości, że w analizowanym dziesięcioleciu w istotnym stopniu 
zwiększyło się niebezpieczeństwo prowadzenia robót górniczych w kopalniach węgla kamiennego. 
Należy zadać pytanie, jak w tych warunkach oceniać należy poziom bezpieczeństwa w kopalniach, 
lub mówiąc inaczej – ekspozycji górników na niebezpieczeństwo przy realizacji ich zadań, na oce-
nę stanu profilaktyk, stanu zapobiegania niebezpieczeństwu. 
 W dłuższym przedziale czasu wypadkowość śmiertelna w kopalniach węgla kamiennego zna-
cząco zmniejszyła się (rys. 15) zarówno przy uwzględnieniu tych tragicznych zdarzeń w odniesie-
niu do wielkości produkcji jak też i w odniesieniu do liczby zatrudnionych. 
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Rys. 15. Wskaźniki wypadkowości śmiertelnej w KWK wg [15] 
Figure 15. Indices of fatal accident rate in collieries according to [15] 

 
 W rozpatrywanym dziesięcioleciu 1999–2008 trend zmniejszania się wypadkowości śmiertel-
nej był mniej intensywny niż w latach poprzednich (rys. 16), zwłaszcza w odniesieniu do liczby za-
trudnionych. Być może wynika to z faktu zwiększenia w kopalniach zatrudnienia pracowników tzw. 
firm obcych, w których wypadkowość śmiertelna jest wyższa niż wśród pracowników kopalń [15]. 
Wyraźnie uwidacznia się to w trendzie zmian wypadkowości w odniesieniu do wielkości wydoby-
cia i do liczby zatrudnionych. 

 

 
 
Rys. 16. Trend zmian wypadkowości śmiertelnej w latach 1999–2008 
Figure 16. Trend of fatal accident rate changes in 1999–2008 
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 Z analizy przyczyn wypadkowości wynika, że dominuje wypadkowość z przyczyn technicznych 
(średnio 48,3%) i zagrożeń naturalnych (39,8%) (rys. 17). Zagrożenia osobowe stanowią średnio 
6,6% wypadków, inne – 5,2% [15]. Wśród zagrożeń technicznych zdecydowanie dominują zagro-
żenia powodowane kontaktem pracowników z maszynami lub awaryjnymi stanami obudowy (54,9%) 
środkami transportu, ich ruchem i transportowanymi przedmiotami (34,3%), oraz działaniem prądu 
elektrycznego (10,8%). 
 

 
 
Rys. 17. Przyczyny wypadkowości śmiertelnej w latach 1999–2008 wg [15] 
Figure 17. Causes of fatal accident rate in 1999–2008 according to [15 

 
 Wśród wypadków powodowanych uaktywnieniem się zagrożeń naturalnych – dominują awaryj-
ne stany górotworu, które spowodowały 40,0% wypadków śmiertelnych oraz zagrożenia gazowe 
i pyłowe – 40,0%, tąpnięcia i wyrzuty 18,8%. 
 
 
4. STWIERDZENIA I WNIOSKI 
 
Geologiczno-górnicze uwarunkowania kopalń węgla kamiennego systematycznie pogarszają się, 
co skutkuje zwiększeniem stanu zagrożenia praktycznie wszystkimi zagrożeniami naturalnymi, nie 
rzadko występującymi łącznie. Wyjątek stanowi zagrożenie wodne. Mniejsza wodoprzepuszczalność 
skał w związku ze zwiększeniem głębokości zmniejsza zagrożenie wodne. Jednakże w warunkach 
GZW, gdzie zlikwidowano szereg kopalń w północnej części Zagłębia poprzez ich zatopienie do 
ściśle określonej koty, uznanej za bezpieczną, wytworzono podziemne zbiorniki wodne o kubaturze 
określanej w wielu milionach metrów sześciennych. Kopalnie czynne miały połączenia wyrobiska-
mi z kopalniami zlikwidowanymi bądź były od nich oddzielone różnej szerokości filarami. Nie moż-
na więc wykluczyć potencjalnego zagrożenia nagłym wdarciem się wody z tych zbiorników do ko-
palń czynnych. Może to skutkować poważną katastrofą, zwłaszcza przy zaawansowanej eksploata-
cji podpoziomowej. 
 Stan zmian zagrożeń pozostałych można z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem 
określić ilościowo w odniesieniu do przyjętego ich poziomu w określonym czasie. Nie ulega jednak 
wątpliwości systematyczny wzrost zagrożeń wraz ze zwiększeniem głębokości prowadzenia robót 
górniczych. 
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 Uzyskiwane w tych warunkach zmniejszenie wskaźników wypadkowości śmiertelnej pozytyw-
nie świadczy o właściwym rozwoju metod i środków profilaktyk i prewencji oraz o właściwym ich 
wdrażaniu. Nie można jednakże przechodzić obojętnie do katastrof, zwłaszcza powodowanych me-
tanem i pyłem węgłowym oraz tąpaniami. W ostatnich latach zachodzi również istotne zwiększenia 
zagrożenia wyrzutami metanu i węgla w kopalniach eksploatujących węgiel koksowy, o bardzo ni-
skich parametrach wytrzymałościowych. 
 Oddzielne zagadnienie stanowi nowy rodzaj zagrożenia powodowanego chwilową obecnością me-
tanu w wyrobiskach ścianowych bądź przyścianowych w związku z wyciskaniem metanu ze zbior-
ników w zrobach w rezultacie zawału stropu, wstrząsu górotworu, a zwłaszcza tąpnięcia. Metan ze 
zbiorników zrobowych nie jest bowiem systematycznie odprowadzany wentylacyjnie przy powszech-
nym stosowaniu obudów osłonowych, wytwarzających w wyrobisku ścianowym ,,tunel” wentyla-
cyjnie izolujący zroby. Pozostaje nadal ważne stwierdzenie sformułowane w roku 1994 [8], że „is-
tnieje pilna potrzeba podjęcia kompleksowych badań interdyscyplinarnych dla opracowania bez-
piecznej technologii eksploatacji i profilaktyki w warunkach zagrożeń skojarzonych”, gdyż zgodnie 
ze stwierdzeniem sformułowanym w [20] „stan bezpieczeństwa jest wynikiem kompleksowego przy-
gotowania produkcji, w którym środki techniczne, warunki geologiczno-górnicze oraz organizacja 
pracy załogi stanowią elementy systemu bezpieczeństwa. Jednostronne doskonalenie któregokolwiek 
z tych elementów może, ale nie musi powodować poprawę bezpieczeństwa pracy. W celu uniknięcia 
niewłaściwej alokacji nakładów na bezpieczeństwo, konieczne jest wprowadzenie zasad zarządza-
nia bezpieczeństwem pracy w kopalniach”. 
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About Hazards and Occupational Safety in Hard Coal Mines 
in the Upper Silesian Coal Basin 
 
On the basis of an analysis of changes of geological and mining determinants in hard coal mines in 
the decade 1999–2008, the quantitative assessment of changes of the state of natural hazards and fa-
tal accident rate caused by the activation of these hazards was carried out. In connection with the 
increase by 79 m of the average depth of conducted mining operations – at currently average depth 
equal to 678 m and maximum depth amounting to 1200 m, an essential growth of almost all natural 
hazards was ascertained. The factors mentioned above jointly with current technical determinants 
cause essential increase in hazards related to occupational safety in mines. In spite of the use of pre-
vention methods being at the disposal of the mining sector, the fatal accident rate in the last decade 
indicates a slightly growing trend under a general decreasing trend within a longer time interval. 
Necessary is the intensification of research activities and common implementation of occupational 
safety management. 
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Влияние геомеханических параметров углевмещающего 
слоистого массива слабых пород на пучение почвы  
пластовой выработки 
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АННОТАЦИЯ: Изложены закономерности влияния глубины расположения горной выработ-
ки, прочностных и деформационных характеристик породных слоев углевмещающего мас-
сива на пучение почвы. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пластовая выработка, породный массив, пучение почвы, глубина раз-
работки, свойства, зависимости. 
 
 
 

Исследование [1] закономерностей развития перемещений пород почвы в полость выра-
ботки (пучение почвы) выявило ряд общих тенденций этого процесса для различных сочета-
ний геомеханических параметров системы «слоистый массив-крепь подготовительной выра-
ботки»: 
– даже при малом угле падения угольного пласта (до )6o наблюдается некоторая асимметрия 

эпюры пучения почвы по ширине выработки: ее максимум смещен на 0,2…0,3 м в сто-
рону восстания пласта, что указывает на повышенную интенсивность пучения в этой об-
ласти. Однако величина поднятия почвы по вертикальной оси выработки y

20U (точка 20 на 
рис. 1) незначительно (до 1,2%) отличается от максимального значения и позволяет ис-
пользовать этот параметр как характеристику оценки максимальной интенсивности пуче-
ния; 

– четко прослеживается вдавливание опор стоек рамы в породы почвы (несмотря на моде-
лирование  подпятников под каждой из опор размером 200х200х20 мм) под воздействи-
ем вертикальной нагрузки на крепь. Здесь следует отметить, что в существующих норма-
тивных методиках [2-3] нет разделения величины перемещения пород почвы относитель-
но опоры стойки рамы на две составляющие: собственно пучение и вдавливание стойки 
в почву. Такая интегральная оценка пучения не отражает физическую сущность двух до-
вольно различающихся между собой геомеханических процессов и в ряде случаев может 
привести к существенным погрешностям в прогнозировании пучения почвы пластовой 
выработки, пройденной в слоистом массиве слабых пород; 

– величины вдавливания обеих опор стоек y
1U  и y

17U до глубин разработки 450...400H = м 
примерно одинаковы. При дальнейшем увеличении H  происходит более интенсивный 
изгиб стойки со стороны восстания пласта, за счет чего компенсируется дальнейшее пере-

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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мещение y
17U , а в некоторых вариантах даже несколько снижается. Со стороны падения 

пласта изгиб стойки рамы менее интенсивный и при увеличении H перемещение y
1U рас-

тет, достигая величины до 0,3…0,5 м. Таким образом, суммарная величина перемещений 
почвы (по оси выработки) относительно опоры стойки составит y

20
y
1 UU + , по которой и не-

обходимо оценивать выполнение требований правил безопасности и эксплуатационные пара-
метры выработки; 

 

 
 
Рисунок 1. Схема расположения замерных точек по контуру выработки 

 
 

– установлено, что поднятие почвы в зоне прохода людей yU18  и yU 22  имеют аналогичные 
параметру yU20  закономерности связи не только в качественном, но и в количественном 
плане. Вне зависимости от геомеханических параметров системы соотношения указанных  

перемещений практически стабильны и составляют: 57,0...54,0
U

U
y
20

y
22 = ; 67,0...66,0

U

U
y
20

y
18 = . 

Поэтому представляется целесообразным установить уравнение регрессии для перемеще-
ния y

20U , а для величин y
22U  и y

18U  ввести поправочные коэффициенты 0,57 и 0,67 со-
ответственно. 

 
В первую очередь проанализированы закономерности развития максимума пучения поч-

вы yU 20 , наблюдаемого в районе оси выработки. 
С увеличением глубины разработки наблюдается нелинейный рост поднятия почвы y

20U  
(как и для других участков контура выработки). Модуль деформации первого породного слоя 
почвы угольного пласта оказывает влияние до 88,1% в диапазоне 4П

1 10)1...3,0(E ⋅= МПа 
(рис. 2). Влияние K

1E  модуля деформации первого породного слоя кровли оценивается до 
19,2% и проявляется таким образом, что с ростом K

1E  пучение почвы увеличивается, то есть 
присутствует «эффект штампа», когда жесткий первый породный слой кровли под воздейст-
вием опорного давления интенсифицирует перемещение пород почвы в полость выработки. 
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Рисунок 2. Поднятие почвы по оси выработки y
20U  в зависимости от глубины разработки H  при: 

            4П
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Аналогичным образом влияет на развитие пучения почвы сопротивление сжатию K
сж1

σ пер-

вого породного слоя кровли, от величины которого зависит степень его целостности и разме-
ры зон запредельного состояния с повышенной деформируемостью породы (рис. 3). С увели-
чением K

сж1
σ происходит более интенсивное выдавливание пород почвы в полость выработ-

ки и его влияние оценивается до 72,9% на глубине 600=H м. Размеры зон запредельного со-

стояния в первом породном слое кровли также зависят от параметров 
К
сж

0К
сж

1

1
)(

σ

σ
 и 

К
1

К
1

E

M
, кото-

рые, снижая (повышая) деформационные свойства этого слоя в целом, изменяют действие 
«эффекта штампа» (здесь К

1M  и 0К
сж )(

1
σ  – модуль спада и расчетный предел прочности на 

сжатие первого породного слоя кровли угольного пласта). Однако влияние параметров запре-
дельного состояния первого слоя кровли гораздо меньше и, как правило, не выходит за пре-

делы 10%. Исключение составляют варианты с 20П,К
сж1

=σ МПа, когда влияние 
К
1

К
1

E

M
доходит 
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до 17,5% и варианты с 5П
сж1

=σ МПа, 20К
сж1

=σ МПа, когда влияние
К
сж

0К
сж

1

1
)(

σ

σ
достигает 10,5%. 

С другой стороны, если усреднить анализируемые параметры, то колебания y
20U в исследуе-

мом диапазоне ( 2,0...1,0
)(

К
сж

0К
сж

1

1 =
σ

σ
; 3...5,0

E

M
К
1

К
1 = ) не выйдут за пределы допускаемой по-

грешности (10%), что существенно упростит дальнейший вывод уравнения регрессии для 
расчета поднятия почвы y

20U  выработки в районе ее центральной оси. 
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Рисунок 3. Поднятие почвы по оси выработки y
20U  в зависимости от глубины разработки H  при: 
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Наиболее сильное влияние на перемещение y
20U  оказывает сопротивление сжатию пер-
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вого породного слоя почвы П
1σ  (до 8,1 раз), поскольку именно от этого параметра весьма 

зависят размеры областей запредельного состояния пород в почве, которые, обладая значи-
тельной подвижностью под воздействием опорного давления, выдавливаются в полость выра-
ботки. Помимо П

сж1
σ , размеры областей запредельного состояния определяются (рис. 4) па-

раметрами 
П
сж

0П
сж

1

1
)(

σ

σ
 (влияние до 2,14 раз) и 

П
1

П
1

E

M
 (влияние до 87,2%), изменение которых 

обязательно к учету при прогнозе пучения почвы выработки. 
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Рисунок 4. Поднятие почвы по оси выработки y
20U  в зависимости от глубины разработки H  при: 
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Закономерности развития пучения почвы в зоне прохода людей аналогичны таковым 

для yU20  и определяются путем умножения на коэффициент 0,57 со стороны падения пласта 
и 0,67 – со стороны восстания. 

Другой составляющей поднятия почвы выработки является глубина вдавливания y
17,1U   

опор стоек в почву под воздействием вертикальной нагрузки на крепь. Глубина вдавливания 
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y
17,1U   определяется (помимо глубины разработки) двумя факторами (рис. 5 и рис. 6): верти-

кальной нагрузкой на крепь и состоянием (степенью разупрочнения) пород почвы под опора-
ми стоек рамы. Установлено, что существенно влияющими механическими характеристи-
ками первого фактора являются К

сж2
σ (до 27,2%) и К

сж1
σ (до 66,5%). Второй фактор включает 

механические характеристики первого породного слоя почвы: П
1E  – до 32,3%, П

сж1
σ  – до 

8,41 раз, 
П
сж

0П
сж

1

1
)(

σ

σ
 – до 46,4%. 
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Рисунок 5. Вдавливание опоры стойки y
1U рамной крепи в зависимости от глубины разработкиH при:   

                4П
1 103,0E ⋅=  МПа;              4П

1 101E ⋅= МПа; 1 – 5K
сж 2,1

=σ МПа; 

2 – 20K
сж 2,1

=σ МПа; 3 – 5K
сж1

=σ МПа, 20K
сж2

=σ МПа; 4 – 20K
сж1

=σ МПа, 5K
сж2

=σ МПа 
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Рисунок 6. Вдавливание опоры стойки y
1U  рамной крепи в зависимости от глубины разработки H  

при:  
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Таким образом, на всех этапах исследований на базе обширного массива расчетных дан-

ных выявлены закономерности связи перемещений почвы выработки с ее горно-геологиче-
скими и горнотехническими параметрами. Эти закономерности исследованы методами кор-
реляционно-дисперсионного анализа [6, 7] и получено уравнение для расчета величины пуче-
ния пород почвы по середине ширины выработки 
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где 74,0
св8 S152,0=Φ  – функция, постоянная для обеих серий крепей: КМП-А3 и КШПУ. 

 
В полученном выражении механические характеристики породных слоев подставляют-

ся в МПа, глубина расположения выработки – в метрах, площадь ее поперечного сечения – 
в квадратных метрах. Результат вычисления перемещений имеет размерность в миллиметрах. 

В части рекомендаций по борьбе с пучением почвы можно отметить следующее. В рабо-
те [4] проиллюстрирована достаточно обширная область разупрочненных пород в почве при 
определенных сочетаниях геомеханических параметров. Однако ограничить пучение можно 
податливыми анкерами, которые за счет разницы перемещений почвы на наружном и заглуб-
ленном конце анкера натягиваются (без разрыва несущего элемента) и формируют сжимаю-
щими усилиями некоторое подобие грузонесущей металлопородной конструкции в почве. 
Смещаясь вместе с породами почвы (на заглубленном конце) податливые анкера компенси-
руют разницу перемещений почвы по длине анкера. 

Таким образом, на наш взгляд, при умеренной величине пучения почвы (в оговоренном 
ранее диапазоне изменения геомеханических параметров) целесообразно применение подат-
ливых анкеров с высокой реакцией сопротивления (повышенные сжимающие усилия, форми-
рующие в породах почвы грузонесущую конструкцию). Этим требованиям в наибольшей 
степени отвечают конструкции трубчатых анкеров, особенно ТА-2, специально предназна-
ченные для упрочнения слабых пород [5]. 

 
 

ВЫВОДЫ 
 
1. Эпюра пучения почвы штрека имеет асимметрию в сторону восстания пласта таким обра-

зом, что в зоне прохода людей в этой части выработки пучение составляет 0,67 от макси-
мального (в центральной части выработки), а в зоне прохода людей со стороны падения 
– 0,57 от максимального вне зависимости от сочетания геомеханических факторов. На 
величину максимума пучения почвы существенное влияние (помимо глубины разработ-
ки) оказывают следующие механические характеристики только первых породных слоев 
кровли и почвы: K

1E  – до 19,2%, П
1E  – до 88,1%, К

сж1
σ  – до 72,9%, П

сж1
σ  – до 8,1 раз, 

П
сж

0П
сж

1

1
)(

σ

σ
 – до 2,14 раз, П

1

П
1

E
M  – до 87,2%. 

2. Общая величина поднятия почвы выработки включает две составляющие, отличающиеся 
между собой механизмом развития перемещений: собственно пучение – перемещение по-
род почвы в полость выработки под воздействием опорного давления в ее боках и разгру-
женной зоны непосредственно под выработкой; вдавливание опор стоек рамной крепи, 
обусловлено совместным действием вертикальной нагрузки на крепь и разупрочняющи-
мися породами почвы под опорами стоек. Величина вдавливания опор стоек зависит от 
таких механических характеристик близлежащих породных слоев углевмещающей тол-

щи: П
1E  – до 32,3%, К

сж2
σ  – до 27,2%, К

сж1
σ  – до 66,5%, П

сж1
σ  – до 8,41 раз, П

сж

0П
сж

1

1
)(

σ

σ
 – 

до 46,4%. 
3. В результате анализа закономерностей изменения контура пластовой выработки выявлена 

группа механических характеристик близлежащих породных слоев, оказывающая сущест-
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венное влияние на величину потери сечения: K
1E  – до 59,4%, K

2E  – до 10,5%, П
1E  – до 

24,0%, К
сж1

σ  – до 4,52 раз, К
сж2

σ  – до 61,8%, П
сж1

σ  – до 3,21 раз, К
1

К
1

E
M  – до 44,8%, П

1

П
1

E
M  – 

до 17,5%, К
сж

0К
сж

1

1
)(

σ

σ
 – до 60,4%, П

сж

0П
сж

1

1
)(

σ

σ
 – до 27,3%. Перечисленные механические харак-

теристики обязательны к учету при прогнозе остаточного сечения выработки для оценки, 
например, эффективности проветривания соответствующего участка шахтного поля. 

4. Установленные закономерности развития перемещений почвы выработки, по которым 
судят о возможности ее безопасной эксплуатации, формируют базу для разработки новой, 
более адекватной реальным условиям, методики прогноза проявлений горного давления 
в пластовых выработках. 
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Przyczyny i okoliczności uszkodzenia obudowy szybu 
wentylacyjnego V oraz katastrofy budowlanej – zniszczenia 
obiektów budowlanych zakładu górniczego, zaistniałych 
w dniu 4 września 2008 roku w Kopalni Węgla Kamiennego 
„Szczygłowice” w Knurowie – Oddział Kompani Węglowej S.A. 
w Katowicach 
 
 
Walter Menzel, Zbigniew Ciepliński 
Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych 
Urządzeń Energomechanicznych w Katowicach 
 
 
 
 
 
 
I. WSTĘP 
 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Szczygłowice” jest zakładem górniczym wchodzącym w skład Kom-
panii Węglowej S.A. w Katowicach. Złoże węgla kamiennego obszaru górniczego „Szczygłowice” 
położone jest w zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Do głębokości 1050 m udoku-
mentowano 46 pokładów. Wydobycie węgla prowadzone jest aktualnie z poziomów 650 m i 850 m. 
Obszar górniczy „Szczygłowice”, o powierzchni około 21,3 km2 graniczy: 
− od północy i wschodu z obszarem górniczym „Knurów”, 
− od południa z obszarem górniczym „Dębieńsko 1”, 
− od zachodu z rejonami udokumentowanymi „Paruszowiec” i „Pilchowice”. 
 Nadkład karbonu zbudowany jest z osadów: czwartorzędu, trzeciorzędu i lokalnie triasu. Miąż-
szość nadkładu przy południowej granicy obszaru górniczego kopalni wynosi około 100 m i wzra-
sta w kierunku północno-zachodnim do około 300 m. Karbon zbudowany jest z warstw orzeskich, 
rudzkich i siodłowych. 
 W budowie złoża dominują dwie charakterystyczne struktury: nasunięcie „Orłowskie” i fałd „Knu-
rowski”. Pozostałe główne elementy tektoniki w obszarze górniczym „Szczygłowice” to: uskok „Beł-
ski”, „Szczygłowicki I” i „Szczygłowicki II”. 
 
 
 
II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SZYBU V W KWK „SZCZYGŁOWICE” 
 
Szyb wentylacyjny V, znajdujący się we wschodniej części obszaru górniczego „Szczygłowice”, przy 
granicy z obszarem górniczym KWK „Knurów”, zgłębiony został do poziomu 650 m i służył do 
przewietrzania rejonów wentylacyjnych tej kopalni oraz KWK „Knurów”. 
 Szyb budowany był w dwóch etapach: 
− w pierwszym (lata 1972−1973) szyb wykonany został w obudowie murowej, dwuwarstwowej: 

murowej i betonowej oraz jednowarstwowej betonowej o średnicy 6 m, do głębokości 326,5 m. 
Grubość obudowy wahała się od 0,38 m (z cegły klinkierowej) do 0,25 m (betonowa jednowar-
stwowa). Wykonane zostały również wloty do kanału wentylacyjnego oraz podszybi na poziom 
250 m i poziom 350 m; 
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− w drugim (lata 1985−1986) związany był z pogłębieniem szybu do poziomu 650 m. Wówczas 
szyb wykonany został do głębokości 632 m w obudowie betonowej jednowarstwowej o grubo-
ści od 0,4 m do 0,6 m. Wykonane został również wloty do podszybi na poziom 450 m i poziom 
650 m. 

 W latach 1995−1996 wykonano także wlot jednostronny podszybia na poziomie 550 m. 
 Do dnia katastrofy szybem V odprowadzane było powietrze: 
− z kopalni „Szczygłowice” około 7400 m3/min z poziomu 350 m w ilości 2500 m3/min z pozio-

mu 450 m w ilości 650 m3/min oraz z poziomu 650 m w ilości 4200 m3/min. 
− z kopalni „Knurów” około 5200 m3/min z poziomu 550 m. 
 Obecnie złoże kopalni „Szczygłowice” jest udostępnione szybami wdechowymi: „szyb I”, „szyb II” 
i „szyb III” oraz szybami wentylacyjnymi: „szyb IV”, „szyb VI” i szyb „Krywałd” kopalni „Knurów”. 
 
 
III. ROBOTY GÓRNICZE PROWADZONE W REJONIE SZYBU V 

Z UWZGLĘDNIENIEM WYZNACZONYCH FILARÓW OCHRONNYCH 
ORAZ WPŁYWU TYCH ROBÓT NA SZYB V 

 

1. Roboty górnicze prowadzone w rejonie szybu V 
z uwzględnieniem wyznaczonych filarów ochronnych 

 

Przed budową szybu V prowadzono roboty górnicze w pokładach z grupy 300 w latach 1970−1971 
i grupy 400, w latach 1951−1970. Wysokości eksploatacyjne wahały się dla pokładów z grupy 300 
w przedziale od 1,20 m do 1,60 m, a dla grupy 400 od 1,25 m do 4,40 m o średniej wartości około 
2,0 m. Pokłady z grupy 300 eksploatowane były w całości na zawał, natomiast w grupie pokładów 
400 udział eksploatacji na zawał wynosił 80%, przy średniej głębokości eksploatacji dla pokładów 
z grupy 300 wynoszącej około 260 m, a dla grupy pokładów 400 około 420 m. Minimalne odległo-
ści robót górniczych od osi szybu V dla pokładów z grupy 300 wynosiły od 110 m do 46 0m, a dla 
grupy pokładów 400 od 200 m do 610 m. 
 Po wydrążeniu szybu V do głębokości 350 metrów w 1973 roku ustanowiony został filar och-
ronny dla szybu V i obiektów przemysłowych KWK „Szczygłowice” w rejonie szybu V. Od tego 
czasu prowadzono roboty górnicze w pokładzie z grupy 300 i ośmiu pokładach z grupy 400, wszyst-
kie poza ustanowioną granica filara ochronnego. Wówczas wszystkie pokłady eksploatowane były 
na zawał przy średniej głębokości eksploatacji wynoszącej około 395 m (od 270 m do 490 m) i wy-
sokości eksploatacyjnej wahającej się od 1,3 m do 3,8 m. Minimalne odległości robót górniczych 
od osi szybu V wynosiły od 200 m do 540 m. 
 W 1987 roku, po wydrążeniu szybu VI, ustanowiono filar ochronny dla szybów V i VI oraz 
obiektów przyszybowych. Od tego czasu prowadzono roboty górnicze w siedmiu pokładach z gru-
py 400, wszystkie poza ustanowioną granicą filara ochronnego. Pokłady eksploatowane były nadal 
na zawał, znacznie głębiej i niższej wysokości eksploatacji niż w poprzednich latach, przy średniej 
głębokości eksploatacji wynoszącej około 566 m (od 350 do 830 m) i wysokości wahającej się od 
1,5 do 2,6 m. Minimalne odległości robót górniczych od osi szybu V także były znacząco większe 
niż w poprzednich okresach i kształtowały się od 440 do 670 m. 
 W 2007 roku kopalnia dokonała powiększenia przedmiotowego filara i zaprzestała eksploatacji 
w jego granicach. Bezpośrednią przyczyną było zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania urządzeń 
szybowych obu szybów, będących pod większymi niż przypuszczano wpływami eksploatowanych 
w ostatnich latach ścian. 
 

2. Wpływ robót eksploatacyjnych na szyb V 
 

Jak wynika z prowadzonych robót górniczych prowadzonych przed budową szybu V, w trakcje je-
go budowy jak i po zakończeniu budowy (pogłębiania) w 1986 r., kopalnie „Szczygłowice” i „Knu-
rów” prowadziły eksploatacje w sąsiedztwie szybów V i VI, poza granicami obowiązujących w po-
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szczególnych okresach filarów ochronnych. Powiększenie filara ochronnego w 2007 roku względem 
filara z roku 1987 spowodowało, że kilka wcześniejszych eksploatacji znalazło się częściowo w je-
go obrębie (maksymalne 100 metrów w rejonie na północny-zachód od szybu V). 
 W sumie obie kopalnie prowadziły eksploatacje w sąsiedztwie szybów V i VI w 18. pokładach, 
poza obowiązującymi granicami wyznaczonych filarów ochronnych. Maksymalna sumaryczna miąż-
szość wybranego złoża wyniosła: 
− po stronie zachodniej: 21,8 m, 
− po stronie wschodniej: 23,7 m. 
 Prowadzenie wielokrotnej, nierównomiernej eksploatacji w sąsiedztwie filarów ochronnych szy-
bów V i VI spowodowało wystąpienie deformacji nieciągłych na powierzchni oraz przyczyniło się 
do powstania struktur nieciągłych w górotworze. 
 Kopalnia „Szczygłowice” zleciła obserwacje deformacji rury szybowej szybu V, w której punk-
ty badawcze zastabilizowano na 12 horyzontach głębokościowych, od głębokości 15 m do 275 m od 
zrębu szybu. Na każdym poziomie pomiarowym rozmieszczono po 4 punkty badawcze. Cykl obej-
mował pomiary niwelacyjne wszystkich punktów obserwacyjnych, wzajemne zmiany odległościo-
we punktów obserwacyjnych na każdym horyzoncie oraz pomiary przemieszczeń poziomych w sto-
sunku do pionów mechanicznych w szybie. Pierwszy pomiar wykonano 04.1985 roku a ostatni 
09.1986 roku. Uzyskane wyniki wykazywały stałość punktów obserwacyjnych. 
 
 
IV. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBUDOWY ORAZ OPIS ROBÓT NAPRAWCZYCH 

I REMONTOWYCH PODEJMOWANYCH W SZYBIE V WRAZ Z PRZEBIEGIEM 
ROBÓT POPRZEDZAJĄCYCH ZDARZENIE – KATASTROFĘ BUDOWLANĄ 

 

1. Wyniki analiz i ekspertyz wykonanych przez jednostki naukowo-techniczne 
 

Dla oceny stanu obudowy szybu V wykonano szereg ekspertyz w latach: 1998, 2005, 2007 i 2008. 
Wskazywały one na stale pogarszający się stan techniczny obudowy szybu oraz zawierały sposoby 
jej naprawy. 
 W kolejności chronologicznej przedstawiały się one następująco: 
a) W 1998 roku wykonano opracowanie pt. „Analiza i ocena stateczności szybu V KWK „Szczy-

głowice” z prognozą na okres do roku 2005”, w którym przedstawiono charakterystykę uszko-
dzeń obudowy szybu V, gdzie stwierdzono między innymi: 
− na głębokości około 65 m – poziomą wyrwę o długości około 4 m i głębokości około 0,6 m; 
− na głębokości około 70 m – złuszczenie obudowy na powierzchni 0,5×1,0 m na głębokość 

około 0,05 m. 
 W opracowaniu znajdowały się także następujące stwierdzenia dotyczące obudowy szybu V: 

− wyliczone deformacje ciągłe od wpływów eksploatacji ściany nr XII w pokładzie 405/3 nie 
spowodują istotnych uszkodzeń obudowy szybu i innych obiektów. Drobne uszkodzenia obu-
dowy szybu niewymagające niezwłocznych napraw mogą wystąpić między głębokością 50− 
−150 m. Nie można jednak wykluczyć wystąpienia deformacji nieciągłych, w trakcie eksplo-
atacji ściany nr XII, które mogą spowodować uszkodzenia obudowy szybu i lunety wentyla-
cyjnej oraz obiektów powierzchniowych wymagające niezwłocznych napraw i rektyfikacji 
wałów wentylatorów; 

− eksploatacja kolejnych ścian planowanych do roku 2005 spowoduje powstanie deformacji 
ciągłych, od których obudowa szybu na odcinku do głębokości około 200 m oraz obudowa 
(lunety wentylacyjnej) mogą zostać uszkodzone w sposób zagrażający funkcjonowaniu ze-
społu wentylacyjnego na szybie V i wymagać będą przeprowadzenia napraw oraz zabezpie-
czeń. W przypadku wystąpienia w miejscu szybu deformacji nieciągłych, mogą powstać znacz-
ne uszkodzenia obudowy szybu, które będą wymagały opracowania specjalnych zabezpieczeń; 

509



 

 

− w przypadku stwierdzenia nowych uszkodzeń obudowy szybu, obudowy lunety wentylacyj-
nej, czy wychylenia fundamentów wentylatorów, kierownik ruchu zakładu górniczego, w opar-
ciu o opinię zespołu kontrolującego stan ww. systemu wentylacyjnego na szybie V, podejmie 
decyzję o ewentualnym zagęszczeniu kontroli szybu i pomiarów geodezyjnych na powierz-
chni, względnie o podjęciu innych przedsięwzięć, w tym robót naprawczych i zabezpiecza-
jących, które uzależnione będą od rozmiarów uszkodzeń; 

− jeżeli prowadzone obserwacje wykazałyby, że nowe uszkodzenia obudowy szybu czy lune-
ty wentylacyjnej oraz stacji wentylatorów zagrażają funkcjonalności zespołu wentylacyjne-
go na szybie V, wówczas należy przystąpić niezwłocznie do napraw i zabezpieczeń; 

− dla maksymalnie szybkiego przystąpienia do ewentualnych napraw, kopalnia powinna po-
siadać przygotowaną wczesnej dokumentację techniczną na zabudowę urządzenia wyciągo-
wego, pomostu wiszącego i sygnalizację wraz z technologią napraw obudowy szybu i lune-
ty wentylacyjnej. 

 Przedstawiono również propozycję zabezpieczenia obudowy szybu i lunety wentylacyjnej bio-
rąc pod uwagę możliwość wystąpienia deformacji nieciągłych od eksploatacji ściany nr XII w po-
kładzie 405/3, które mogą spowodować uszkodzenia obudowy szybu w przedziale od głębokości 
około 50 m do głębokości około 150 m oraz prognozowane duże deformacje od wpływów eksplo-
atacji innych ścian w tym rejonie do roku 2005, które spowodują uszkodzenia obudowy w prze-
dziale od powierzchni do głębokości około 200 m. Zaproponowano, aby zabezpieczenia obudowy szy-
bu dokonać przez zabudowę krążyn stalowych rozpartych stężeniami oraz siatek MM, natomiast 
lunetę wentylacyjną po uelastycznieniu i uszczelnieniu na dylatacjach przy rurze szybowej i na po-
łączeniu z poziomym odcinkiem kanału wentylacyjnego oraz po wyremontowaniu na spękaniach 
należy zabezpieczyć obudową stalową ze stali o przekroju V-25 po całym obwodzie w odstępach 
co 1,5 m zakotwioną do obudowy wraz z siatkami zabezpieczającymi w stropie. 
b) W 2005 roku wykonana została ekspertyza pt. „Opracowanie optymalnego sposobu naprawy obu-

dowy szybu V z uwzględnieniem analizy stanu technicznego obudowy i dotychczasowych ocen 
jej stateczności na podstawie analizy numerycznej obudowy”, w którym podano między inny-
mi: 
− istniejące materiały dokumentacyjne, zapisy po rewizjach w szybie oraz dotychczasowe opra-

cowania wskazują, że szyb V był w przeszłości poddawany wpływom eksploatacji górniczej, 
w wyniku czego uległ deformacjom, a obudowa szybu uległa uszkodzeniom, 

− uszkodzenia obudowy w szybie występują od roku 1984. Uszkodzenia te były usuwane 
w trakcie robót naprawczych prowadzonych w latach 1984 i 1985; 

− kolejne uszkodzenia obudowy wystąpiły w maju 1997 roku, głównie na odcinku szybu od 
głębokości około 60 do około 130 m. Uszkodzenia polegały m.in. na płytkich złuszczeniach 
obudowy, a na głębokości około 62 m wystąpił ubytek w obudowie na długości około 4 m 
i wysokości około 0,4 m. Mniejsze uszkodzenia w postaci zniszczeń obudowy, głównie na 
złączach technologicznych, zaznaczyły się między głębokością 65–130 m. 

 W opracowaniu przedstawiono ponadto charakterystykę uszkodzeń obudowy szybu V, a miano-
wicie: 

− na głębokości około 63 m pozioma wyrwa o długości około 5 m i wysokości około 5 m na 
głębokość około 0,5 m; 

− na głębokości około 67,8 do 68,7 m wyrwa długości około 8 m i wysokości około 0,9 m na 
głębokość około 0,5 m, po lewej stronie wyrwy wysunięty mur obudowy do szybu – blok 
o wymiarach 1,0×0,25 m, nad wyrwą znajduje się pęknięcie obudowy; 

− na głębokości około 71 m wyrwa długości około 2 m i wysokości około 0,3 m, a głębokość 
około 0,2 m; 

− na głębokości 105 m złuszczenie obudowy na długości około 3 m, wysokości około 0,5 m 
na głębokość 0,2 m. 

510



 

 

 Ponadto opracowanie zawierało zapis o treści: „Na podstawie analizy stanu obudowy szybu V 
można stwierdzić, że górny odcinek szybu posiada obudowę charakteryzującą się złym stanem tech-
nicznym, przy czym odcinek obudowy od głębokości około 50 do około 70 m wymaga jak najszyb-
szych działań zabezpieczająco-naprawczych. Uszkodzenia te stanowią duże zagrożenie dla dalsze-
go bezpiecznego użytkowania szybu”. 
c) W lipcu 2007 roku wykonano ekspertyzę pt. „Opracowanie stanu technicznego obudowy szybu V 

KWK „Szczygłowice”. 
 W podsumowaniu i wnioskach końcowych opracowania podano między innymi: 

− kontrola obmurza szybu V KWK „Szczygłowice" z udziałem zespołu opracowującego niniej-
szą pracę, przeprowadzona została 1 lipca 2007 roku, za pomocą przewoźnego wyciągu ra-
towniczego. Podczas wizji dokonano zjazdu szybem do głębokości 70 m ze względu na wy-
stępujące na tym poziomie znaczne uszkodzenia rury szybowej, grożące oderwaniem części 
obudowy. W szybie stwierdzono poniżej głębokości 41 m liczne uszkodzenia obudowy beto-
nowej. Szczególnie duże ubytki i uszkodzenia obudowy szybowej występują na głębokości 
około 63 m w rejonie połączeń technologicznych, w postaci ubytków obudowy, z których 
największa posiada około 5 m długości. W miejscach naprawianych w ubiegłych latach wy-
stępują ponowne uszkodzenia obudowy przejawiające się łuszczeniem i pękaniem cegieł. Na 
głębokości 68 m występuje bardzo duży ubytek obudowy, o wymiarach około 8 m długości 
i około 1 m wysokości. W miejscu tym obudowa jest całkowicie zniszczona i w szarozielo-
nym ile budującym górotwór występuje „wyrwa” o głębokości około 0,5 m. W rejonie tego 
uszkodzenia obudowa przemieszczona jest kilkanaście centymetrów w kierunku osi szybu, 
poza tym występują liczne spękania i łuszczenia obudowy Na głębokości około 10 m wy-
stępują również znaczne ubytki obudowy o grubości kilkunastu centymetrów na blisko poło-
wie obwodu szybu. Poniżej ze względów bezpieczeństwa niemożliwe było powadzenie ba-
dań stanu technicznego obudowy szybu. Wykonane w niniejszym opracowaniu porównanie 
stanu technicznego obudowy szybu, a w szczególności rodzaju i zakresu jej uszkodzeń na 
odcinku szybu od około 60 do 70 m, wskazuje, że w stosunku do roku 2004 (przedostatnia 
wizja w szybie), nastąpiło znaczące pogorszenie stanu obudowy i wzrost zakresu uszkodzeń 
obudowy szybu. Można wnioskować, że obudowa na tym odcinku jest całkowicie zdegra-
dowana; 

− na podstawie analizy stanu technicznego górnego odcinka obudowy szybu V można stwier-
dzić, że szyb posiada obudowę charakteryzującą się złym stanem, wymagającym działań na-
prawczo-zabezpieczających. Aktualny stan obudowy szybu w świetle uszkodzeń na górnym 
jego odcinku zagraża bezpiecznemu użytkowaniu szybu; 

− uwzględniając aktualny zakres uszkodzenia obudowy szybu na przedmiotowym odcinku, uwa-
ża się za nieuzasadniony dotychczas przewidywany sposób naprawy uszkodzonej obudowy 
szybu. 

d) W sierpniu 2007 roku zlecona została pracy badawczo-rozwojowa pt. „Wykonanie badania obu-
dowy szybowej w szybie „V” wentylacyjnym”. Zakres opracowania objął między innymi wizu-
alną ocenę stanu technicznego obmurza na dostępnej głębokości szybu (około 75 m), lokalizację 
miejsc charakterystycznych uszkodzeń obudowy, obliczenia wytrzymałościowe obudowy szybu, 
określenie kryteriów jakościowych i wytrzymałościowych obmurza betonowego i koncepcję na-
prawy zniszczonego odcinka obudowy szybowej. Do obserwacji stanu technicznego obmurza 
rury szybowej wykorzystany został przewoźny wyciąg ratowniczy. Rejestrację makroskopową 
obmurza szybu wykonano za pomocą aparatu cyfrowego. Podczas badania stanu technicznego 
obudowy stwierdzono: 
− na głębokości 47,0−48,0 m od strony południowo-wschodniej fragment obmurza o powierz-

chni około 2,0×1,0 m odspojony na głębokość około 0,1 m; 
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− na głębokości 63,0−64,0 m − w złączu technologicznym betonowanych odcinków obudowy 
na całym obwodzie obmurza: 
− złuszczenie obudowy na powierzchni około 2,0×0,3 m, 
− wyrwa w części obudowy na powierzchni około 4,5×0,6 m i głębokości około 0,2−0,3 m, 
− wyrwa w całości obudowy na powierzchni około 4,5×0,6 m i głębokości 0,4−0,5 m, 

z obserwowaną tendencją do pełzania skał (iły) spoza obudowy, 
− wyrwa w części obudowy o powierzchni około 2,5×0,6 m i głębokości około 0,2 m, 
− złuszczenie obudowy na powierzchni około 0,8×0,6 m; 

− na głębokości 67,0−68,5 m – w złączu technologicznym betonowanych odcinków obudowy 
zniszczenia objęły około 2/3 obwodu rury szybowej; 

− na głębokości poniżej 100m stan techniczny obudowy jest dobry. 
 Od głębokości około 20,0 m woda spływa praktycznie po całej powierzchni obmurza na dno 
szybu. Woda spoza górotworu przedostaje się do wnętrza głównie poprzez złącza technologiczne 
betonowanych odcinków obudowy. 
 Według opracowania przyczyną uszkodzenia obudowy betonowej szybu V na odcinku od 40 m 
do 100 m była prowadzona w szerokim zakresie i długim okresie eksploatacja górnicza w rejonie 
filara ochronnego dla szybu oraz wystąpienie, zwłaszcza na głębokościach około 63 m i 68 m (w złą-
czach technologicznych betonowanych odcinków obudowy), na wewnętrznej stronie obmurza rys 
i szczelin oraz złuszczeń obmurza, co stanowi podstawę do podjęcia decyzji odnośnie do niezwłocz-
nego zabezpieczenia (od 45,0−75,0 m), a potem naprawy obmurza szybu na tych głębokościach. 
e) W czerwcu 2008 roku sporządzono ekspertyzę pt. „Opracowanie koncepcji naprawy uszkodzo-

nej obudowy szybu V i jej wzmocnienie na głębokości około 58−78 m, w aspekcie jej dalszego 
bezpiecznego użytkowania”. 

 Jak wynika z treści opracowania w roku 1997 stwierdzono wystąpienie wyłomu o szerokości 
około 4,8 m na głębokości około 63 m, przez który zza obudowy wyciśnięte zostały iły, a w roku 
1998 pojawiły się złuszczenia na głębokości około 71 m. Uszkodzeń tych nie naprawiono, a tylko 
obserwowano w czasie okresowych kontroli. Do lipca 2007 roku uszkodzenia na złączu technolo-
gicznym na głębokości około 62 m objęły cały obwód obudowy, choć wyrwa gdzie nastąpił całko-
wity ubytek, szerokości około 8 m i wysokości około 1 m, wzdłuż złącza technologicznego na głę-
bokości około 68 m oraz pasa złuszczeń na złączu technologicznym na głębokości około 65 m nie 
powiększyła się. Według autorów opracowania obudowa szybu podlega ciągłym powolnym odkształ-
ceniom. W tym czasie stwierdzono również powstanie wyrwy, o narastającym uszkodzeniu, zwłasz-
cza w przedziale między głębokością 60–72 m. Rozmieszczenie uszkodzeń na obudowie przecho-
dzące ze strony południowej na północną wskazuje, iż deformacje mają niekorzystny charakter skrę-
cający. 
 We wnioskach końcowych podano między innymi, że uszkodzenia szybu w przedziale od głę-
bokości 58 do 78 m w nieprzewidywalnym momencie mogą objąć całą stronę północno-zachodnią 
i doprowadzić do utraty jego funkcjonalności. 
 
2. Opis robót naprawczych i remontowych podejmowanych w szybie V wraz z przebiegiem 

robót poprzedzających zdarzenie – katastrofę budowlaną 
 
Od czasu zakończenia pierwszego etapu budowy (1973 r.) do roku 1983 obudowa szybu V uległa 
licznym uszkodzeniom na odcinku od głębokości około 50 do 291 m. W okresie od maja 1984 ro-
ku do stycznia 1985 roku przeprowadzono pierwszy remont obudowy szybu przez zamurowanie 
uszkodzeń cegłą na 11 odcinkach, na głębokość 0,3−0,8 m, w kilku przypadkach na całym obwo-
dzie. W okresie od 18.02.1985 do 26.08.1986 roku, w związku z rozbudową kopalni i budową po-
ziomu 650 m, szyb V został pogłębiony do 632 m. 
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 W latach 1994−1995 wykonano wlot wentylacyjny na poziomie 550 m od strony kopalni „Knu-
rów”, a następnie przeprowadzono ostatni remont obudowy szybu na odcinkach od głębokości 70 
do 250 m i od 350 do 650 m. 
 We wrześniu 1997 roku stwierdzono uszkodzenia obudowy szybu na głębokości od około 60 m 
do 120 m, w tym „wyłamania” obudowy betonowej, poniżej złącza technologicznego na głęboko-
ści 63 m, o powierzchni około 4×0,4 m i głębokości równej grubości obudowy. 
 W okresie od września 1997 do maja 2004 roku stan obudowy nie ulegał zasadniczej zmianie. 
 Od 2005 roku proces uszkadzania obudowy uległ intensyfikacji, co potwierdzały bieżące ober-
wacje i przeprowadzone badania, które jednoznacznie wskazywały, że szyb utrzymywany był w nie-
bezpiecznym stanie, stwarzającym zagrożenie dla ludzi i ruchu zakładu górniczego. 
 Powstałe uszkodzenia były wynikiem wielokrotnej, nierównomiernej eksploatacji w sąsiedztwie 
filarów ochronnych szybów V i VI, co spowodowało wystąpienie deformacji nieciągłych na powierz-
chni oraz przyczyniło się do powstania struktur nieciągłych w górotworze. Te z kolei umożliwiły 
infiltrację wody, przez co pogorszyły się warunki hydrogeologiczne, doprowadzając do osłabienia 
górotworu. W wyniku zawilgocenia materiału skalnego nastąpiła zmiana warunków geologiczno-
inżynierskich. Pierwotnie utwory otaczające szyb, w rejonie powstałego uszkodzenia budowli, któ-
re znajdowały się w stanie zwartym i półzwartym przeszły w stan plastyczny i półplastyczny. Obec-
ność w profilu szybu V, w iłach trzeciorzędowych, przewarstwień bentonitowych, które mają dużą 
zdolność absorpcji wody spowodowała pęcznienie tych skał i wzrost parcia bocznego na obudowę 
szybu. 
 W dniu 26.08.2008 roku z powodu zaburzeń ciśnienia w szybie V i stwierdzeniu na podszybiu 
materiału skalnego o wysokości około 1,4 m, przeprowadzono kontrolę urządzeniem typu UKS SA-
DEX 1100, które zostało wpuszczone do szybu V. Kontrola wykazała, że na głębokości od około 
63 do 67 m ciągłość obudowy szybu jest przerwana na wysokości 4 m i głębokości około 1 m, na 
całym obwodzie rury szybowej. W dniu następnym odbyło się posiedzenie połączonych kopalnia-
nych zespołów ds. tąpań, obudowy, kierowania stropem, zagrożeń wodnych, zagrożeń wentylacyj-
nych, poszerzone o specjalistów. Zespół podjął decyzję o bezzwłocznym, w trybie awaryjnym, usu-
waniu zagrożenia. 
 W okresie od dnia 27.08.2008 do 3.09.2008 roku codziennie kontrolowano obudowę szybu urzą-
dzeniem typu UKS SADEX 1100. Ostatnia kontrola wykazała między innymi, że na głębokości od 
około 61 do 67 m ciągłość obudowy szybu jest już przerwana na wysokości 6 m, na całym obwo-
dzie rury szybowej. Z powstałego wyłomu, o głębokości od około 1,0 do 2,0 m, wysunęły się luź-
ne skały, które spadły na dno szybu. W dniu 3.09.2008 roku około godziny 1830 w wyniku kolej-
nego zawężenia przekroju wlotu do szybu V na poziomie 650 m, ilość odprowadzanego powietrza 
z robót górniczych prowadzonych w rejonach przewietrzanych tym prądem powietrza, zmniejszyła 
się z około 4000 m3/min do około 230 m3/min, co spowodowało brak doprowadzenia do tych wy-
robisk wymaganej ilości powietrza. W związku z tym wstrzymano prowadzenie robót górniczych 
w rejonie ściany XXIV i drążonej pochylni 87 w pokładzie 405/3 oraz wyprowadzono z zagrożo-
nych rejonów łącznie 87 pracowników. 
 W dniu 4.09.2008 roku o godzinie 000 rozpoczęto prace profilaktyczne, prowadzone na zasadach 
akcji ratowniczej, związane z otwarciem oraz penetracją wytycznej wschodniej na poziomie 450 m. 
Otwarcie i przewietrzenie wytycznej wschodniej na poziomie 450 m, łączącej szyb wentylacyjny V 
i szyb wdechowy VI, pozwoliłoby na zastąpienie odcinka szybu V od poziomu 650 m, odcinkiem 
szybu VI pomiędzy poziomem 650 m i 450 m. O godzinie 443 przerwano prace, po otrzymaniu in-
formacji o zatrzymaniu pracy wentylatorów głównych przy szybie V, wycofano ratowników do ba-
zy. W tym czasie nastąpił zanik przepływu powietrza w rejonach wentylacyjnych w KWK „Szczy-
głowice” i KWK „Knurów”, przewietrzanych do szybu V. 
 Zanik przewietrzania spowodowany został wypełnieniem rury szybowej odłamkami obudowy 
oraz materiałem skalnym, które wdarły się do wyrobiska poprzez uszkodzoną obudowę. W wyniku 
tego naruszona została stateczność podłoża gruntowego pod obiektami zlokalizowanymi w rejonie 

513



 

 

powstałego leja o dużym zasięgu oddziaływania. Doszło do katastrofy, w wyniku której częściowe-
mu lub całkowitemu zniszczeniu uległy obiekty budowlane zakładu górniczego i inne budynki, zlo-
kalizowane w rejonie szybu V. 
 
 
V. PRACE KOMISJI DLA ZBADANIA PRZYCZYN I OKOLICZNOŚCI USZKODZENIA 

OBUDOWY SZYBU WENTYLACYJNEGO V ORAZ KATASTROFY BUDOWLANEJ – 
ZNISZCZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZAKŁADU GÓRNICZEGO, W REJONIE 
TEGO SZYBU, ZAISTNIAŁYCH W DNIU 4 WRZEŚNIA 2008 ROKU W KOMPANII 
WĘGLOWEJ S.A. ODDZIAŁ KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO „SZCZYGŁOWICE” 
W KNUROWIE 

 
W związku zaistniałym zdarzeniem – katastrofą budowlaną Prezes Wyższego Urzędu Górniczego 
w Katowicach powołał w dniu 4 września 2008 roku Komisję w pracach, której udział brali przed-
stawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, nadzoru górniczego, władz miejskich, Państwowej Inspek-
cji Pracy, nadzoru budowlanego, świata nauki oraz przedstawiciel jednostki ratownictwa górnicze-
go. Komisja ustaliła następujące przyczyny uszkodzenia obudowy szybu wentylacyjnego V oraz ka-
tastrofy budowlanej – zniszczenia obiektów budowlanych zakładu górniczego, w rejonie tego szy-
bu, a mianowicie: 
a) Przyczyną zawalenia się szybu V było uszkodzenie jego obudowy na głębokości 61,0–67,0 m, 

spowodowane: 
− prowadzeniem wielokrotnej, nierównomiernej eksploatacji, w sąsiedztwie filarów ochronnych 

szybów V i VI, KWK „Szczygłowice”, która między innymi spowodowała pogorszenie wa-
runków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich wokół szybów; 

− niewykonywaniem bieżących prac remontowych obudowy szybu V, pomimo że kolejne eks-
pertyzy z lat: 1998, 2005, 2007 i 2008, wskazywały na pogorszony stan obudowy i niektóre 
z nich zalecały konieczność dokonania natychmiastowej naprawy, a od roku 2004 proces usz-
kadzania obudowy uległ intensyfikacji. 

b) Przyczyną katastrofy budowlanej było naruszenie stateczności podłoża gruntowego pod obiekta-
mi zlokalizowanymi w rejonie leja o dużym zasięgu oddziaływania, powstałego w wyniku wdar-
cia się do szybu V mas ziemnych, poprzez uszkodzoną obudowę. 

 Do uszkodzenia obudowy szybu i katastrofy budowlanej przyczyniła się nieprawidłowa praca 
osób odpowiedzialnych za eksploatację szybu, polegająca na tolerowaniu niewłaściwego stanu obu-
dowy szybu V oraz niewykonywaniu prac remontowych wzmacniających obudowę. 
 W wyniku prac Komisji zostały sformułowane następujące wnioski: 
W odniesieniu do przedsiębiorców 
− Dokonać weryfikacji granic filarów ustanowionych dla ochrony szybów, które zostały wyzna-

czone wg „Zasad wyznaczania filarów ochronnych dla obiektów powierzchniowych i podziem-
nych na obszarach górniczych kopalń węgla kamiennego” wprowadzonych do stosowania Za-
rządzeniem nr 4 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 1 lutego 1986 roku. 

− Prowadzić szczegółowe kontrole obudowy szybów, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń stwa-
rzających zagrożenia dla ich funkcjonowania, spowodować bezzwłoczne przeprowadzenie od-
powiednich zabezpieczeń oraz napraw. 

− Przy kontrolach należy uwzględniać: 
− monitoring hydrogeologiczny, 
− wyniki pomiarów geometrii obudowy, 
− obserwacje deformacji nieciągłych na powierzchni, 
− wpływ dokonanej i projektowanej eksploatacji górniczej, 
− badania niszczące próbek pobranych z obudowy z określeniem miejsca, z którego zostały one 

pobrane, jako uzupełnienie badań nieniszczących. 
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− Pierwsze badanie obudowy szybów i szybików i następne nie rzadziej niż co 5 lat powinny być 
przeprowadzane przez właściwego rzeczoznawcę ds. ruchu zakładu górniczego. 

− Dla umożliwienia właściwej bieżącej oceny stanu bezpieczeństwa szybów w czasie ich eksplo-
atacji, powinna być opracowana i aktualizowana „Dokumentacja górniczo-geologiczna szybu”, 
w zakresie ustalonym przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego. 

− Przy projektowaniu eksploatacji górniczej w rejonie szybu, należy przestrzegać zasady, by spo-
wodowane tą eksploatacją oddziaływania na obudowę szybów, łącznie z wpływami eksploatacji 
dokonanej oraz naturalnymi oddziaływaniami górotworu (ciśnienie górotworu), były mniejsze 
od oddziaływań granicznych, powodujących uszkodzenia obudowy. 

W odniesieniu do jednostek badawczych oraz jednostek ratownictwa 
− Opracować zasady dotyczące określania: 

− stanu deformacji górotworu w rejonie szybu wynikającego z dokonanej i projektowanej 
eksploatacji; 

− oddziaływań granicznych na obudowę szybu, w oparciu o analizę wytrzymałościową, z uwz-
ględnieniem skutków dokonanych eksploatacji i aktualnego stanu technicznego obudowy; 

− sposobu porównania ze sobą przewidywanych oddziaływań na obudowę szybu i oddziaływań 
granicznych z uwzględnieniem określonego ryzyka; 

− warunków ochrony obiektów budowlanych w aspekcie wpływów wieloletniej, wielopokła-
dowej eksploatacji pozafilarowej; 

− warunków ochrony obiektów budowlanych w aspekcie wpływów wieloletniej, wielopokła-
dowej eksploatacji w granicach filara ochronnego; 

− oceny stanu technicznego obudowy murowej; 
− monitoringu hydrogeologicznego i geofizyczno-geotechnicznego. 

− Opracować założenia konstrukcyjne dla budowy, w trybie akcji ratowniczej, tam (korków) izo-
lujących czynne wyrobiska kopalni od przestrzeni zagrożonych nagłym wypływem wody lub 
wody z luźnym materiałem skalnym (np. mieszanin tiksotropowych). 

W odniesieniu do zmiany przepisów: 
Należy dokonać zmiany Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w spra-
wie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia prze-
ciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 139, poz. 1169, ze zmia-
ną w 2006 r. Dz.U. Nr 124, poz. 863) w aspekcie zobowiązania przedsiębiorcy do przeprowadzania 
nie rzadziej niż co 5 lat badania stanu technicznego obudowy szybów i szybików przez rzeczoznaw-
cę do spraw ruchu zakładu górniczego, w zakresie przez niego ustalonym. 
 W celu likwidacji zagrożenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, opracowany został „Projekt 
techniczno-technologiczny likwidacji szybu V Wentylacyjnego w KWK „Szczygłowice”. W projek-
cie tym szczegółowo określono kolejność i sposób wykonania prac związanych z likwidacją szybu V. 
 Ponadto w projekcie ustalono, że po zakończeniu likwidacji szybu oraz rekultywacji terenu, re-
alizowane będą: 
− kontrola poziomu zasypu w szybie, w pierwszym roku po zakończeniu likwidacji co 1 miesiąc, 

w następnych latach co 3 miesiące. W przypadku stwierdzenia ubytków, zasyp w szybie będzie 
uzupełniany gliną; 

− prowadzenie pomiarów geodezyjnych w rejonie zlikwidowanego leja zapadliska; 
− utrzymywanie w należytym stanie istniejącego ogrodzenia wokół szybu V oraz wyłączenie te-

renu, objętego strefą szczelin z możliwości zabudowy; 
− prowadzenie obserwacji dopływu wody do wyrobisk, do których istnieje możliwość jej migra-

cji z rejonu szybu V; 
− prowadzenie obserwacji stanu technicznego tam izolujących wyrobiska od szybu V na pozio-

mach: 650 m, 550 m, 450 m i 350 m. 
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Causes and Circumstances of the Damage to the Housing Ventilation Shaft V 
and the Construction Disaster – the Destruction of the Buildings 
of the Mining Plant Which Occurred on 4 September 2008, 
in Coal Mine “Szczygłowice” in Knurów – the Branch 
of Kompania Węglowa S.A. in Katowice 
 
The paper presents the results of the work of the Commission, appointed by the President of the Sta-
te Mining Authority, to investigate the causes and circumstances of the damage to the housing ven-
tilation shaft V and the construction disaster – the destruction of the buildings in the area of mining 
plant of the shaft, which occurred on 4 September 2008 in Coal Mine “Szczygłowice” in Knurów – 
the branch of Kompania Węglowa S.A. in Katowice and the material collected in the course of the 
Specialized Mining Office – UGBKUE procedure. 
 In detail were discussed: 
− the situation before the event in the areas of coal mine ventilation “Szczygłowice” and Coal Mi-

ne “Knurow” ventilated to the shaft V; 
− current activities of Kompania Węglowa S.A. in Katowice in providing a stable network of ven-

tilation in both mines; 
− the steps necessary to eliminate safety risks of people or property in relation to that event. 
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К Методике Расчета Величины Вдавливания Стоек Рамной 
Крепи 
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ABSTRACT: The design methodica calculation of size of cave-in support of racks frame support, 
caused by joint action of vertical loading on support and unstengthened is resulted by weak breeds 
of footwork of working. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геомеханика, выработка, крепь, вдавливание крепи 

 
 
 
Для горнодобывающих предприятий Западного Донбасса одной из актуальнейших задач 

является снижение затрат на поддержание горных выработок в процессе их эксплуатации. 
Это обусловлено увеличением глубины разработки угольных пластов и ухудшением горно-
геологических условий, что приводит к снижению устойчивости подготовительных горных 
выработок [1].  

В настоящее время основным средством обеспечения устойчивости выработок и поддер-
жания их в эксплуатационном состоянии является возведение крепи. С увеличением глуби-
ны ведения горных работ в условиях разупрочняющихся слабометаморфизированных по-
род происходит вдавливание стоек арочной крепи. Для минимизации величины вдавливания 
предлагается применить подпятник. 

Основная цель работы – создание методики расчета величины вдавливания стоек рамной 
крепи с подпятниками. 

Моделирование геомеханических процессов в окрестности пластовой выработки выпол-
нено с учетом пяти параметров: 

П,K
сжσ – предел прочности на одноосное сжатие; 

П,K
сж

0П,K
сж /)( σσ – относительная остаточная прочность породы (угля) на стадии разрыхления;  

му
ПKЕ .

, )( – условно-мгновенный модуль деформации;  
ПKПK EМ ,, / – относительный модуль спада на стадии разупрочнения (индексы «К» и «П» 

при параметрах обозначают кровлю или почву;  
L – приведенная площадь опоры крепи выработки.  

 
Моделирование геомеханических процессов в пластовой выработке выполнено с учетом 

потери сцепления по плоскостям напластований близлежащих породных слоев. Размещение 
выработки относительно угольного пласта выполнено с комбинированной подрывкой кров-
ли и почвы. Смоделированы типовые сечения выработок с реальными геометрическими пара-
метрами крепей КМП-А3 и КШПУ из спецпрофиля СВП, межрамного ограждения с железо-
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бетонной или деревянной затяжкой и забутованного закрепного пространства. 
При расчете величины вдавливания стоек крепи пластовой выработки и оценке ее эксплуа-

тационного состояния основными исходными данными являются: ранее отмеченные механи-
ческие характеристики близлежащих породных слоев кровли и почвы;  

H  – расчетная глубина размещения выработки;  

β
x  – реологический показатель и геометрические параметры поперечного сечения выра-

ботки. 
Расчетная глубина размещения выработки H  согласно [3] определяется по формуле: 

 
KHH пр ⋅= , (1) 

 
где  

прH – проектная фактическая глубина размещения выработки или ее участка от поверх-
ности, м;  

K  – коэффициент концентрации напряжений, учитывающий отличие напряженного со-
стояния массива горных пород от негидростатического состояния, обусловленного 
только собственным весом толщи пород до поверхности.  

Проектная фактическая глубина размещения выработки изменялась в диапазоне =прH  
600...200= м, учитывая заканчивающуюся отработку верхних горизонтов шахт ОАО «Павло-

градуголь». 
Выбор механических характеристик близлежащих породных слоев производится по дан-

ным инженерно-геологических изысканий на конкретном участке шахтного поля. При отсут-
ствии некоторых данных о свойствах горных пород (особенно в запредельном состоянии) 
ориентировочные значения механических характеристик пород Западного Донбасса выби-
раются по данным таблицы 1, сформированной на базе исследований ИГТМ НАН Украины 
и НГУ. 

Расчетное сопротивление близлежащих породных слоев сжатию П,К
2,1R определяется по 

формуле [3]: 
 

twc
ПК

сж
ПК KKKR ⋅⋅⋅= ,,

2,1 2,1
σ , (2) 

 
где  

П,К
сж 2,1

σ – среднее значение сопротивления породы в образце одноосному сжатию, МПа; 

cK  – коэффициент, учитывающий дополнительную нарушенность массива пород по-
верхностями ослабления без сцепления или малой связностью;  

wK  – коэффициент, учитывающий разупрочнение обводняемых пород в результате 
фильтрации по массиву воды водоносных горизонтов;  

tK  – коэффициент, учитывающий снижение сопротивления породы одноосному сжа-
тию при длительном нагружении; рассчитывается по формуле 

 

β
xKt −= 1 ,  (3) 

 

здесь
β
x – реологический показатель;  

определяется в соответствии с исследованиями ИГТМ НАН Украины по уравнению 
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ПК
сж

х ,
2,1lg326,08,0 σ

β
−= . (4) 

 
Расчетный модуль деформации близлежащих породных слоев определяется по формуле 

 

( ) ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −=
β
хЕE

му
ПКПК 1

.
,

2,1
,

2,1 ,  (5) 

 

где ( )
м.у

П,К
2,1Е  – условно-мгновенный модуль деформации породы; определяется по дан-

ным инженерно-геологических изысканий по таблице 1. 
 

Таблица 1. Ориентировочные значения механических характеристик полной диаграммы деформирова-
ния пород 

Параметры 
Тип горной 
породы П,K

сжi
σ , МПа ( П,K

сжi
σ )0/ П,K

сжi
σ  4П,K

i 10E ⋅ , МПа П,K
i

П,K
i E/M  

Глинистый сланец 8…25 0,10…0,25 0,2…1,0 0,5…1,7 

Песчано-глинистый 
сланец 15…45 0,08…0,20 0,4…1,5 1,0…3,0 

Песчаный сланец,  
песчаник 

25…55 0,05…0,15 0,8…2,0 2,0…5,0 

 
 
Механические характеристики запредельного деформирования близлежащих породных 

слоев ( П,K
сжi

σ )0/ П,K
сжi

σ  и П,K
i

П,K
i E/M  выбираются в зависимости от типа горной породы по 

данным таблицы 1. 
Геометрические параметры типовых сечений горных выработок с крепями серий КМП-АЗ 

и КШПУ определяются по данным работ [4, 5]. 
Величина вдавливания у

стU  стоек рамы в породы почвы рассчитывается по формуле 
 

LKKKUU т
y
ст

у
ст ⋅⋅⋅⋅= 321)( ,  (6) 

 
где  

т
у
ст )U( – величина вдавливания стоек рамы в почву выработки в типовых условиях; 

K1 – коэффициент влияния расчетного сопротивления K
2,1R  сжатию породных слоев 

кровли;  
K2 – коэффициент влияния механических характеристик П

1E  и ( П
сж1

σ )0/ П
сж1

σ  первого 
породного слоя почвы;  

K3 – коэффициент влияния типоразмера сечения выработки и вида применяемой 
крепи. 

Величина т
у
ст )U( определяется по графикам на рис. 1 в зависимости от расчетной глубины 

H расположения выработки и расчетного сопротивления сжатию П
1R первого породного слоя 
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почвы для типовых условий поддержания выработки: типоразмер сечения выработки КМП-
А3-13,8; расчетное сопротивление сжатию породных слоев кровли 10RR K

2
K
1 == МПа; отно-

сительная величина остаточной прочности первого породного слоя почвы ( П
сж1

σ )0/ 15,0П
сж1

=σ ; 

расчетный модуль деформации первого породного слоя почвы 4П
1 106,0E ⋅= МПа. 

Коэффициент 1K определяется по графикам на рис. 2 в зависимости от расчетного сопротив-
ления сжатию K

2,1R  первого и второго породных слоев кровли. 
Коэффициент 2K  определяется по графикам на рис. 3 в зависимости от расчетного модуля 

деформации П
1E и относительной величины ( П

сж1
σ )0/ П

сж1
σ ; остаточной прочности первого по-

родного слоя почвы. 
Коэффициент 3K  определяется по таблице 2 в зависимости от типоразмера выработки 

и вида применяемой крепи. 
 

Таблица 2. Значения коэффициента 3K  в зависимости от типоразмера площади поперечного сечения 
выработки и вида крепи 

Вид крепи 
Площадь поперечного сечения выработки в свету до осадки крепи  

( свS , м2) и значения 3K  

КМП-А3 7,9 9,2 11,2 13,8 15,5 18,3 

K3 0,78 0,83 0,91 1,00 1,05 1,13 

КШПУ 9,5 10,5 11,7 12,1 14,4 17,7 

K3 0,96 1,01 1,08 1,10 1,21 1,35 
 
 

 
 
Рис. 1. Графики для определения вдавливания m

у
ст )U( стоек рамной крепи в почву выработки в типо-

вых условиях 
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Рис. 2. Графики для определения коэффициента 1K влияния расчетного сопротивления сжатию пород-
ных слоев кровли 
 
 

 
 
Рис. 3. Графики для определения коэффициента 2K влияния механических характеристик первого по-
родного слоя почвы 
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Необходимую для расчетов приведенную площадь опоры крепи выработки определяют 
по формуле: 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−= Stg

S
SL

4
2 2

35.1 π
, (7) 

 

где 
max

O
S
S

S =  – отношение выбранной площади опоры рамной крепи к максимально воз-

можной расчетной площади опоры крепи в мм2. 
Результаты разработанной методики расчета подтверждаются  результатами натурных 

исследований, проведенных на шахтах Западного Донбасса.  
 

а)          б)

  
 
Рис. 4. Фактическое состояние выработки: а – без опоры крепи; б – с опорами 
 

Таким образом, прогнозная оценка эксплуатационного состояния пластовой выработки 
в принятых к расчету горнотехнических и геологических условиях указывает на удовлетво-
ренное ее состояние по фактору вдавливания стоек рамы в породы почвы. При этом обеспе-
чиваются требования по безопасной эксплуатации рельсового транспорта, проходу людей 
и сохранения вентиляционного режима участка. Кроме того, расчет величины вдавливания 
стоек рамы необходим для определения боковой реакции крепи и составной части при расче-
тах потери сечения выработки в условиях пучащих пород почвы. 
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Wpływ prędkości eksploatacji na deformacje powierzchni terenu 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono metodę wyznaczania parametrów prowadzenia eks-
ploatacji górniczej w czasie z punktu widzenia szkód górniczych. Metoda ta oparta na teorii prof. 
Knothe jest powszechnie stosowana w górnictwie węgla kamiennego w Zagłębiu Ruhry i Zagłębiu 
Saary jako podstawowy element profilaktyki górniczej w zakresie ochrony obiektów budowlanych 
i infrastruktury powierzchni. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: deformacje powierzchni, prędkość eksploatacji, postoje ścianowe 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Od ponad sześćdziesięciu lat przedmiotem intensywnych badań naukowych wielu górniczych ośrod-
ków naukowych w Europie jest problem wpływu prowadzenia eksploatacji górniczej w czasie, w tym 
szczególnie wpływu prędkości postępu frontu eksploatacyjnego na wartość i przebieg w czasie tzw. 
wskaźników deformacji terenu, i w konsekwencji jej oddziaływanie na obiekty budowlane znajdu-
jące się na powierzchni terenu. 
 Prowadzone w latach 1990−2003 w niemieckim koncernie Deutsche Steinkohle AG (dziś RAG 
Deutsche Steinkohle AG) intensywne badania naukowe dotyczące wpływu ścian wysokowydaj-
nych na powierzchnię terenu wykazały jednoznacznie, że istotnymi parametrami ze względu na ich 
wpływ na obiekty powierzchniowe są: prędkość eksploatacji, czas trwania postoju ścianowego (szcze-
gólnie na końcu tygodnia), różnica prędkości eksploatacji pomiędzy dwoma sąsiednimi dniami oraz 
charakterystyka prędkości eksploatacji bezpośrednio przed lub po dłuższym postoju ścianowym. 
 W celu efektywnego planowania prowadzenia eksploatacji górniczej w czasie, w sensie minima-
lizacji jej wpływów na powierzchnię, konieczna jest znajomość co najmniej trzech podstawowych 
elementów, którymi są: 
1. teoria lub metoda obliczeniowa pozwalająca na poprawny czasoprzestrzenny opis wskaźników 

deformacji powierzchni i górotworu; 
2. metoda wyznaczania parametrów prowadzenia eksploatacji górniczej w czasie, oraz 
3. klasyfikacja odporności obiektów budowlanych na wpływy eksploatacji górniczej uwzględniają-

ca wskaźniki narastania deformacji w czasie. 
 Podstawy te zostaną przedstawione w dalszej części niniejszego artykułu odnośnie dotychcza-
sowych poglądów jak i teoretycznych rozważań. 
 Podstawą prezentowanych w tej pracy rozwiązań są opublikowane w roku 1953 przez profesora 
Stanisława Knothe, w pierwszym numerze ówczesnego Archiwum Górnictwa i Hutnictwa, teore-
tyczne rozwiązania dotyczące równania profilu ostatecznie ukształtowanej niecki osiadania oraz 
wpływu czasu na jej kształtowanie. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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2. WPŁYW EKSPLOATACJI W UJĘCIU CZASOPRZESTRZENNYM 
 
W celu efektywnego planowania eksploatacji górniczej w sensie oceny i minimalizacji jej wpływów 
na powierzchnię terenu oraz nadległy górotwór zachodzi konieczność obliczania czasoprzestrzen-
nych rozkładów wskaźników deformacji dla każdego momentu prowadzonej eksploatacji górniczej. 
Sroka (1978) przedstawił rozwiązanie dla geometrycznego modelu eksploatacji pojedynczego wy-
robiska ścianowego w kształcie idealnego prostokąta, którego jeden bok postępuje ciągle ze stałą 
prędkością v . 
 U podstaw tego rozwiązania leży równanie (2.1) podane przez Knothego: 

[ ])t(w)t(wc
t

)t(w)t(w k −=
∂

∂=&                                                                                    (2.1) 

gdzie: )t(w& − prędkość osiadania punktu w chwili t, )t(w − osiadanie rzeczywiste w chwili t, 
)t(w k − osiadania asymptotyczne (końcowe) punktu charakterystyczne dla konturu 

eksploatacji dokonanej do chwili t, c − parametr równania, tzw. współczynnik czasu. 
 
 Rozwiązaniem tego równania, przy uwzględnieniu warunku początkowego ,0)0t(w ==  jest 
równanie: 

∫ ξξ⋅ξ⋅−−=
t

0
kk d)cexp()(w)tcexp()t(w)t(w &                                                               (2.2) 

gdzie:
t

)t(w)t(w k
k ∂

∂=& . 

 
 Wzór powyższy wyraźnie wskazuje na „łagodzący” wpływ czasu na przebieg procesu osiadania. 
 Pierwsza część wzoru (2.2) opisuje obniżenie końcowe punktu charakterystyczne dla konturu 
dokonanej eksploatacji do momentu t, druga zaś opisuje wpływ przebiegu eksploatacji w czasie, tzn. 
wpływ historii eksploatacji (gradient kw& w przedziale czasu 0 do t), oraz wpływ własności opóź-
niających górotworu (współczynnik czasu c) na kształtowanie się osiadań rzeczywistych w(t). 
 Rozwiązanie ogólne opisuje proces osiadania dla każdej fazy prowadzonej eksploatacji górni-
czej. Dla przypadku, gdy postępujący front eksploatacji został zatrzymany w momencie tz, np. po 
osiągnięciu zaplanowanej granicy eksploatacji, przebieg procesu osiadania punktu dla ztt > opisu-
je równanie (2.3): 

[ ]))tt(cexp(1)t(wd)cexp()(w)tcexp()t(w)t(w zzk

zt

0
kzzk −⋅−−⋅Δ+ξ⋅ξ⋅ξ⋅−−= ∫ &&       (2.3) 

gdzie: )t(w)t(w)t(w zzkzk −=Δ                                                                                                    (2.4) 
 
 Wielkość osiadania rzeczywistego ),t(w z tj. w momencie zatrzymania eksploatacji górniczej, jest 
opisana za pomocą pierwszych dwóch części wzoru (2.3). 
 Dla ,ttt z−=Δ  czyli dla czasu liczonego od momentu zatrzymania się frontu eksploatacji gór-
niczej otrzymamy: 

[ ])tcexp(1)t(w)t(w)t(w zkz Δ⋅−−⋅Δ+=Δ                                                                   (2.5) 
 Z powyższego wzoru wynika, że po zakończeniu eksploatacji górniczej, proces osiadania punk-
tu w czasie przebiega wg elementarnej funkcji czasu Knothego (2.6): 

)tcexp(1)t(f Δ⋅−−=Δ                                                                                                  (2.6) 
 W roku 1957 Fläschenträger opublikował wyniki badań in situ dotyczących przebiegu osiada-
nia punktów powierzchni po ukończeniu eksploatacji górniczej. I tak na przykład dla eksploatacji 
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górniczych w rejonie Renu podał zestawienie przedstawione tutaj graficznie na rysunku 1. Z zesta-
wienia tego wynika, że 50% oczekiwanego po zakończeniu eksploatacji górniczej osiadania ujaw-
nia się w ciągu miesiąca, 75% po dwóch, 87% po trzech, 93% po czterech, 97% po pięciu i 100% 
po sześciu miesiącach. 
 

c = 0,6865/miesiąc wg. Fläschenträger, 1957 f(Δt) 

f(Δt) = 1 - exp (-c · Δt) 
Δt = t - tz 

Δt [miesiące] 
 

 
Rys. 1. Relatywny przebieg osiadania punktów po ukończeniu eksploatacji w rejonie Renu 
 
 Z przeprowadzonej analizy podanego przez Fläschenträgera zestawienia wynika, że odpowiada 
ono w zupełności, zgodnie z rozwiązaniem ogólnym (wzór 2.5), przebiegowi elementarnej funkcji 
czasu (wzór 2.6). Przeprowadzona na podstawie podanego zestawienia identyfikacja wartości pa-
rametru c prowadzi do wyniku: 
 

c = 0,6865/miesiąc = 8,2380/rok. 
 

 Przedstawiony na rysunku 1 przebieg elementarnej funkcji czasu dla wyznaczonej wartości współ-
czynnika czasu c, wykazuje bardzo dobrą zgodność z wynikami uzyskanymi przez Fläschenträge-
ra. Potwierdza to w pełni prawidłowość przyjętego przez Knothego równania (2.1) i uzyskanego na 
jego podstawie rozwiązania ogólnego. 
 Rozwiązanie szczegółowe uzyskamy po dostosowaniu rozwiązania ogólnego do wzorów odpo-
wiedniej teorii lub metody ruchów punktów górotworu pod wpływem podziemnej eksploatacji gór-
niczej. 
 Zgodnie z przestrzennym wariantem teorii Knothego wartość osiadania końcowego, dla kontu-
ru eksploatacji odpowiadającej geometrii wyrobiska ścianowego o kształcie prostokąta (rys. 2), opi-
sana jest wzorem: 

dxdy)
r

yxexp(
r

w)y,y,x,x(w
2x

1x

2y

1y
2

22

2
max

2121k ∫ ∫
+π−=                                                       (2.7) 

 Dla uproszczenia przyjęto, że początek układu współrzędnych jest identyczny z położeniem pun-
ktu obliczeniowego, zaś kierunek jego osi jest zgodny (równoległy) do boków prostokątnego kon-
turu eksploatacji górniczej. 
 Rozwiązanie czasoprzestrzenne uzyskano dla założenia, że jeden z bloków prostokąta symboli-
zuje postępujący ciągle i jednostajnie, tzn. ze stałą prędkością, front eksploatacji górniczej. Kieru-
nek postępującego frontu jest przeciwny do kierunku osi x (rys. 2). Eksploatacja górnicza rozpo-
czyna się od położenia ,x 0 a położenie frontu eksploatacji w dowolnym momencie oznaczone jest 
poprzez )t(x , gdzie: 
dla ztt ≤  →  vtx)t(x 0 −= , 
co wynika z poczynionych założeń. 
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Rys. 2. Graficzna ilustracja poczynionych założeń dla modelu ścianowego 

 
 Uzyskane rozwiązanie można przedstawić za pomocą następujących schematów obliczenio-
wych (rys. 3): 
 − dla ztt ≤  

))t(B(w
r

)t(xuexp
4
uexp))t(A(w))t(A(w k

2

k ⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
π

−=                                             (2.8) 

 − dla ztt >  
[ ] ( ))tcexp(1))t(A(w))t(A(w))t(A(w)t(w zzkz Δ⋅−−⋅−+=Δ                                     (2.9) 

gdzie:
v

rcu ⋅= ; 
π
⋅=Δ

2
ur ; zttt −=Δ                                                                                           (2.10) 

 

P (0,0) 
xt x0 

 
 
Rys. 3. Graficzna ilustracja do schematu obliczeniowego podanego wzorem (2.8) 

 
 Przedstawiony schemat dotyczy kształtowania się procesu osiadania w czasie trwania eksplo-
atacji (wzór 2.8) i po jej zakończeniu. 

526



 

 

 Człon ))t(A(w k symbolizuje osiadania końcowe od rzeczywistego pola eksploatacji )t(A w do-
wolnym momencie ,tt z≤ zaś członowi ))t(B(w k odpowiada osiadanie końcowe od pola wirtualnego 

),t(B  które to pole otrzymuje się poprzez przesunięcie pola rzeczywistego )t(A o wielkość Δ  
w kierunku przeciwnym do kierunku postępującego frontu eksploatacji górniczej. Wartość wielko-
ści Δ jest zależna od promienia zasięgu wpływów głównych r, tj. od głębokości eksploatacji H i ką-
ta zasięgu wpływów głównych ,β od wartości współczynnika czasu c oraz od prędkości postępu 
frontu eksploatacji górniczej v . 
 Wpływ prędkości postępu frontu eksploatacji górniczej na kształt profilu niecki obniżeniowej 
jest szczególnie widoczny na przykładzie tzw. nieskończonej półpłaszczyzny. W tym przypadku 
profil niecki osiadania opisany jest równaniem (2.11), przy czym początek osi x związany jest z po-
stępującym frontem eksploatacji górniczej. 
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k                                                (2.11) 

 Na rysunku 4 przedstawiono profile postępujących niecek osiadania w układzie współrzędnych 
zestandaryzowanych (X, W), gdzie: 

r
xX =   oraz 

maxw
)X(w)X(W =                                                                                       (2.12) 

dla czterech wybranych wartości zmiennej dynamicznej u. 
 W układzie współrzędnych zestandaryzowanych kształt profilu postępującej niecki osiadania 
opisany jest równaniem (2.13): 
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uexpd)exp()X(W                                (2.13) 

i zależy tylko od wartości zmiennej dynamicznej u. 
 Dla ∞=u  kształt profilu niecki osiadania jest identyczny z profilem niecki końcowej. 
 

 

W(X) 

X 

 
 
Rys. 4. Profile postępujących niecek osiadania w układzie współrzędnych zestandaryzowanych 

 
 Z rysunku 4 wynika, że wraz z zmniejszaniem się wartości parametru u profil niecki osiadania 
staje się coraz łagodniejszy, tzn. maleją wartości maksymalnego nachylenia i maksymalnych 
krzywizn. Wniosek ten jest tylko wtedy poprawny, jeżeli parametry c, r i v są od siebie niezależne. 
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 Na rysunku 5 przedstawiono, w układzie współrzędnych relatywnych (W, X), porównanie po-
mierzonych i obliczonych teoretycznie, po wcześniejszej identyfikacji parametrów, profile niecek 
osiadania charakterystyczne dla postępujących frontów ścianowych w pokładach Geitling 1 i Geit-
ling 2 nieistniejącej już kopalni Niederberg. Linią przerwaną przedstawiono kształt niecki końco-
wej, tzn. dla ,c ∞=  przy przyjęciu, że efekt tzw. obrzeża nie wystąpi. 

 

 

pokład Geitling 2 
pokład Geitling 1 

W(X) 

X - X 

 
 
Rys. 5. Porównanie pomierzonych i obliczonych teoretycznie profili niecek osiadania charakterystycznych dla 
postępujących frontów ścianowych w pokładach Geitling 1 i Geitling 2 w kopalni Niederberg 

 
 Na rysunku 6 przedstawiono porównanie pomiędzy stwierdzonym pomiarowo a obliczonym 
teoretycznie przebiegiem osiadania jednego z punktów obserwacyjnych. Linią przerywaną przed-
stawiono wyniki obliczeń przebiegu osiadania końcowego ).t(w k  

 

w [mm] 

11,5 dni 
   

11 dni 

c = 33,2 rok-1, wpom = 11,6 mm/d,  wobl = 11,8 mm/d 

dni 

pokład Geitling 1 
pkt. 31 

 
 
Rys. 6. Porównanie pomierzonego i obliczonego przebiegu osiadania punktu 31 w czasie 
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 Na podstawie zaprezentowanych na rysunkach 5 i 6 graficznych porównań można wnioskować, 
że przyjęcie wyidealizowanego modelu ścianowego pozwala na stosunkowo dokładny i realistycz-
ny opis przebiegu osiadania w czasie, pod warunkiem, że wartości parametrów tego modelu są sto-
sunkowo dobrze znane. 
 Wzory na kształtowanie się pozostałych wskaźników deformacji powierzchni w czasie są za-
warte w publikacji autora (1978). 
 Należy jednak zaznaczyć, że zaprezentowany model dotyczy tylko eksploatacji pokładów po-
ziomo zalegających, o stałej miąższości i przebiegających w czasie ciągle i równomiernie, tzn. ze 
stałą prędkością. 
 Usunięcie tych mankamentów było możliwe między innymi na skutek gwałtownego i szybkie-
go rozwoju elektronicznej techniki obliczeniowej. Autor w roku 1984 w czasie międzynarodowej 
konferencji w Leoben zaproponował rozwiązanie, które umożliwia uwzględnienie dowolnej geo-
metrii eksploatacji górniczej, zmiennej miąższości i głębokości zalegania, nachylenia warstw nad-
ległego górotworu oraz nierównomiernego postępu frontu eksploatacji górniczej (Sroka 1984). 
 Rozwiązanie to polegało na dyskretyzacji geometrii dokonanej lub planowanej eksploatacji gór-
niczej na małe skończone elementy złożowe o podstawie kwadratu i wysokości równej lokalnej 
grubości pokładu. 
 Osiadanie dowolnego punktu powierzchni spowodowanego eksploatacją pojedynczego elemen-
tu można obliczyć, tutaj dla poziomo zalegającego górotworu, wg wzoru: 
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gdzie: 
 l – pozioma odległość pomiędzy elementem złoża a punktem obliczeniowym, V – objętość 
elementu złożowego ( gxV 2 ⋅Δ= ), xΔ – wymiar boku elementu złożowego, r – promień zasięgu 
wpływów ( β⋅= ctgHr ), f(t) – funkcja czasu. 
 
 Dla jednoparametrowej funkcji czasu funkcja ta przybiera postać: 

))tt(cexp(1)t(f 0−⋅−−=                                                                                            (2.15) 
dla 0tt > , gdzie 0t – moment eksploatacji danego elementu złożowego. 
 
 Osiadanie dowolnego punktu od wybranego pola do momentu t uzyskuje się za pomocą super-
pozycji liniowej, przy czym uwzględnione są tylko elementy złożowe, dla których zachodzi nie-
równość: .tt 0>  
 W celu uwzględnienia wpływów tzw. postojów ścianowych na nierównomierność przebiegu 
osiadania w czasie przyjmuje się, że wymiar boku elementu jest równy prędkości postępu frontu 
eksploatacji górniczej, czyli vx =Δ . 
 
 
3. WPŁYW PROWADZENIA EKSPLOATACJI W CZASIE NA SZKODY W OBIEKTACH 
 

3.1. Wpływ prędkości eksploatacji 
 

Przeprowadzone na bazie rozwiązań profesora Knothego analizy profilów tzw. dynamicznych nie-
cek osiadania wykazują, że wzrost prędkości postępu frontu eksploatacji górniczej prowadzi do ła-
godniejszych niecek osiadania, a co za tym idzie prowadzi do zmniejszenia maksymalnych warto-
ści nachylenia i krzywizn oraz, przy przyjęciu założenia Awierszyna, do zmniejszenia maksymal-
nej wartości przemieszczenia poziomego i poziomych odkształceń właściwych. 
 Ten łagodzący wpływ prędkości postępu frontu eksploatacyjnego na kształt profilu niecki osia-
dania potwierdziły także wielokrotnie analizy wyników obserwacji in situ. 
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 Rozwiązania teoretyczne i poczynione obserwacje in situ sugerowały zatem, że eksploatację 
górniczą należy prowadzić z możliwie największą prędkością, ponieważ wtedy uzyska się najwięk-
sze możliwe zmniejszenie maksymalnych wartości dynamicznych wskaźników deformacji, a tym 
samym zmniejszenie zagrożenia obiektów na powierzchni. Fakt, że zwiększenie prędkości eksplo-
atacji prowadzi do zwiększenia prędkości i przyśpieszenia obniżeń punktów, zmian nachyleń, krzy-
wizn, przemieszczeń poziomych i poziomych odkształceń w czasie był prawdopodobnie rejestro-
wany, ale nie budził większego niepokoju. 
 Powodem niezauważania wpływu prędkości eksploatacji górniczej na deformacje i uszkodzenia 
obiektów budowlanych w poprzednich latach (lata pięćdziesiąte do lat osiemdziesiątych ubiegłego 
stulecia) mógł być fakt, iż prędkość ta była stosunkowo mała w porównaniu z dzisiejszą i dopiero 
szerokie wprowadzenie ścianowych systemów zmechanizowanych sprawiło, że stał się on także 
w oczach opinii publicznej bardzo widoczny. 
 Problem negatywnego oddziaływania zwiększonych prędkości eksploatacji na obiekty powierz-
chni i górotworu był sygnalizowany już wtedy między innymi w pracach Sroki (1974), Knothego 
(1975, 1984), Dżegniuka i Sroki (1978) oraz Pfläginga (1984). W dalszej części zostaną przedsta-
wione w chronologicznej kolejności ważniejsze publikacje dotyczące tego zagadnienia. 
 Jednym z pierwszych, który stwierdził jednoznacznie negatywny wpływ prędkości eksploatacji 
górniczej był Sroka (1974), który w swojej pracy doktorskiej porównując wyniki obserwacji in situ 
z wynikami rozwiązań teoretycznych oraz z uszkodzeniami obiektów stwierdził między innymi: 
− uzyskane rozwiązanie teoretyczne narzuca wniosek o nieograniczonym zmniejszaniu się mak-

symalnych wskaźników deformacji wraz ze wzrostem prędkości eksploatacji, co nie znajduje 
pełnego potwierdzenia w praktyce górniczej, zwłaszcza przy geodezyjnych obserwacjach od-
kształceń poziomych; 

− obserwowane częste uszkodzenia obiektów pod wpływem deformacji dynamicznych są spowo-
dowane małą odpornością obiektów na zbyt duże przyrosty wskaźników deformacji w jednost-
ce czasu. Są one tym większe, im większa jest prędkość postępu frontu eksploatacji; 

− zawarte w pracy wywody teoretyczne oraz empiryczne stwierdzone – na podstawie analizy ob-
serwacji geodezyjnych skutków eksploatacji – zależności pomiędzy górniczo-geologicznymi pa-
rametrami eksploatacji pozwalają na inne niż dotychczas spojrzenie na problem wpływu pręd-
kości frontu eksploatacji na wskaźniki deformacji. Wskazują one, iż zasadniczą przyczyną usz-
kodzeń obiektów jest zbyt duża prędkość eksploatacji górniczej; 

− racjonalnie stosowana prędkość eksploatacji może być jednym z zasadniczych elementów pro-
filaktyki górniczej w zakresie ochrony powierzchni. 

 Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że duże znaczenie przebiegu eksploatacji górniczej w cza-
sie na uszkodzenia obiektów zostało już znacznie wcześniej sygnalizowane, w tym między innymi 
w książce Niemczyka (1949) „Szkody górnicze” („Bergschadenkunde”). Problemy związane z wpły-
wem prędkości eksploatacji i jej nierównego prowadzenia zostały przez Niemczyka określone mia-
nem dynamiki eksploatacji (die Abbaudynamik). Określenie to będzie preferowane w dalszej czę-
ści niniejszej pracy. 
 Knothe (1975) analizując wpływ prędkości eksploatacji na obiekty powierzchni stwierdza mię-
dzy innymi: „Jak widać (z rozwiązania teoretycznego) wpływ prędkości postępu frontu eksploata-
cji na zmniejszenie wielkości deformacji, a zatem i uszkodzenia obiektów jest poważny, np. dla war-
tości stosunku v/cr = 1 deformacje (maksymalne) ulegają zmniejszeniu o 40 do 50%. Przy zwięk-
szonym postępie frontów zwiększa się również prędkość przebiegu ruchów terenu, a więc i pręd-
kości przyrostu deformacji terenu, co może wpływać niekorzystnie na obiekty. Wpływ ten jednak, 
jak wykazuje praktyka, jest na ogół mniejszy od korzystnego wpływu zmniejszenia deformacji. Ko-
rzystny wpływ prędkości postępu frontu eksploatacji potwierdzony został w szeregu przypadków 
(np. eksploatacja w filarze ochronnym miasta Bytom).” 
 

530



 

 

 W stwierdzeniu tym podkreślone zostało zdaniem autora znaczenie przeciwstawnego oddzia-
ływania prędkości eksploatacji na maksymalne wartości wskaźników deformacji z jednej strony 
oraz na dynamikę eksploatacji z drugiej. 
 W dalszym ciągu Knothe stwierdza: „Należy tu jednak zaznaczyć, że w przypadku bardzo du-
żych prędkości frontu (powyżej 8 do 10 m na dobę) mogą występować w niekorzystnych warun-
kach geologicznych okresowe pęknięcia nadległych warstw górotworu i nieciągłości ruchów, prze-
jawiające się w postaci progów na powierzchni.” 
 Powyższe stwierdzenia potwierdzają w zupełności obserwacje skutków szybkich eksploatacji 
górniczych w Zagłębiu Ruhry, zwłaszcza dla kopalni leżących po zachodniej stronie Renu. 
 Dżegniuk i Sroka (1978) podali, na podstawie pomiarów osiadania w czasie i rejestracji szkód 
górniczych, propozycję rozszerzenia obowiązującej klasyfikacji odporności obiektów o jeden ele-
ment dynamiki eksploatacji, postulując uwzględnienie granicznych wartości prędkości osiadania. 
Propozycja ta umożliwia obliczenie w prosty sposób dopuszczalnej prędkości eksploatacji dla zde-
finiowanych górniczo-geologicznych warunków eksploatacji i znanej kategorii odporności chronio-
nego obiektu. 
 Knothe (1984) stwierdza między innymi: „Wyniki obserwacji, wykazujące, że początkowo ze 
wzrostem prędkości postępu frontów maleją zarówno deformacje terenu jak i uszkodzenia, a na-
stępnie – po przekroczeniu pewnej prędkości – dalszemu wzrostowi postępu frontów towarzyszą, 
pomimo zmniejszania się deformacji, zwiększone uszkodzenia, dowodzą, że wielkość uszkodzeń 
obiektów zależy również od prędkości zmian deformacji... Wielkości te nie są dotychczas stoso-
wane jako mierniki oceny zagrożenia obiektów. Wprowadzenie ich obok takich wielkości defor-
macji jak: nachylenia terenu, krzywizny, promień ugięcia i odkształcenia poziome staje się obec-
nie, przy dużych prędkościach posuwu frontów eksploatacji, konieczne.” 
 Pfläging (1984) analizując wpływ prędkości eksploatacji na szkody górnicze pisze między in-
nymi: „przy prędkościach eksploatacji do 3 m/dobę dynamika eksploatacji z punktu widzenia szkód 
górniczych jest nieistotna, przy prędkościach eksploatacji większych niż 5 m/dobę obserwuje się 
dodatkowo przejściowe deformacje, które prowadzą do szkód górniczych i w wielu przypadkach, 
w, do dziś niewyjaśniony sposób, szkody te wyraźnie zwiększają lub prowadzą do całkowitego znisz-
czenia obiektu.” 
 Rogusz i Kołodziej (1989) podkreślają, że propozycja Dżegniuka i Sroki (1978) dotycząca za-
szeregowania obiektów na powierzchni w zależności od prędkości osiadania terenu jest jedną 
z pierwszych prób empirycznego ustalenia zależności pomiędzy stopniem zagrożenia powierzchni 
a dynamiką eksploatacji. Stwierdzają także, iż wykorzystanie wskaźnika osiadania terenu wydaje 
się słuszne, jest on, bowiem dobrze mierzalny i obarczony małym błędem w porównaniu z innymi 
wielkościami deformacji. 
 Hansel (1991) na podstawie obserwacji wpływu eksploatacji górniczej na przekopy i chodniki 
stwierdza, że zmniejszenie prędkości eksploatacji górniczej w fazie ich bezpośredniego podbiera-
nia wydłuża czas oddziaływania eksploatacji (a tym samym zmniejsza się prędkość narastania wskaź-
ników deformacji) na te wyrobiska chodnikowe, przez co ich uszkodzenia oraz ich konwergencja 
ulegają wyraźnemu zmniejszeniu. 
 Sroka (1993) przedstawił koncepcję i zilustrowane przykładem rozwiązanie teoretyczne doty-
czące obliczenia rozkładów prędkości eksploatacji prowadzonych pod obiektami chronionymi. War-
tości graniczne prędkości narastania poziomych odkształceń właściwych dla obiektów II kategorii 
ochrony zostały wyznaczone na podstawie analizy wyników ciągłych pomiarów ekstensometrycz-
nych, prowadzonych na zlecenie Ruhrkohle Niederrhein AG przez DMT w Essen. Poza tym autor 
zwrócił uwagę na szkodliwy wpływ na obiekty powierzchniowe przyspieszenia ruchu wywołanego 
przerwami w procesie wybierania. Dla obiektów bardzo czułych na wpływ eksploatacji górniczej 
zachodzi według autora uzasadniona potrzeba prowadzenia eksploatacji ciągłej, co najmniej w są-
siedztwie chronionego obiektu. 
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 Kratzsch (1994) na podstawie analizy teoretycznej wykazał, że w granicach stosowanych obec-
nie prędkości eksploatacji nie należy oczekiwać żadnego jej wpływu na wysokość szkód górni-
czych w obiektach budowlanych. Kratzsch stwierdza także, że zamiast wyznaczonej z dokładno-
ścią decymetra na dobę prędkości eksploatacji, która jego zdaniem jest oparta na bardzo niepewnej 
ocenie odporności obiektów, należy w górnictwie Zagłębia Ruhry stosować ogólne ograniczenie 
prędkości do 5 m/dobę – w przypadku obiektów normalnych oraz do 3 m/dobę – w przypadku 
obiektów bardzo czułych na wpływy eksploatacji górniczej. Dla eksploatacji ciągłej, tj. prowadzo-
nej bez przerwy sobotnio-niedzielnej, nie zachodzi według niego potrzeba ograniczania prędkości 
eksploatacji. Wówczas nie obowiązują podane przez niego ograniczenia prędkości. 
 Sroka (1995) przedstawił rozwiązanie umożliwiające wyznaczenie dopuszczalnych przerw 
w eksploatacji na podstawie nowego – zdefiniowanego przez niego – wskaźnika równomierności 
przebiegu procesu osiadania. Na podstawie analizy wyników pomiarów osiadania in situ, obliczeń 
porównawczych i analiz rozkładów zgłoszeń szkód górniczych w czasie, autor podał wartości gra-
nicznych nierównomierności dla poszczególnych kategorii odporności obiektów. Ponadto zwrócił 
uwagę na konieczność liniowej redukcji wybierania przed dłuższymi przerwami i jej liniowym 
wzroście po ponownym rozruchu, aż do osiągnięcia prędkości planowanej. Autor stwierdził także, 
iż przyspieszenia narastania wskaźników deformacji wywołane zatrzymaniem frontu eksploatacji 
są większe od przyspieszeń charakterystycznych dla ciągłego postępu frontu. Biorąc pod uwagę 
kryterium przyspieszenia ruchu należałoby wyznaczyć dopuszczalną prędkość eksploatacji w opar-
ciu o analizę procesu zaburzonego zatrzymaniem się frontu, a nie procesu przy założeniu ciągle 
i jednostajnie postępującego frontu eksploatacji. 
 Drzęźla (1995) na podstawie przybliżonej oceny wpływu zmian prędkości wybierania i posto-
jów ścianowych na kinematykę niecki osiadania stwierdził, że zmiany prędkości wybierania i po-
stoje ścianowe wywołują na powierzchni bardzo istotne zwielokrotnienia przyspieszenia przebiegu 
wskaźników deformacji. W podsumowaniu swego artykułu Drzęźla sformułował następujący wnio-
sek: „…przechodząc z eksploatacją pod szczególnie ważnym obiektem należy dążyć do zapewnie-
nia ciągłości i równomierności (stałości) postępu ściany, ograniczając jednocześnie pod obiektem 
postęp wybierania, przy czym zmiany postępu powinny być dokonywane w sposób łagodny (stop-
niowo) w pewnej odległości przed i za obiektem. (...) Z dwu zaleceń zawartych w tym wniosku, 
zalecenie ciągłości postępu frontu wydaje się ważniejsze od zalecenia ograniczenia postępu wybie-
rania.” 
 Knufinke (1996) analizuje wpływ prowadzenia eksploatacji pojedynczych wyrobisk ścianowych 
w czasie na uszkodzenia obiektów powierzchniowych. Podane przez niego zasady prowadzenia 
eksploatacji dotyczące: 
− liniowego wzrostu prędkości w fazie rozruchu ściany do osiągnięcia prędkości planowanej, 
− stałości i ciągłości procesu wybierania, oraz 
− liniowego zmniejszania prędkości w fazie końcowej, 
są – jak stwierdza – identyczne z rozwiązaniami podanymi przez Srokę (1993, 1995). W przypad-
ku spełnienia podanych zasad Knufinke nie widzi uzasadnienia dla ograniczenia prędkości wybie-
rania. Stwierdza jednak, że takie konsekwentne prowadzenie eksploatacji jest w praktyce z różnych 
powodów niemożliwe. Ponadto, powołując się na własne doświadczenia, postuluje indywidualną 
ocenę maksymalnej prędkości wybierania i dopuszczalnych przerw, w zależności od odporności 
chronionych obiektów, granicznych wartości prędkości osiadania lub prędkości narastania odksz-
tałcenia poziomego. 
 Sroka (1996, 1997) przedstawił problem dynamiki eksploatacji w Zagłębiu Ruhry. Analizując 
zależność pomiędzy kosztami szkód górniczych w budynkach a prędkością eksploatacji górniczej 
na podstawie danych z lat 1970–1994 stwierdził, że koszty te rosną z kwadratem prędkości eksplo-
atacji. Ponadto autor przedstawił algorytmy stosowane w koncernie Ruhrkohle Bergbau AG do wyz-
naczania prędkości eksploatacji i przerw eksploatacyjnych. Wzory te podano w ujęciu teorii Kno-
thego. Rozpatrzono wpływ zwiększania się długości frontów ścianowych na dynamikę eksploata-
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cji. W wyniku badań autor stwierdził, że dla dwóch ścian o identycznym wydobyciu i identycznych 
danych górniczo-geologicznych, lecz różnej długości, korzystniejsza – z punktu widzenia minima-
lizacji szkód górniczych – jest eksploatacja frontem dłuższym. 
 Knothe, Popiołek, Rogowska i inni (1997) piszą, że analiza statystyczna dużego zbioru obiek-
tów wskazuje na celowość uzupełnienia klasyfikacji zagrożenia o wskaźniki określające dynamikę 
procesu deformacji powierzchni terenu. Jako wskaźniki dynamiki autorzy zaproponowali maksymal-
ny, tygodniowy przyrost osiadania oraz przyrost poziomych odkształceń właściwych, przy czym 
konkretną propozycję podano tylko w odniesieniu do przyrostu osiadania. Podane graniczne warto-
ści tylko nieistotnie różnią się od wcześniejszych propozycji Dżegniuka i Sroki (1978) oraz Sroki 
(1993, 1996). Według autorów wyniki tych badań wskazują także na istotny poziom korelacji usz-
kodzeń obiektów z dynamiką procesu deformacji już przy aktualnych prędkościach ujawniania się 
wpływów górniczych (czytaj: prędkości eksploatacji). 
 Hejmanowski, Dżegniuk, Sroka i inni (1997/1, 1997/2) przedstawili wyniki badań prowadzo-
nych w latach 1994–1997, w ramach realizacji projektu finansowanego przez KBN. Badania te wy-
kazały, że oddziaływania dynamiczne szybko postępujących frontów wydobywczych są – niezależ-
ne od tradycyjnie analizowanych deformacji powierzchni – zasadniczym elementem zagrażającym 
obiektom powierzchniowym. Po przeanalizowaniu charakteru procesu deformacji w przypadku kil-
ku eksploatacji z terenu Górnego Śląska stwierdzono, że podobnie jak w Zagłębiu Ruhry nie ober-
wuje się praktycznie zmniejszenia wartości maksymalnych deformacji, tzn. niecki dynamicznej, 
w porównaniu z wartościami maksymalnymi charakterystycznymi dla niecki końcowej. W podsu-
mowaniu projektu podano następujące elementy minimalizujące szkodliwy wpływ dynamiki eks-
ploatacji: 
− dopasowanie prędkości eksploatacji górniczej do odporności chronionych obiektów powierzch-

niowych (optymalizacja), 
− w miarę równomierny postęp frontu eksploatacyjnego, 
− redukcja długości przerw eksploatacyjnych (optimum: eksploatacja 7 dni/tydzień). 
 Kirsch, Junge, Sroka (1997) przedstawili zakres prac projektowych oraz bieżącą koordynację pro-
wadzonej eksploatacji w przypadku wybierania pokładu węgla pod obiektem zabytkowym (XVI 
wiek). Podstawę stanowił opracowany przez autora projekt eksploatacji (Sroka 1996). Wykazano, 
że dopasowana do odporności obiektu charakterystyka prędkości eksploatacji w połączeniu z eks-
ploatacją ciągłą może stanowić alternatywę kosztownego zabezpieczania obiektów tego typu. 
 
3.2. Wpływ postojów ścianowych 
 

Jak już wcześniej stwierdzono znaczący wpływ na stan zagrożenia obiektów powierzchniowych ma 
sposób prowadzenia eksploatacji w czasie. Nierówne i niespokojne prowadzenie eksploatacji, tzn. 
częste i nieregularne przerwy w jej prowadzeniu oraz duże dzienne zmiany prędkości postępu fron-
tu, są bardzo niekorzystne zarówno dla obiektów powierzchniowych, jak i z punktu widzenia za-
grożenia tąpaniami i wstrząsami górniczymi. 
 W trakcie prowadzenia eksploatacji górniczej wielokrotnie dochodzi do przerw w procesie ura-
biania ściany. Przerwy te związane są między innymi z wymogami technologicznymi lub z dniami 
wolnymi od pracy (np. koniec tygodnia i dni świąteczne) i mają, w zależności od czasu ich trwania, 
różny wpływ na obiekty powierzchniowe i górotwór. Zwłaszcza w przypadku silnie naruszonego 
górotworu, tzn., gdy nadległy górotwór ma już tylko znikome własności opóźniające, przerwy w pro-
wadzeniu eksploatacji wykazują bardzo duży wpływ i szkodliwość. 
 Przeprowadzone analizy wyników obserwacji pomiarowych wykazują jednoznacznie, że nieciąg-
łe prowadzenie eksploatacji górniczej w bardzo dużym stopniu sprzyja aktywacji starych lub po-
wstawaniu nowych stref deformacji nieciągłych na powierzchni terenu. Prowadzona w warunkach 
już istniejących deformacji nieciągłych eksploatacja ciągła (tzn. 7 dni w tygodniu) z dostosowaną 
prędkością postępu frontu powoduje wyraźnie zmniejszenie prawdopodobieństwa aktywacji istnie-
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jących stref deformacji nieciągłych, a tym samym zmniejszenie szkód górniczych w strefach istnie-
jących zjawisk nieciągłych (Sroka 1996). Należy zaznaczyć, że przeprowadzenie oceny dopuszczal-
nych przerw w prowadzeniu eksploatacji górniczej jest istotne z punktu widzenia ochrony obiektów 
na powierzchni, miedzy innymi dlatego, że przerwy w prowadzeniu eksploatacji mogą być z róż-
nych przyczyn nie do uniknięcia. 
 Pojęcie „eksploatacja ciągła” musi być zatem zdefiniowane jako eksploatacja, podczas której 
przerwy nie przekraczają przerw dopuszczalnych, wyznaczonych dla danych warunków eksploata-
cji i danej odporności chronionych obiektów. 
 W literaturze dotyczącej szkód górniczych można znaleźć niewiele opracowań poruszających 
choćby tylko marginalnie problem znaczenia przerw eksploatacyjnych. 
 Na przykład Marbach (1939) w swojej ekspertyzie dotyczącej eksploatacji pod rafinerią Nord-
stern w Gelsenkirchen zaleca tzw. eksploatację płynącą (fließender Abbau). Eksploatacja ta stano-
wi według Marbacha połączenie warunku dużego postępu frontu eksploatacji (wówczas maksy-
malnie 2 m/dobę) z warunkiem eksploatacji ciągłej, tj. bez przerw w jej prowadzeniu. 
 Hoffmann (1950), analizując wpływ eksploatacji na deformacje górotworu w oparciu o wyko-
nane pomiary stwierdza, że „w interesie obiektów powierzchniowych leży w miarę możliwości 
jednostajne, bez żadnych nierównomierności i ciągłe (tzn. 7 dni w tygodniu) prowadzenie eksplo-
atacji górniczej“. Hoffmann uważa, że małe zniekształcenia przebiegu prędkości osiadania wywo-
łują znaczne szkody w przypadku dużej dynamiki eksploatacji (tzn. w przypadku szybkich prze-
biegów deformacji w czasie). Natomiast przy wolnym przebiegu deformacji w czasie zniekształce-
nia tej samej wielkości są dla obiektów nieszkodliwe. 
 Nelson (1964) pisze, że dłuższe przerwy w eksploatacji spowodowane przerwami urlopowymi 
lub strajkami załogi prowadzą z reguły do dużych uszkodzeń obiektów na powierzchni. 
 Lippmann (1974), opisując praktyczne doświadczenia dotyczące wpływu eksploatacji górniczej 
na powierzchnię, w części dotyczącej oddziaływania prędkości eksploatacji stwierdza, że jej zwięk-
szenie do 5 m/dobę i więcej powoduje, że miarą zagrożenia obiektów jest nie tylko niecka końco-
wa, ale przede wszystkim przejściowe stany dynamiczne. Lippmann zauważa także, że przerwy 
w eksploatacji górniczej prowadzą do zauważalnego wzrostu liczby przypadków szkód górniczych. 
 Kratzsch (1990,1994) zaleca prowadzenie eksploatacji ciągłej motywując to tym, że przerwa 
eksploatacyjna powoduje powstawanie niecek dynamicznych, które są bardziej strome niż niecka 
końcowa. Ponadto Kratzsch uważa, że w przypadku eksploatacji ciągłej nie jest konieczne żadne 
ograniczenie prędkości postępu frontu eksploatacji. 
 Sroka (1993, 1995, 1999, 2003) postuluje prowadzenie eksploatacji ciągłej co najmniej w stre-
fie obiektów chronionych. Ma to uchronić obiekty przed wprowadzeniem do ich charakterystyki de-
formacji ciągłego elementu cyklicznego w postaci szkodliwych przyspieszeń ujemnych (hamują-
cych) po zatrzymaniu frontu i przyspieszeń dodatnich po wznowieniu eksploatacji górniczej. Przy-
spieszenia te są znacznie większe od przyspieszeń charakterystycznych dla frontu eksploatacji po-
stępującego ciągle z jednostajną prędkością. Sroka zauważa także, że wpływ przerw eksploatacyj-
nych na szkody górnicze jest tak samo istotny jak wpływ prędkości wybierania. Opracowana me-
todyka oceny dopuszczalnych przerw w prowadzeniu eksploatacji pozwala na ich wyznaczenie 
w zależności od danych charakteryzujących warunki górniczo-geologiczne projektowanej eksplo-
atacji (w tym także prędkość postępu frontu) oraz odporności obiektów powierzchniowych lub gó-
rotworu na wpływy eksploatacji górniczej. 
 Drzęźla (1995) stwierdza między innymi, że przechodząc z eksploatacją pod szczególnie waż-
nym obiektem należy dążyć do zapewnienia ciągłości i równomierności (stałości) postępu ściany, 
ograniczając jednocześnie bezpośrednio pod obiektem postęp wybierania, przy czym zmiany po-
stępu powinny być dokonywane w sposób łagodny (stopniowo) w pewnej odległości przed i za 
obiektem. Z dwóch zaleceń zawartych w tym wniosku, zalecenie ciągłości postępu ściany wydaje 
się ważniejsze niż ograniczenie prędkości postępu wybierania. 
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 Knufinke (1996) podaje kryteria optymalnego ze względu na szkody górnicze prowadzenia eks-
ploatacji górniczej w czasie, które – jak stwierdza – są w pełni zgodne z wynikami uzyskanymi 
przez Srokę (1993, 1995). 
 Podsumowane wyniki przedstawionych powyżej badań oraz nowe rozwiązania dotyczące me-
todyki wyznaczania elementów prowadzenia eksploatacji górniczej w czasie, tzn. maksymalnej pręd-
kości eksploatacji i maksymalnej długości postojów ścianowych przedstawił w swojej pracy habili-
tacyjnej Sroka (1999). Zawarte w niej rozwiązania stanowią podstawę prowadzonych rozważań za-
wartych w dalszej części artykułu. 
 
 
4. METODYKA WYZNACZANIA PARAMETRÓW PROWADZENIA 

EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ W CZASIE 
 
W wyniku prowadzonych w latach 1990–2003 w koncernie RAG Deutsche Steinkohle AG badań 
opartych na pomiarach deformacji in situ, klasyfikacji odporności obiektów budowlanych i reje-
stracji szkód górniczych ustalono cztery główne parametry prowadzenia eksploatacji górniczej 
w czasie, które mają zasadniczy wpływ na przebieg deformacji w czasie i na uszkodzenia obiektów 
budowlanych. Parametrami tymi są: 
1. maksymalna prędkość postępu frontu eksploatacyjnego – ,vmax  
2. maksymalny czas trwania postoju ścianowego na końcu tygodnia – ,t maxΔ  
3. maksymalna różnica prędkości postępu frontu pomiędzy dwoma sąsiednimi dniami wydobyw-

czymi – ,vmaxΔ  
4. maksymalna prędkość postępu frontu i jego charakterystyka przed i po postoju ścianowym 

dłuższym jak .v max0Δ  
 Badania teoretyczne i wyniki doświadczeń in situ, także w warunkach istniejącego zagrożenia 
powierzchni przez deformacje nieciągłe, wykazały jednoznacznie, że najlepszym rozwiązaniem jest 
ciągłe tzn. 7 dni w tygodniu, i jednostajne tzn. ze stałą prędkością prowadzenie eksploatacji górni-
czej. 
 
4.1. Wyznaczenie maksymalnej prędkości eksploatacji 
 

Podstawą przedstawionego rozwiązania wyznaczania parametrów prowadzenia eksploatacji górni-
czej w czasie są ogólne wzory opisujące zależność pomiędzy prędkością B&  i przyspieszeniem B&&  
kształtowania się dowolnego wskaźnika deformacji B  w czasie i jego poziomymi gradientami 
w kierunku postępu frontu eksploatacji górniczej (pierwsza pochodna B′ , druga pochodna B ′′ ). 

vBB ⋅′=&                                                                                                                       (4.1) 
2vBB ⋅′′=&&  

 Wzory powyższe dotyczą postępującego ciągle i ze stałą prędkością frontu eksploatacji górni-
czej (Sroka 1993). 
 Dla przyjęcia, że wskaźnik B odpowiada osiadaniu w (tzn. dla wB = ) otrzymamy: 

vTw ⋅=&                                                                                                                        (4.2) 
2vKw ⋅=&&  

gdzie T jest nachyleniem, a K – krzywizną w rozpatrywanym punkcie w kierunku postępu frontu 
eksploatacji górniczej. 
 
 Wzory te odpowiadają także ogólnemu rozwiązaniu Kołmogorowa (1931), które dotyczy zasto-
sowania metod statystycznych do opisu procesów fizycznych. 
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 Z przedstawionego wzoru ogólnego (4.2) wynika, że dla znanych granicznych wartości wskaź-
ników prędkości grB& lub przyspieszenia grB&& dowolnego wskaźnika deformacji B charakterystycznych 
dla poszczególnych kategorii odporności obiektów, dysponując możliwością teoretycznego oblicze-
nia maksymalnej wartości gradientów maxB′ i ,Bmax′′  można w stosunkowo łatwy sposób wyznaczyć 
odpowiednią maksymalną wartość prędkości postępu frontu maxv przy założeniu stale postępującego 
frontu eksploatacji górniczej (wzór 4.3). 

max

gr
grmax B

B
)B(v

′
=

&
&                                                                                                            (4.3) 

max

gr
grmax B

B
)B(v

′′
=

&&
&&  

 Podane w dolnej części rozwiązanie szczegółowe zostało uzyskane na podstawie teorii geome-
tryczno-całkowej sformułowanej przez profesora Knothe (m.in. Knothe 1953). 
 Dla kryterium granicznej prędkości osiadania grw& wzór na określenie dopuszczalnej maksymal-
nej prędkości postępu frontu ścianowego ma postać: 

max

gr
grmax T

w
)w(v

&
& =                                                                                                            (4.4) 

gdzie: maxT – maksymalna wartość nachylenia profilu postępującej z frontem eksploatacji niecki osia-
dania. 
 

 Wartość tego nachylenia opisana jest wzorem: 

r
w)u(fT)u(fT max

TmaxkTmax ⋅=⋅=                                                                                   (4.5) 

gdzie: )u(fT – współczynnik maksymalnego nachylenia profilu tzw. niecki dynamicznej w stosunku 
do maksymalnego nachylenia niecki końcowej, jego wartość zależy od wartości zmiennej dyna-

micznej ,u
r

wT max
maxk = – nachylenie maksymalne profilu niecki końcowej, tzn. ostatecznie wy-

kształconej, maxw – maksymalne osiadanie dla eksploatacji o kształcie wydłużonego prostokąta (lub 
pasa) i o szerokości równej długości frontu eksploatacji górniczej. 
 

 Wartość współczynnika ),u(fT , przy założeniu niezależności wielkości ,c r  i v , leży w grani-
cach: 

1)u(f0 T ≤≤                                                                                                                  (4.6) 
i dla 10u ≤  można ją obliczyć za pomocą wzoru przybliżonego: 

u0,1
u10,1)u(fT +
⋅=                                                                                                              (4.7) 

 Dla wartości 10u ≥  należy przyjąć wartość współczynnika )u(fT  równą 1,0. 
 Analiza quasi ciągłych pomiarów osiadania w czasie, zwłaszcza dla fazy wpływów krótkookre-
sowych spowodowanych postojem ścianowym, wykazuje wartości zmiennej dynamicznej u 10>> . 
Dlatego też należy przyjmować, że wartość współczynnika )u(fT , jak i pozostałych współczynni-
ków jak )u(f +ε  i )u(f −ε , jest praktycznie równa 1,0. 
 W opracowywanych projektach eksploatacji dotyczących kopalń Zagłębia Ruhry przyjmuje się, 
że minimalna wartość współczynników )u(fT  i )u(fε  wynosi 0,9, w większości jednak zakłada się 
wartość równą 1,0. 
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 Wartość osiadania maksymalnego w znaczeniu wzoru (4.5) należy obliczyć wg wzoru: 

∫
+

−

λλ⋅π−⋅=
2

D

2
D

2
max d)exp(ga)D(w                                                                                    (4.8) 

gdzie 
r
dD =  − relatywna długość frontu eksploatacyjnego, w którym d jest długością rzeczywistą 

lub pozorną (tj. pomniejszoną o tzw. obrzeże jeżeli przesłanki geometryczne i przemieszczenia na 
to wskazują), lub według wzoru regresyjnego (4.9) opracowanego na podstawie obliczeń wzorem 
ścisłym (4.8). 

[ ])6,1D(D6,0exp(1ga)D(w max +⋅⋅−−⋅⋅=                                                                   (4.9) 
 

 Podstawiając wzór (4.5) do wzoru (4.4) otrzymamy następujące wyrażenie na obliczenie mak-
symalnej prędkości postępu frontu ścianowego dla kryterium granicznej prędkości osiadania: 
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 Dla kryteriów prędkości narastania poziomego odkształcenia, przyjmując 0,1f =ε , otrzymamy: 
− dla kierunku zgodnego z kierunkiem prowadzenia eksploatacji górniczej: 
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− dla kierunku poprzecznego do kierunku prowadzenia eksploatacji górniczej: 
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gdzie: ±ε maxl – maksymalne odkształcenia dla kierunku zgodnego z kierunkiem prowadzenia eksplo-

atacji, ±ε maxp – maksymalne odkształcenia dla kierunku poprzecznego do kierunku prowadzenia eks-
ploatacji. 
 

 Wartości maksymalne odkształceń poziomych w kierunku zgodnym i kierunku poprzecznym 
do kierunku postępu frontu eksploatacji górniczej pojedynczego wyrobiska ścianowego można ob-
liczyć, przyjmując za podstawę tzw. hipotezę Awierszyna zakładającą proporcjonalność pomiędzy 
przemieszczeniem poziomym a nachyleniem, wg następujących wzorów: 
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gdzie: D – rzeczywista lub pozorna relatywna długość frontu eksploatacyjnego, oraz maxε – maksy-
malna wartość odkształcenia poziomego dla tzw. nieskończonej płaszczyzny. 
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 Wartość maxε należy obliczać wg wzoru (4.16): 

β⋅⋅⋅=ε tan
H

ga6,0max                                                                                                  (4.16) 
 

 Pozostałe parametry prowadzenia eksploatacji górniczej wyznaczane są wg wzorów: 
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 Zarówno wyniki pomiarów in situ jak i obliczenia teoretyczne wykazują, że dla pojedynczych 
wyrobisk ścianowych pomierzone lub obliczone wartości poziomych odkształceń ściskających są, 
co do wartości bezwzględnych, około dwukrotnie większe od odkształceń rozciągających, zwłasz-
cza w kierunku poprzecznym do kierunku eksploatacji. Prowadzone w koncernie RAG Deutsche 
Steinkohle AG analizy na usuwania kosztów szkód górniczych w budynkach wykazują, że 85 do 
90% wydatków dotyczy budynków położonych w strefach odkształceń ściskających, tzn. leżących 
w większości nad konturem prowadzonej eksploatacji górniczej. W związku z tym obliczenia mak-
symalnej prędkości eksploatacji prowadzi się dla kryterium prędkości narastania odkształcenia ści-
skającego. 
 Kryterium prędkości narastania odkształcenia rozciągającego stosuje się głównie w warunkach 
zagrożenia powierzchni terenu poprzez powstanie nowych lub aktywację istniejących już stref de-
formacji nieciągłych leżących w strefie wpływów rozciągających projektowanej eksploatacji gór-
niczej. W tym przypadku należy stosować graniczne wartości prędkości narastania odkształcenia 
rozciągającego na poziome wartości charakterystycznych dla przedziału 1 kategorii odporności, czyli 
przedziału: 

dobę
m/mm015,0005,0 gr ≤ε≤ +& , 

w połączeniu z warunkiem eksploatacji ciągłej i jednostajnej, tzn. eksploatacji bez przerw w jej 
prowadzeniu i ze stałą prędkością. 
 
4.2. Wyznaczanie dopuszczalnych przerw w procesie eksploatacji 
 

W celu wyznaczenia dopuszczalnych przerw w prowadzeniu eksploatacji górniczej przeanalizujmy 
najpierw przebieg dowolnego wskaźnika deformacji powierzchni )t(B po zatrzymaniu się frontu eks-
ploatacji. Przebieg ten, przy przyjęciu jednoparametrowego modelu funkcji czasu, można opisać 
wg ogólnego wzoru (4.19). 
 

[ ] [ ]
[ ] )tc(exp)t(B)t(B)t(B

))tt(c(exp1)t(B)t(B)t(B)t(B

zzkzk

zzzkz

Δ⋅−⋅−−=
−−−−+=

                                                   (4.19) 
 

gdzie: ,tt z> zt – moment zatrzymania się frontu eksploatacji górniczej, zttt −=Δ – czas liczony od 
momentu zatrzymania się frontu eksploatacji górniczej, c – tzw. współczynnik czasu będący zara-
zem funkcją opóźniających własności górotworu jak i danych technologicznych oraz geometrycz-
nych eksploatacji górniczej, )t(B z – wartość wskaźnika deformacji B  w chwili zatrzymania frontu 
eksploatacji, )t(B zk – wartość końcowa wskaźnika deformacji B odpowiadająca eksploatacji doko-
nanej do chwili ,t z  tzn. do zatrzymania się frontu eksploatacji górniczej. 
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 Prędkość B& oraz przyspieszenie B&&  przebiegu dowolnego wskaźnika deformacji powierzchni po 
zatrzymaniu frontu eksploatacji górniczej można wtedy przedstawić za pomocą ogólnych wzorów 
(4.20) i (4.21). 
 

)tc(exp)t(B)t(B z Δ⋅−⋅=Δ &&                                                                                    (4.20) 

)t(Bc

)tc(exp)t(Bc)t(B z

Δ⋅−=

Δ⋅−⋅⋅−=Δ
&

&&&
                                                                             (4.21) 

gdzie: )t(B z
& – prędkość narastania wskaźnika deformacji B w rozpatrywanym punkcie w chwili za-

trzymania frontu eksploatacji (tj. dla ztt = ). 
 

 Z równania (4.20) wynika, że po zatrzymaniu frontu eksploatacji prędkość narastania dowolne-
go wskaźnika deformacji maleje, co potwierdzają wyniki obserwacji in situ. Analizując wzory (4.20) 
i (4.21) oraz wyniki pomiarów dochodzimy do wniosku, że ruch hamujący rozpoczyna się w mo-
mencie zatrzymania frontu eksploatacji z maksymalnym przyspieszeniem wynoszącym: 
 

)t(Bc)0v(B zmax
&&& ⋅−=↓                                                                                           (4.22) 

 

 Rozpatrzmy przebieg tego procesu dla momentu, w którym rozpatrywany obiekt znajduje się 
w fazie maksymalnej prędkości narastania wskaźnika deformacji B. Dla ciągle i ze stałą prędkością 
postępującego frontu eksploatacji górniczej przyspieszenie przebiegu wskaźnika deformacji w tym 
samym momencie oraz dla tego samego obiektu byłoby równe zeru. Z powyższego wynika, że dla 
stale postępującego frontu eksploatacji górniczej faza maksymalnej prędkości i faza maksymalne-
go przyspieszenia narastania dowolnego wskaźnika deformacji B w czasie są rozdzielone w prze-
strzeni i w czasie, tzn. nie oddziaływują na obiekt jednocześnie. 
 Analiza wzorów (4.20), (4.21) i (4.22), a także wyników ciągłych pomiarów nachyleń i pozio-
mych odkształceń właściwych wykazuje, że w momencie zatrzymania frontu eksploatacji górniczej 
fazy te, tzn. faza maksymalnej prędkości narastania od stale postępującego frontu eksploatacji i fa-
za maksymalnego przyspieszenia od frontu zatrzymanego, pokrywają się zarówno w przestrzeni 
i w czasie, tj. obie fazy działają na obiekt jednocześnie. Fakt ten jest zdaniem autora jedną z głów-
nych przyczyn zwiększonych uszkodzeń obiektów występujących po zatrzymaniu frontu eksplo-
atacji górniczej. 
 Sroka (1995, 1999, 2003) przedstawił metodykę oceny dopuszczalnej długości przerw eksplo-
atacyjnych na podstawie analizy przebiegu procesu osiadania w czasie. Uzasadnieniem dla wyboru 
tego wskaźnika deformacji był fakt, że osiadanie jest wskaźnikiem mierzonym najczęściej i sto-
sunkowo najbardziej dokładnie, dzięki czemu dysponowano ogromnym materiałem pomiarowym. 
Dla wskaźnika osiadania „w” otrzymano, przez analogię do prezentowanych wcześniej wzorów ogól-
nych, następujące wzory szczegółowe: 
 

)tc(exp)t(w)t(w z Δ⋅−⋅=Δ &&                                                                                  (4.23) 
)tc(exp)t(wc)t(w z Δ⋅−⋅⋅−=Δ &&&                                                                            (4.24) 

)t(wc)0v(w zmax &&& ⋅−=↓                                                                                         (4.24) 
 

 Z wzorów (4.24) oraz (4.25) wynika, że maksymalne przyspieszenie osiadania punktu w czasie 
wystąpi w chwili zatrzymania frontu eksploatacji górniczej, tzn. dla 0t =Δ  i zależy od wartości 
współczynnika czasu c i prędkości osiadania punktu w czasie w momencie zatrzymania frontu eks-
ploatacji. 
 Dla oszacowania stosunku przyspieszenia procesu osiadania wynikającego z zatrzymania się 
frontu eksploatacji (przebieg zaburzony) do przyspieszenia osiadania dla stale postępującego fron-
tu eksploatacji (przebieg niezaburzony) przeprowadzono analizę ich wartości maksymalnych. 
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 Wyniki obliczeń numerycznych (rys. 7) wykazują, ze funkcja )u(fw&& dla wszystkich wartości u 
jest większa od 1 i rośnie w przybliżeniu liniowo według następującego wzoru: 

u6,01
)constv(w

)0v(w)u(f
max

max
w ⋅+=

=
↓=

&&

&&
&&                                                                        (4.26) 

 Oznacza to, że w każdym przypadku przyspieszenie hamujące spowodowane postojem ściany 
jest większe od przyspieszenia charakterystycznego dla stale postępującego frontu eksploatacji gór-
niczej. 
 

 
 
Rys. 7. Stosunek maksymalnego przyspieszenia osiadania spowodowanego zatrzymaniem się frontu 
eksploatacji do maksymalnego przyspieszenia osiadania przy założeniu ciągle i jednostajnie 
postępującego frontu eksploatacji, jako funkcja zmiennej dynamicznej u 

 
 Jak już wcześniej wspomniano, przerwy w eksploatacji bywają z różnych względów nieuniknio-
ne. Chodzi jednak o to, żeby przy eksploatacji pod obiektami czułymi, dołączyć do warunku dobo-
ru optymalnej prędkości eksploatacji warunek konieczny – jednostajnego, ciągłego postępu frontu. 
Należy przez to rozumieć: 
– redukcję liczby postojów ściany do niezbędnego minimum, oraz 
– rezygnację z dłuższych przerw, takich jak okresy świąteczne, przerwy urlopowe czy też w pew-
nych przypadkach nawet postoje sobotnio-niedzielne. 
 Zauważmy także, że jeżeli miarą zagrożenia obiektów byłoby graniczne przyspieszenie osiada-
nia ,w Gr&&  to w celu wyznaczenia dozwolonej maksymalnej prędkości eksploatacji należałoby prze-
prowadzić analizę procesu osiadania po zatrzymaniu frontu eksploatacji, czyli dla procesu zaburzo-
nego, a nie dla stale postępującego frontu, czyli procesu niezaburzonego. 
 Jest zrozumiałe, że postoje ścianowe w zależności od warunków górniczo-geologicznych i pa-
rametrów prowadzonej eksploatacji górniczej wpływają ilościowo różnie na zaburzenie procesu osia-
dania. Aby określić dopuszczalny czas trwania przerwy eksploatacyjnej przyjęto, że miarą oddzia-
ływania postoju ścianowego na obiekt jest różnica pomiędzy oddziaływaniem niezaburzonym pro-
cesu osiadania, tzn. przy przyjęciu stałego postępu frontu eksploatacji, a oddziaływaniem zaburzo-
nym spowodowanym zatrzymaniem frontu eksploatacji górniczej. 
 Zostało to schematycznie przedstawione na podstawie pomiarów in situ osiadania punktu pod 
wpływem postojów ścianowych na końcu tygodnia (rys. 8). 
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Rys. 8. Wpływ przerw sobotnio-niedzielnych w prowadzeniu eksploatacji 
na przebieg osiadania punktu w czasie 

 
 Na rysunku 8 przedstawiono przebieg osiadania punktu w czasie w przypadku bardzo dużej pręd-
kości eksploatacji (Sroka 1999). W przebiegu krzywej osiadania bardzo wyraźne są zniekształcenia 
osiadania wΔ spowodowane przerwami sobotnio-niedzielnymi. W tygodniu poprzedzającym pierw-
szą przerwę (30.11–01.12) średnia prędkość eksploatacji wynosiła 23,0 m/dobę (maksymalna 30 m/ 
/dobę), zaś w tygodniu następnym 14,2 m/dobę. Przerwy te prowadzą do dużych i prawie natych-
miastowych zmian w prędkości przebiegu osiadania punktu z 17,5 mm/dzień (28.11–30.11) do 
4,0 mm/dzień (koniec tygodnia 30.11–01.12) oraz w następnym końcu tygodnia z 14.5 mm/dzień 
(04.12–06.12) na 3,0 mm/dzień (koniec tygodnia 06.12–09.12). 
 Należy także podkreślić, że prawie natychmiast po wznowieniu eksploatacji górniczej na po-
czątku tygodnia prędkość osiadania punktu osiągała poziom z końca poprzedniego tygodnia. 
 Zarówno rozwiązanie teoretyczne jak i przedstawiony przykład praktyczny wykazują, że dla 
punktu znajdującego się w fazie maksymalnej prędkości osiadania przebieg niezaburzony prowa-
dzi w czasie tΔ  do przyrostu osiadania tego punktu o wartość: 

tw)t(w maxn Δ⋅≈ΔΔ &                                                                                                (4.27) 
gdzie: tΔ  to czas trwania przerwy w prowadzeniu eksploatacji górniczej (maksymalnie kilka dni) 
natomiast przebieg zaburzony do przyrostu: 
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&&                                           (4.28) 

 Rozwijając powyższy wzór w szereg Maclaurina i ograniczając się do trzech pierwszych wyra-
zów rozwinięcia otrzymamy: 
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twctw)t(w
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maxmaxz

Δ⋅⋅−Δ⋅≈ΔΔ &&                                                                             ( 4.29) 

 Zauważmy, że identyczny wynik otrzymamy stosując wzór na ruch jednostajnie opóźniony: 
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 Z porównania wzorów (4.28) i (4.29) wynika, że przebieg osiadania zostanie zniekształcony 
o wartość: 

2
twc)t(w)t(w)t(w

2

maxznz,n

Δ⋅⋅≈ΔΔ−ΔΔ=ΔΔ &                                                        (4.31) 

 Określenie dozwolonego czasu trwania przerwy eksploatacyjnej wymaga sprecyzowania kryte-
riów dotyczących wpływu spowodowanego przez tę przerwę na zaburzenie rozkładu wskaźników 
deformacji w czasie, a tym samym na zagrożenie obiektu. Uszkodzenia obiektów, jak wskazują 
doświadczenia praktyczne, są zależne od wielkości odpowiedniego wskaźnika deformacji opisują-
cego dynamikę eksploatacji górniczej oraz od czasu jego oddziaływania. Zauważmy, że wskaźnik 
zniekształcenia osiadania )t(w z,n ΔΔ przynajmniej jakościowo spełnia wymogi wielkości kryterial-
nej zagrożenia, ponieważ zależy zarówno od wartości wskaźników deformacji )t(w z&  lub ),t(w z&&  jak 
i od czasu ich oddziaływania tΔ . 
 Dla dopuszczalnej wartości granicznej grwΔ (jeżeli byłaby ona znana) otrzymamy: 
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 Wprowadzając tzw. zmienną dynamiczną u = c ⋅ r/v otrzymamy następujący wzór na dopusz-
czalny czas trwania postoju ścianowego: 
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 Analiza wzoru potwierdza spostrzeżenia empiryczne mówiące, że im mniejsza prędkość postę-
pu frontu, tym postoje ścianowe mogą być dłuższe. Zauważmy także decydującą rolę współczyn-
nika czasu c. Dla dużych prędkości eksploatacji, przy których następuje zauważalna utrata własno-
ści opóźniających górotworu (c rośnie), maleją gwałtownie wyznaczone wartości dopuszczalnej 
przerwy .t maxΔ  
 Analizowane przez autora przykłady eksploatacji wykazują, że największa liczba zarejestrowa-
nych zgłoszeń szkód górniczych przypada na pierwsze dwa dni tygodnia, tzn. po sobotnio-niedziel-
nej przerwie eksploatacyjnej. Jeszcze większą liczbę zgłoszeń przynoszą przerwy kilkudniowe spo-
wodowane świętami (np. Wielkanoc, Boże Narodzenie, Nowy Rok). Przerwy jednodniowe (np. po-
jedyncze dni świąteczne w środku tygodnia) nie powodowały w zdecydowanej większości przypad-
ków istotnych zmian w tygodniowym rozkładzie zgłoszeń. Krótkotrwałe oddziaływanie zatrzyma-
nego frontu wywołuje zatem zmiany, które jeszcze nie powodują widocznych zmian jakościowych 
w postaci rejestrowanych szkód górniczych. 
 Wracając do zaprezentowanego przykładu, można na podstawie „pomierzonych” wartości wΔ  
obliczyć wartość współczynnika czasu c. Przekształcając wzór 4.31 otrzymamy: 
 

)T(w
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2 &

ΔΔ⋅
Δ

=                                                                                                         (4.34) 
 

 Dla danych z rysunku 8 otrzymamy, że wartość współczynnika czasu c dla tych oddziaływań 
związanych z postojem ściany na końcu tygodnia leży w granicach pomiędzy 0,52/dzień do 0,80/ 
/dzień, czyli: .rok292crok190 11 −− <<  
 Wartości te w porównaniu z wcześniejszymi poglądami są tak duże, że wielu specjalistów mia-
ło wątpliwości, co do poprawności uzyskanych wyników pomiarowych lub do przeprowadzonych 
rozważań teoretycznych. Późniejsze wyniki badań, między innymi Sroki (2002) oraz Kowalskiego 
i Gruchlika (2007), potwierdziły dla oddziaływań krótkookresowych tak duże wartości współczyn-
nika czasu c. 
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 Znajomość wartości współczynnika c dla oddziaływań krótkookresowych jest konieczna dla wy-
znaczenia wartości dopuszczalnego postoju ścianowego. W wyniku analizy obserwacji ciągłych 
lub quasi ciągłych opracowano, na bazie tzw. metody Ruhrkohle, dla kopalń Zagłębia Ruhry, na-
stępujący wzór: 

v
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20,0t
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gr
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Δ
=Δ                                                                                               (4.35) 

gdzie: maxw – maksymalne osiadania dla eksploatacji górniczej o kształcie nieskończonego pasa o sze-
rokości równej długości frontu ścianowego, R – tzw. promień wpływów głównych metody 
Ruhrkohle. 
 
 Uwzględniając zależność pomiędzy kątem zasięgu wpływówβ teorii Knothego i kątem granicz-
nym γ metody Ruhrkohle otrzymamy: 
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 Wartości graniczne zniekształcenia osiadania grwΔ dla poszczególnych kategorii odporności obiek-
tów podano w tabeli 5.3. 
 
 
5. DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW WPŁYWÓW 

DYNAMICZNYCH EKSPLOATACJI NA OBIEKTY 
 
Szerokie wprowadzenie w latach 60 i 70. ubiegłego stulecia zmechanizowanej techniki ścianowej 
prowadziło z jednej strony do wyraźnego zwiększenia wydobycia dziennego, a co za tym idzie pręd-
kości postępu frontu eksploatacji górniczej, a z drugiej do wyraźnego zwiększenia negatywnych 
wpływów na obiekty powierzchniowe, czyli do wyraźnego zwiększenia tzw. szkód górniczych. 
 Prowadzone szczegółowe badania wykazały, że wywołane przez eksploatację szkody górnicze 
są nie tylko zależne od maksymalnych wartości statycznych (końcowych) wskaźników deformacji 
takich jak nachylenie, promień krzywizny i odkształcenie poziome, ale także bardzo silnie i czasa-
mi w decydujący sposób zależne od tzw. dynamiki eksploatacji, tzn. od wartości prędkości i przy-
spieszenia narastania tych wskaźników deformacji w czasie (Sroka 1974). 
 W wyniku tych badań i przeprowadzonych analiz porównawczych Dżegniuk i Sroka (1978) za-
proponowali rozszerzenie obowiązującej klasyfikacji odporności obiektów o wskaźnik wpływów 
dynamicznych, a mianowicie o prędkość przebiegu osiadania w czasie. 
 Wybór wskaźnika prędkości osiadania został podyktowany między innymi łatwością jego bez-
pośredniego pomiaru oraz analizy i interpretacji w powiązaniu z danymi opisującymi warunki gór-
nicze prowadzonej eksploatacji. 
 Podane przez Dżegniuka i Srokę wartości graniczne prędkości osiadania dla poszczególnych ka-
tegorii odporności obiektów umożliwiły po raz pierwszy wyznaczenie dopuszczalnej maksymalnej 
prędkości postępu frontu ścianowego w zależności od warunków geologiczno-górniczych i od od-
porności zabudowy powierzchni. Prowadzone przez autora w latach 1990–1992 analizy i obliczenia 
porównawcze danych dotyczących szkód górniczych i ich kosztów, danych opisujących dokonane 
eksploatacje oraz analizy wyników pomiarów in situ dla kopalń Zagłębia Ruhry wykazały, że po-
dana przez Dżegniuka i Srokę propozycja uwzględnienia czynnika dynamiki eksploatacji jest także 
w pełni przydatna do planowania eksploatacji górniczej w sensie minimalizacji szkód górniczych 
w warunkach tego Zagłębia. 
 Prowadzone, w ostatnich 20 latach, intensywne prace teoretyczne i badania praktyczne, wyka-
zały konieczność rozszerzenia klasyfikacji odporności obiektów o dopuszczalne wartości wskaźni-
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ka prędkości narastania odkształcenia poziomego ε& , oraz co wydaje się z punktu widzenia powierz-
chni ważniejsze, o wskaźnik zaburzenia lub nierównomierności procesu osiadania w czasie Δw. 
 Wyniki badań w tym zakresie zostały opublikowane m.in. przez Srokę (1993, 1995, 1999, 2003); 
Dżegniuka, Hejmanowskiego i Srokę (1997), Knothego (1997) i Grüna (1998). 
 Knothe i inni (1997) przedstawili wyniki badań prowadzonych w latach 1994–1997 w Instytu-
cie Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie w ramach projektu badawczego „Ustalenie zależności 
pomiędzy koncentracją wydobycia, dynamicznymi wskaźnikami deformacji a uszkodzeniami obiek-
tów wywołanymi eksploatacją górniczą”. W ramach tych badań stwierdzono, że największe staty-
styczne zależności występują pomiędzy maksymalnymi tygodniowymi przyrostami osiadania Δw/ 
/tydzień i poziomego odkształcenia Δε/tydzień a uszkodzeniami obiektów w grupie obiektów bar-
dzo czułych zaliczanych do 1 kategorii odporności (tab. 5.1). 
 Dokonując analizy zawartych w tabeli 5.1 wyników należy stwierdzić, że z rosnącą odpornością 
obiektów, rozmywa się ostrość zależności „wpływy eksploatacji – uszkodzenia obiektów”, tzn. ma-
leje ich korelacja. 
 
Tabela 5.1. Współczynniki korelacji między tygodniowymi przyrostami obniżeń Δw 
i odkształceń poziomych Δε a uszkodzeniami obiektów różnej kategorii odporności 

Wszystkie obiekty Obiekty nad polem 
eksploatacji 

Obiekty poza polem 
eksploatacji Kategoria 

odporności 
Δw/tydz. Δε/tydz. Δw/tydz. Δε/tydz. Δw/tydz. Δε/tydz. 

1 0,73 0,74 0,80 0,80 brak 0,36 
2 0,64 0,65 0,58 0,60 0,41 0,38 
3 0,46 0,52 0,46 0,55 brak 0,28 

 
 Analizując wyniki zawarte w tabeli 5.1 należy stwierdzić, że dla poszczególnych kategorii obiek-
tów wartość korelacji pomiędzy tygodniowym przyrostem osiadania i uszkodzeniami obiektów są 
praktycznie identyczne jak pomiędzy tygodniowym przyrostem odkształcenia i uszkodzeniami obiek-
tów. 
 Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała celowość uzupełnienia aktualnej odporności 
o wskaźniki określające dynamikę procesu deformacji powierzchni terenu. Knothe i in. Zapropono-
wali jej rozszerzenie o wskaźnik maksymalnego tygodniowego przyrostu osiadania Δw 
[mm/tydzień]. Przeliczając podane dopuszczalne wartości tygodniowych przyrostów osiadania 
Δw/tydzień dla poszczególnych kategorii odporności na prędkości osiadania w& w mm na dobę i po-
równując je z wcześniejszymi propozycjami Dżegniuka i Sroki (1978) oraz Chudka (1989) należy 
stwierdzić daleko idącą ich zgodność (tab. 5.2). 
 
Tabela 5.2. Propozycja (Knothe 1997) rozszerzenia stosowanej w Polsce klasyfikacji obiektów 
o wskaźnik przyrostu osiadania na tydzień i jej porównanie z wcześniejszymi 
propozycjami Dżegniuka i Sroki (1978) oraz Chudka (1989) 

Δwdop./tydz. 
(Knothe – 1997) 

.dopw&  
(Knothe – 1997) 

.dopw&  
(Dżegniuk, 

Sroka – 1978) 

.dopw&  
(Chudek – 1989) Kategoria obiektu 

[mm/tydz.] [mm/dobę] [mm/dobę] [mm/dobę] 

0 < 5 < 0,7 1,0 0,6 
1 < 22,5 < 3,2 3,0 1,5 
2 < 45 < 6,4 6,0 4,0 
3 < 90 < 12,8 12,0 10,0 
4 < 135 < 19,2 18,0 16,0 
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 Przeprowadzone przez autora analizy, na bazie pomiarów in situ oraz rozwiązania teoretyczne 
wykazują, dużą szkodliwość nierównomierności w przebiegu prędkości osiadania oraz prędkości 
narastania odkształcenia poziomego na obiekty budowlane. Nierówności te są między innymi spo-
wodowane dziennymi zmianami wartości postępu frontu eksploatacji, jego postojami, zwłaszcza 
postojem na końcu tygodnia (Sroka 1993, 1995, 1999, 2003; Drzęźla 1995; Kowalski 2004). 
 Dla zmniejszenia szkodliwego oddziaływania postojów frontów ścianowych na obiekty w zależ-
ności od ich odporności autor zaproponował (Sroka 1995, 1999, 2003) rozszerzenie stosowanej kla-
syfikacji odporności o wskaźnik Δw nazwany w języku niemieckim „Vergleichmäßigung der Sen-
kung” co w języku polskim odpowiada określeniu wskaźnik równomierności przebiegu osiadania. 
Wskaźnik ten pozwala na wyznaczenie maksymalnego czasu trwania postoju ścianowego z punktu 
widzenia minimalizacji szkód górniczych. 
 W tabeli 5.3 przedstawiono klasyfikację odporności obiektów zawierającą zarówno wartości 
wskaźników statycznych (T, R, ε), jak i dynamicznych ( w& , ε& , Δw) deformacji terenu, odpowiada-
jącą dzisiejszemu stanowi wiedzy i techniki. 
 
Tabela 5.3. Wartości deformacji terenu dopuszczalne dla obiektów 
zaliczonych do poszczególnych kategorii odporności 

Kategoria 
odporności 

T 
[mm/m] 

R 
[km] 

ε 
[mm/m] 

w&  
[mm/dobę] 

ε&  
[mm/m/dobę] 

Δw 
[mm] 

0 1,0 50 0,5 1 0,005 1,0 
1 2,5 20 1,5 3 0,015 2,5 
2 5,0 12 3,0 6 0,030 5,0 
3 10,0 6 6,0 12 0,060 10,0 
4 15,0 4 9,0 18 0,100 15,0 

 
6. PRZYKŁAD OBLICZENIOWY 
 

Przedstawione rozwiązanie szczegółowe zostanie w tej części zilustrowane na przykładzie prak-
tycznym. 
 Dla planowanej eksploatacji pojedynczej ściany pod terenem zabudowanym należy wyznaczyć 
dopuszczalne wartości parametrów prowadzenia tej eksploatacji w czasie. 
 Potrzebne do przeprowadzenia obliczeń dane są następujące: 
− dane opisujące projektowaną eksploatację ścianową, 
− dane dotyczące odporności obiektów na wpływy eksploatacji górniczej ze szczególnym uwzględ-

nieniem wpływów wcześniejszych eksploatacji i stref deformacji nieciągłych, oraz 
− wartości parametrów teorii profesora Knothe wyznaczone poprzez ich identyfikację na podsta-

wie pomiarów in situ. 
 Do grupy 1 należą dane geometryczne projektowanej eksploatacji. Do obliczeń przyjęto nastę-
pujące wartości: 
− średnia głębokość eksploatacji: 
− średnia grubość pokładu: 
− planowany wybieg: 
− planowana długość frontu eksploatacji: 

H = 1000 m, 
g = 1,8 m, 
l = 1500 m, 
d = 250 m. 

 W grupie 2 przyjęto, że obiekty na powierzchni terenu należą w większości do 2 kategorii od-
porności, która obejmuje obiekty o opornościach indywidualnych mieszczących się w granicach: 
− prędkość osiadania: 3,0< grw& ≤ 6,0 mm/dobę, 

− prędkość odkształcenia poziomego: 0,015< ±εgr
& ≤ 0,030 mm/m/dobę, 

− wskaźnik równomierności przebiegu osiadania: 2,5< grwΔ ≤ 5,0 mm. 
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 Obliczenia zostaną wykonane dla średnich wartości podanych wyżej przedziałów, a nie tak jak 
ogólnie w górnictwie polskim jest przyjmowane, czyli dla wartości odpowiadających górnej grani-
cy (Sroka 2006). Ponadto przyjęto, że prawie równolegle do bocznej krawędzi eksploatacji prze-
biega w rejonie przyszłych rozciągań, tzn. na zewnątrz konturu eksploatacji, strefa istniejących już 
deformacji nieciągłych. 
 Z kolei 3 grupa danych zawiera wartości parametrów teorii Konthego: 
− współczynnik eksploatacji: 
− kąt zasięgu wpływów głównych: 

a = 0,85, 
β  = 60°, 

− zmienna dynamiczna eksploatacji: u > 10, 
− obrzeże: == Hp 31,6 m. 
 W pierwszej kolejności należy przeprowadzić obliczenia wartości podstawowych wielkości ob-
liczeniowych, którymi są: 
− promień zasięgu wpływów głównych: r = 577,4 m, 
− pozorna długość frontu ścianowego )p2dd( p −= : pd = 186,8 m, 

− relatywna pozorna długość frontu ścianowego: pD = 0,3235, 

− współczynniki nachylenia i odkształcenia poziomego (dla 10u ≥ ): ε,Tf = 1,0. 
a następnie: 
− wartość osiadania maksymalnego (wg wzoru (4.9)): )D(w pmax = 477 mm, 

− wartość nachylenia profilu niecki osiadania (wg wzoru (4.5)): )D(T pmax = 0,83 mm/m. 
 Otrzymane powyżej wyniki umożliwiają, łącznie z dokonanymi ustaleniami w 2 grupie danych 
dotyczących odporności obiektów, na obliczenie dopuszczalnej maksymalnej wartości prędkości 
eksploatacji na podstawie kryterium prędkości osiadania (wzory (4.4) i (4.10)): 
 

)w(v grmax
& = 5,4 m/dobę. 

 

 W celu przeprowadzenia obliczeń prędkości eksploatacji ze względu na kryterium prędkości 
narastania poziomego odkształcenia ściskającego należy najpierw dokonać obliczeń maksymalnych 
wartości poziomych odkształceń ściskających w kierunku zgodnym i w kierunku poprzecznym do 
kierunku postępującego frontu. Obliczenia te prowadzą do następujących wyników: 
− dla kierunku zgodnego z kierunkiem eksploatacji (wzór 4.13): −ε

maxl
= −0,50 mm/m, 

− dla kierunku poprzecznego (wzory (4.14) i (4.16)): −ε maxp = −1,96 mm/m. 
 Zastosowanie wzorów (4.11) i (4.12) prowadzi do następujących wartości dopuszczalnych mak-
symalnych prędkości eksploatacji: 
− dla kierunku zgodnego: )(v grmax

−ε& = 6,3 m/dzień, 

− dla kierunku poprzecznego: )(v grmax
−ε& = 6,6 m/dzień. 

 Traktując te trzy kryteria jako równoważne otrzymamy, że maksymalna odpuszczalna wartość 
postępu frontu eksploatacji wynosi 5,4 m/dobę i jest zdeterminowana przez kryterium prędkości osia-
dania. Natomiast dla kryterium prędkości narastania odkształcenia ściskającego otrzymamy maxv = 
= 6,3 m/dobę. 
 Otrzymane wyniki należy sprawdzić w kontekście kryterium równomierności procesu osiada-
nia. Przerwy w eksploatacji górniczej w końcu tygodnia nie powinny przekraczać obliczonej wg 
wzoru (4.36) wartości .t maxΔ  
 I tak dla maxv = 5,4 m/dobę otrzymamy tΔ = 2,4 dnia, zaś dla maxv = 6,3 m/dobę otrzymamy maxtΔ = 
= 2,0 dni, czyli w obu przypadkach normalny pięciodniowy tydzień pracy byłby w zasadzie moż-
liwy. 
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 Obecność strefy deformacji nieciągłych w rejonie zasięgu wpływów rozciągających projekto-
wanej eksploatacji górniczej wymaga w zasadzie eksploatacji ciągłej. 
 Maksymalna wartość prędkości eksploatacji została w tym przypadku obliczona wg wzoru (4.12) 
w połączeniu ze wzorem (4.15) i wynosi: 

)(v grmax
+ε& = 6,6 m/dzień. 

 Biorąc pod uwagę wszystkie otrzymane wyniki przeprowadzonych obliczeń otrzymamy nastę-
pujące wartości parametrów przebiegu eksploatacji górniczej w czasie z punktu widzenia szkód 
górniczych: 
− maksymalna prędkość eksploatacji górniczej: maxv = 5,4 m/dobę, 

− maksymalny czas trwania postoju ścianowego na końcu tygodnia: maxtΔ = 0,75 dnia, 

− maksymalne różnice prędkości postępu frontu pomiędzy sąsiednimi 
dniami wydobywczymi: 

 
maxvΔ = 1,4 m/dobę, 

−  maksymalna prędkość postępu frontu przed i po postoju ścianowym
dłuższym jak :t maxΔ  

 
max0v = 1,8 m/dobę. 

 W górnictwie niemieckim w warunkach zagrożenia powierzchni zabudowanej deformacjami 
nieciągłymi stosuje się eksploatację ciągłą z maxtΔ ≤ 0,75 dnia. 
 Przed planowanymi przerwami w prowadzeniu eksploatacji górniczej, które są dłuższe jak maxtΔ  
należy przed przerwą przeprowadzić redukcję prędkości eksploatacji do wartości max0v z uwzględ-
nieniem wartości .vmaxΔ  Ten sam zabieg tylko w kierunku odwrotnym należy przeprowadzić przy 
rozruchu ściany po dłuższym postoju, od prędkości max0v do prędkości maxv  z uwzględnieniem war-
tości .vmaxΔ  
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
W celu wyjaśnienie zjawiska wpływu prowadzenia eksploatacji górniczej w czasie na uszkodzenie 
obiektów oraz w celu opracowania metody wyznaczania parametrów prowadzenia eksploatacji gór-
niczej w czasie z punktu widzenia szkód górniczych koncern Deutsche Steinkohle AG (dziś RAG 
Deutsche Steinkohle AG) przeprowadził w latach 1990−2003 wiele projektów naukowo-badaw-
czych. Wyniki tych badań i długoletnie doświadczenia autora zostały przedstawione w niniejszym 
artykule. 
 W tym miejscu należy także wyraźnie podkreślić, że aktualnie w górnictwie niemieckim głów-
nym i praktycznie jedynym środkiem w prowadzeniu eksploatacji górniczej w sensie minimalizacji 
jej wpływu na obiekty i infrastrukturę powierzchni jest odpowiednie wyznaczenie wartości para-
metrów opisujących przebieg eksploatacji górniczej w czasie, w tym głównie wartości maksymal-
nej prędkości postępu frontu oraz wartości maksymalnego czasu trwania postoju ścianowego, w za-
leżności od odporności obiektów na wpływy eksploatacji górniczej. 
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STRESZCZENIE: Strefy zaburzeń geologicznych (strefy uskokowe), ścienienia i wyklinowania po-
kładów są strefami podwyższonego zagrożenia wyrzutowego w południowej części GZW. W refe-
racie przedstawiono wpływ stref zaburzeń geologicznych (uskoków, wyklinowań pokładu) na lokal-
ne zmiany intensywności desorpcji metanu oraz zwięzłości węgla, w oparciu o obserwacje ich zmian 
w czterech wyrobiskach korytarzowych drążonych w partiach nieodgazowanych pokładów zali-
czonych do najwyższej IV kategorii zagrożenia metanowego. Wyrobiska wykonywane były przez 
strefy uskokowe lub przez strefy lokalnej redukcji pokładu. Wzrost intensywności desorpcji powią-
zany ze spadkiem zwięzłości węgla w rejonach stref zaburzeń geologicznych jest powszechnie zna-
ny. Przytoczone przykłady pokazują jednak, że przed zbliżaniem się czoła przodka do stref usko-
kowych może mieć miejsce lokalny spadek lub wzrost intensywności desorpcji, który nie musi utrzy-
mywać się na jej całej długości. Systematyczne wykonywanie badań kontrolnych wskaźników za-
grożenia wyrzutowego w czole drążonych wyrobisk korytarzowych, określenie trendu wartości pa-
rametrów na wybiegu, obserwacja i analiza lokalnych zmian (nie tylko porównywanie ich z warto-
ściami granicznymi) może być bardzo pomocna w profilaktyce wyrzutowej. Identyfikacja lokalnych 
zmian wartości świadczyć może bowiem o zbliżaniu się czoła przodka do stref uskokowych czyli 
miejsc stanowiących potencjalne zagrożenie wyrzutowe. Analiza lokalnych zmian może stanowić 
uzupełnienie metod rozeznania geologicznego. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo, bezpieczeństwo, badania, analiza, zagrożenie wyrzutami gazu 
i skał 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
W południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego zjawiska gazogeodynamiczne, w tym 
wyrzuty metanu i skał związane są z zaburzeniami geologicznymi. Po zaistniałych wyrzutach me-
tanu i skał w KWK „Pniówek” (2002 r.) i w KWK „Zofiówka” (2005 r.), w miejscu kawern wy-
rzutowych zidentyfikowano uskok o zrzucie 1,2 metra [5] oraz dwa zazębiające się ze sobą uskoki 
o zrzutach 1,6 metra i 2 metry [3], [9]. 
 W przeciwieństwie do regularnych wyrzutów, jakie miały miejsce w rejonie noworudzkim 
Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego [7], wyrzuty w GZW pojawiają się niezależnie od siebie w 
tzw. formie rozproszonej (analogicznie do rejonu wałbrzyskiego DZW). 
 Strefy zaburzeń geologicznych (strefy uskokowe), ścienienia i wyklinowania pokładów są stre-
fami podwyższonego zagrożenia wyrzutowego. W rejonach zaburzeń tektonicznych stwierdza się 
istotne zmiany w strukturze węgla (wysoka szczelinowatość) charakterystyczne dla węgli zmyloni-
tyzowanych [1], [2], [4]. Strefy uskokowe są najczęściej miejscem obniżonej zwięzłości, a w przy-
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padku gdy występuje w nich akumulacja gazu wolnego pod wysokim ciśnieniem stanowią ośrodek 
o wysokim potencjałem wyrzutowym. 
 Obserwacje zaistniałych zjawisk gazogeodynamicznych związanych ze strefami uskokowymi 
głównie wyrzutów metanu i skał oraz wypływów metanu [1] pokazują, że w oparciu o obecnie obo-
wiązującą metodę oceny zagrożenia wyrzutowego – zjawiska wyrzutowe występują w warunkach 
nie świadczących o wysokim stanie zagrożenia. Aktualna ocena zagrożenia [10] oparta jest na po-
równaniu wartości wskaźników zagrożenia wyrzutowego z wartościami granicznymi, które stano-
wią między innymi: 8 m3/Mgscw dla metanonośności pokładu określonej metodą bezpośrednią oraz 
1,2 kPa dla intensywności desorpcji metanu mierzonej desorbometrem cieczowym DMC-2. 
 Zawodność stosowanej metody oceny stanu zagrożenia wyrzutowego powoduje, że w profilak-
tyce wyrzutowej metody rozeznania geologicznego, w tym wiercenia otworów badawczych nabie-
rają szczególnego znaczenia. Ważnym elementem dla bezpiecznego drążenia wyrobisk jest również 
opracowanie i wprowadzenie nowych skutecznych metod dla identyfikacji stref podwyższonego za-
grożenia wyrzutowego. 
 
 
2. WPŁYW STREF USKOKOWYCH NA ZMIANY WSKAŹNIKÓW WYRZUTOWYCH 
 
W zależności od budowy geologicznej złoża, strefy uskokowe, strefy spękań oraz utwory piaskow-
cowe stanowić mogą drogi migracji metanu w złożu. Często w rejonach zaburzeń uskokowych two-
rzą się strefy odgazowania lub nagromadzenia gazu, powodując lokalne zmiany ciśnienia gazu zło-
żowego oraz nasycenia pokładów metanem. Zauważa się, że uskokom o przebiegu równoleżniko-
wym towarzyszy miejscowy wzrost metanonośności pokładów [6]. 
 Skutkiem wyższego nasycenia złoża metanem jest wzrost intensywności desorpcji metanu, lecz 
wyższa kinetyka desorpcji metanu nie wynika wyłącznie z wyższej metanonośności. W strefach us-
kokowych wzrost kinetyki desorpcji metanu spowodowany jest również również zmianami struk-
tury węgla. Jak wynika z badań [1], [2], [4], struktura węgla z rejonów uskokowych jest odmienio-
na tzn. występuje w niej duża liczba spękań (szczelin). Zwiększenie szczelinowatości struktury, 
a tym samym skrócenie dróg filtracji i dyfuzji gazu, powoduje wzrost szybkości oddawania gazu 
z węgla. Ma to istotne znaczenie, ponieważ w bieżącej ocenie stanu zagrożenia wyrzutowego, zmia-
ny te objawiać się będą wzrostem kinetyki desorpcji, co rejestrowane będzie większą objętością 
uwalnianego gazu w desorbometrze, niekoniecznie przy wyższej metanonośności. Identyfikacja lo-
kalnych zmian wartości świadczyć może zatem o zbliżaniu się czoła przodka do stref uskokowych 
czyli miejsc stanowiących potencjalne zagrożenie wyrzutowe. 
 
 
3. PRZYKŁADY LOKALNYCH ZMIAN INTENSYWNOŚCI DESORPCJI METANU 

ORAZ ZWIĘZŁOŚCI WĘGLA W STREFACH ZABURZEŃ GEOLOGICZNYCH 
 
Przebiegi intensywności desorpcji metanu oraz zwięzłości węgla przedstawione zostały na przy-
kładzie wyrobisk wykonywanych w partiach pokładów zaliczonych do IV Kategorii Zagrożenia 
Metanowego nieodgazowanych eksploatacją pokładów towarzyszących (wyżej- i niżej zalegających). 
W tabeli 1 zawarto parametry związane z drążeniem wyrobisk, tj.: głębokość i technologia, postęp 
dobowy, temperatura pierwotna górotworu, miąższość i metanonośność pokładu i metanowość wy-
robisk. Szczegóły dotyczące poszczególnych warstw zalegających w stropie i spągu pokładów ze-
stawiono w tabeli 2. 
 Na wykresach (rys. 1–4) pokazane zostały obserwacje zmian intensywności desorpcji metanu 
zmierzone desorbometrem cieczowym DMC-2 oraz zwięzłości węgla wg skali Protodiakonowa, 
przy przejeżdżaniu wyrobisk przez strefy uskokowe lub przez miejsca zaniku pokładu. Wartości 
intensywności desorpcji metanu odpowiadają pomierzonym wartościom maksymalnym w strefie 
przyprzodkowej pokładu, tj. w strefie pokładu do 6 metrów przed czołem przodka. 
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Tabela 1. Parametry pokładu i drążonych wyrobisk 
Table 1. Parameters of seam and driven workings 

 
Pochylnia 

wentylacyjna 
w pokł. 413/2 

Chodnik 
podścianowy G-2

w pokł. 410 

Chodnik 
wentylacyjny E-1
(na S) pokł. 416/3 

Chodnik 
podścianowy F-21 

w pokł. 404/4 
Głębokość, m ppt 820–870 885–890 880–900 770–815 

Miąższość pokładu, m 3–3,5 ~2 2,2–3,1 2–2,5 

Nachylenie warstw 8–20°/E 12–14°/E 10–14°/E 
(lokalnie 20°/N), 4–6°/NE 

Nachylenie 
wyrobiska, ° +4 +3 od –3 do +12 od 0 do +6 

(max +15) 
Kierunek drążenia NW S S S 

Metanonośność 
pokładu, 

m3 CH4/Mgcsw 
4,35–5,56 5,6–8,15 3,66–5,21 3,55–4,94 

Temperatura 
pierwotna skał, °C 36 38 41 35 

Stopień zagrożenia
tąpaniami I st. ZT I st. ZT nie zagrożony nie zagrożony 

Sposób drążenia kombajn MW kombajn kombajn, MW 
Metanowość, 

m3/min 1,8–2,7 0,7–1,3 1,3–1,5 1,2–1,3 

Postęp dobowy, 
m/d 3–10 (śr. 6) 0,6–1,4 śr. 3 1–2,5 

ZT – zagrożenie tąpaniami, MW – materiał wybuchowy, Rc – wytrzymałość na ściskanie. 
 
 
Tabela 2. Wykaz warstw skalnych występujących w stropie i spągu pokładu 
Table 2. List of rock layers occurring in the roof and floor of the seam 

 Warstwy w stropie pokładu (kolejno) Warstwy w spągu pokładu (kolejno) 

Pochylnia 
wentylacyjna 
w pokł. 413/2 

0,1–0,3 m łupek ilasty* 
2–4 m łupek ilasty 

1 m pokład węgla 412 łd 
0–3 m łupek ilasty* 
0–3 m łupek ilasty 

0,2 m łupek ilasty* 
0,9 m łupek ilasty 

1,6 m piaskowiec drobnoziarnisty 
5 m łupek ilasty 

Chodnik 
podścianowy G-2 

w pokł. 410 

0,3 m łupek ilasty* 
10 m łupek ilasto-piaszczysty 

(zwięzły) 

0,3–0,8 m łupek ilasty (zapiaszczony) 
0,3 m wkładka węgla 

3 m zapiaszczony łupek ilasty przechodzący
w zwięzły łupek piaszczysty 

5–10 m piaskowiec drobnoziarnisty 

Chodnik 
wentylacyjny E-1 

(na S) w pokł. 416/3

0–20 m łupek ilasty* (średnio zwięzły)
o różnym stopniu zapiaszczenia 
16–40 m piaskowiec (lokalnie 
schodzący na strop pokładu, 

redukujący całkowicie jego miąższość) 

0,5 m łupek ilasty* (słabo zwięzły) 
0,5 m łupek ilasty (zwięzły) 

1,0 m łupek piaszczysty (zwięzły) 
10 m piaskowiec drobnoziarnisty 

warstwowany łupkiem 
piaszczystym (zwięzły) 

Chodnik 
podścianowy F-21 

w pokł. 404/4 

1,5–4,0 m łupek piaszczysty (zwięzły) 
12–24 m piaskowiec drobnoziarnisty

i zlepieniec 

~4,5 m łupek piaszczysty (zwięzły) 
>20 m piaskowiec drobnoziarnisty 
z przerostami łupku piaszczystego 

*Z laminami węgla. 
 
 
 Przebieg zmian intensywności desorpcji metanu podczas drążenia pochylni wentylacyjnej w po-
kładzie 413/2 wraz z naniesionymi strefami uskokowymi przedstawia wykres na rysunku 1. 
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Rys. 1 Zmiany intensywności desorpcji w zależności od położenia 
czoła pochylni wentylacyjnej w pokładzie 413/2 
Figure 1. Changes of desorption intensity according to the location 
of the ventilation incline in the seam 413/2 

 
 Jak widać na wykresie (rys. 1) wyrobisko drążone było przez dwie strefy uskokowe. Pierwsza 
strefa uskokowa wystąpiła na odcinku od 393 metra do 414 metra wybiegu wyrobiska. Drugą stre-
fę uskokową, tj. uskok normalny wyrzucający o zrzucie 4 metry i nachyleniu płaszczyzny uskoko-
wej 72° zidentyfikowano otworami badawczymi na 468 metrze oraz bezpośrednio w czole przodka 
na 472 metrze wybiegu. 
 Z wykresu intensywności desorpcji metanu (rys. 1) widać, że zmiany wskaźnika związane są ze 
strefami uskokowymi. Wzrost wartości intensywności desorpcji metanu ma charakter lokalny i wy-
stępuje jedynie na początku strefy zaburzenia. W pochylni wentylacyjnej, przed strefami uskokowy-
mi w pokładzie 413/2 wartości wskaźnika wahały się w granicach 0,8–1,4 kPa. Dwa silne wzrosty 
wskaźnika intensywności desorpcji metanu (powyżej wartości 1,8 kPa) wystąpiły jedynie w trakcie 
udostępnienia stref uskokowych. W strefie uskokowej (już po 10 metrach) następował jego spadek 
do wartości, jakie obserwowano przed strefą uskokową. Udostępniona druga strefa uskokowa stano-
wiła źródło wzmożonego wydzielania metanu oraz jedną z przyczyn przekroczenia dopuszczalnych 
stężeń metanu w wyrobisku. 
 Odmienny charakter zmian intensywności desorpcji metanu w rejonie strefy uskokowej zaobser-
wowano podczas drążenia chodnika podścianowego G-2 w pokładzie 410. 
 

 
 
Rys. 2. Zmiany intensywności desorpcji w zależności od położenia 
czoła chodnika podścianowego G-2 w pokładzie 410 
Figure 2. Changes of desorption intensity according to the location 
of the bottom road G-2 face in the seam 410 

552



 

 

 Jak zaznaczono na wykresie (rys. 2), 20 metrowa strefa uskokowa występowała od 32 metra do 
52 metra wybiegu wyrobiska. Przed strefą uskokową wartości intensywności desorpcji wahały się 
w granicach 0,7–1 kPa. W strefie uskokowej i poza nią występuje wprawdzie wzrost intensywności 
do wartości 1,2 kPa, lecz w tym przypadku poprzedzony jest on silnym lokalnym spadkiem inten-
sywności desorpcji na początku strefy uskokowej do wartości 0,4 kPa. 
 Przykłady wyrobisk, tj. pochylni wentylacyjnej w pokładzie 413/2 i chodnika podścianowego G-2 
w pokładzie 410 pokazują, że zmiany intensywności desorpcji metanu mają charakter lokalny zwią-
zany z początkiem strefy uskokowej (wejściem wyrobiskiem w strefę) i nie koniecznie muszą wy-
stępować na całej długości zaburzenia geologicznego. Różnice w przebiegach zmian intensywności 
desorpcji w strefach uskokowych wynikają prawdopodobnie z przyjętej technologii drążenia wyro-
biska. Dla pochylni wentylacyjnej w pokładzie 413/2 był to MW, a dla chodnika podścianowego G-2 
w pokładzie 410 – kombajn chodnikowy (tab. 1). 
 Ciekawym przykładem obserwacji zmian intensywności desorpcji jest chodnik wentylacyjny E-1 
w pokładzie 416/3 – drążony przez kilka zaburzeń sedymentacyjnych – lokalnie redukujących miąż-
szość pokładu z 2,2 metra do 0,7 metra. 
 

 
 
Rys. 3. Zmiany intensywności desorpcji w zależności od położenia 
czoła chodnika wentylacyjnego E-1w pokładzie 416/3 
Figure 3. Changes of desorption intensity according to the location 
of the ventilation road E-1 face in the seam 416/3 
 
 Jak zaznaczono na wykresie (rys. 3), w chodniku wentylacyjnym E-1 w pokładzie 416/3 na wy-
biegu od 980 metra do 1000 metra występował lokalny zanik pokładu oraz kilka zaburzeń sedymen-
tacyjnych. W miejscu zaniku pokładu 416/3 (od 980 metra wybiegu) ma miejsce dynamiczny wzrost 
wartości wskaźnika do 1,24 kPa. Początkowo tzn. od rozpoczęcia drążenia wyrobiska do 990 metra 
wybiegu chodnika, wielkość zmian wartości wskaźnika intensywności desorpcji była niewielka 
i wahała się w przedziale od 0,4 do 0,8 kPa. 
 Należy zauważyć, że na wybiegu wyrobiska 680 metrów i 700 metrów występowały dwa 
uskoki o zrzutach 0,9 metra i 1,5 metra – lecz jak widać (rys. 3) nie odnotowano wyraźnej zmia-
ny intensywności desorpcji. Wynika to, prawdopodobnie z lokalnego spadku nasycenia złoża me-
tanem lub braku zmian strukturalnych węgla w rejonie uskoków. 
 Kolejnym przykładem jest chodnik podścianowy F-21 w pokładzie 404/4, gdzie w wyniku za-
stosowanej profilaktyki wyrzutowej miało miejsce obniżenie intensywności desorpcji w rejonie us-
koku. Przebieg zmian intensywności desorpcji metanu podczas drążenia wyrobiska wraz z nanie-
sioną strefą uskokową (uskokiem) przedstawia wykres na rysunku 4. Profilaktyka wyrzutowa pole-
gała początkowo na wstrzymaniu w odległości 15–25 metrów od uskoku drążenia wyrobiska i wy-
konaniu w jego kierunku kilkunastu otworów drenażowych. Obniżone zostało ciśnienie gazu w stre-
fie uskokowej z 0,35 MPa do 0,08 MPa, przez ujęcie ponad 52 tysięcy metrów sześciennych czys-
tego metanu w ciągu trzech tygodni. 
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Rys. 4 Zmiany intensywności desorpcji w zależności od położenia 
czoła chodnika podścianowego F-21 w pokładzie 404/4 
Figure 4. Changes of desorption intensity according to the location 
of the bottom road F-21 face in the seam 404/4 

 
 Jak widać z wykresu (rys. 4) chodnik podścianowy F-21 prowadzony był: 
− do 123 metra wybiegu w pokładzie 404/4, 
− od 123 metra do 133,5 metra wybiegu poza pokładem 404/4 (przekopowo), gdzie od 128 metra 

do 132 metra wystąpił uskok normalny wyrzucający o zrzucie 10 metrów. 
 Jak wynika z wykresu (rys. 4), od początku drążenia wyrobiska do 110 metra wybiegu wystę-
pował lekki trend wzrostowy intensywności desorpcji metanu. Na początkowym odcinku drążenia 
intensywność desorpcji metanu oscylowała wokół wartości 0,5 kPa, a na wybiegu 110 metrów wo-
kół wartości 0,9 kPa. Zauważyć można nawet kontynuację wzrostu intensywności desorpcji po po-
nownym wejściu wyrobiskiem w pokład 404/4. Wyraźny spadek wartości wskaźnika do 0,5 kPa 
wystąpił w odległości 8 metrów od uskoku (3 metry przed wyjściem z pokładu), co odpowiada 120 
metrom wybiegu, powodując istotne odchylenie od trendu wzrostowego. 
 Przedstawiony przykład pokazuje jak w odgazowanej strefie uskokowej lokalnie spada intensyw-
ność desorpcji metanu. W tym przypadku, odgazowanie strefy uskokowej uzyskano ujęciem metanu. 
Podobne obserwacje mogą mieć miejsce przy przejeżdżaniu wyrobiskiem przez strefy uskokowe, 
które w zależności od lokalnych warunków geologicznych stanowią strefy o obniżonej metanonoś-
ności. 
 

 
 
Rys. 5. Zmiany zwięzłości węgla w zależności od położenia 
czoła pochylni wentylacyjnej w pokładzie 413/2 
Figure 5. Changes of coal hardness according to the location 
of the ventilation incline in the seam 413/2 
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 Zmiany zwięzłości węgla w zależności od położenia czoła przodka przedstawiają wykresy na 
rysunkach 5–8. 
− pochylni wentylacyjnej w pokładzie 413/2 (rys. 5), 
− chodnika podścianowego G-2 w pokładzie 410 (rys. 6), 
− chodnika wentylacyjnego E-1 (na S) w pokładzie 416/3 (rys. 7), 
− chodnika podścianowego F-21 w pokładzie 404/4 (rys. 8). 
 

 
 
Rys. 6. Zmiany zwięzłości węgla w zależności od położenia 
czoła chodnika podścianowego G-2 w pokładzie 410 
Figure 6. Changes of coal hardness according to the location 
of the bottom road G-2 face in the seam 410 

 

 
 
Rys. 7. Zmiany zwięzłości węgla w zależności od położenia 
czoła chodnika wentylacyjnego E-1 (na S) w pokładzie 416/3 
Figure 7. Changes of coal hardness according to the location 
of the ventilation road E-1 face in the seam 416/3 

 
 Przedstawione przebiegi zmian zwięzłości węgla na wykresach (rys. 5–8) potwierdzają, że lo-
kalne spadki zwięzłości węgla związane mogą być zarówno ze strefami uskokowymi, jak również 
z miejscami redukcji pokładu (rys. 7). Najniższe wartości zwięzłości węgla występują jednak w stre-
fach uskokowych, tj.: f = 0,21 (rys. 8), f = 0,26 (druga strefa uskokowa – rys. 5) f = 0,3 (rys. 6, 
pierwsza strefa uskokowa – rys. 5). Ponadto zauważa się, że lokalne obniżenie się zwięzłości wę-
gla może być powiązane z niekorzystnym trendem spadkowym wskaźnika. Taka sytuacja miała 
miejsce w pochylni wentylacyjnej w pokładzie 413/2 (rys. 5), gdzie od początku drążenia wyrobi-
ska zwięzłość węgla spadała od wartości 0,5 do wartości 0,3. 
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Rys. 8. Zmiany zwięzłości węgla w zależności od położenia 
czoła chodnika podścianowego F-21 w pokładzie 404/4 
Figure 8. Changes of coal hardness according to the location 
of the bottom road F-21 face in the seam 404/4 
 
 
WNIOSKI KOŃCOWE 
 
Obserwacje intensywności desorpcji metanu w wyrobiskach drążonych przez strefy uskokowe lub 
przez miejsca lokalnej redukcji pokładu pokazują, że przed zbliżaniem się czoła przodka do stref 
zaburzeń geologicznych występować może lokalny wzrost lub spadek intensywności desorpcji me-
tanu, który nie musi utrzymywać się na całej długości strefy zaburzenia. Zmiany wskaźnika naj-
częściej sygnalizowane są wyraźnymi odchyleniami wielkości od wartości średniej, ale również 
odchyleniami od ustalonego trendu zmian. 
 Lokalne spadki zwięzłości węgla związane mogą być zarówno ze strefami uskokowymi, jak rów-
nież z miejscami redukcji pokładu. Jednak największe zmiany zwięzłości węgla związane są z usko-
kami. Zauważa się ponadto, że lokalne obniżenie się zwięzłości węgla powiązane może być również 
z niekorzystnym trendem spadkowym wskaźnika. 
 W przypadku wykonywania wyrobisk równoległych do uskoków, w szczególności tych, które 
drążone są na całej długości w bliskim sąsiedztwie stref uskokowych, identyfikacja lokalnych zmian 
wartości parametrów wynikających z zbliżaniu się czoła przodka do strefy uskokowej nie zawsze 
jest możliwa. Zmiany parametrów, mogą wówczas wynikać nie tylko ze strefy zaburzenia geologi-
cznego przed czołem przodka, ale również z obecności strefy uskokowej wzdłuż której drążone jest 
wyrobisko. 
 Częste wykonywanie badań kontrolnych wskaźników zagrożenia wyrzutowego w czole drążo-
nych wyrobisk korytarzowych, określenie trendu wartości parametrów na wybiegu, obserwacja i ana-
liza lokalnych zmian (nie tylko porównywanie ich z wartościami granicznymi) może być bardzo po-
mocna w profilaktyce wyrzutowej 
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Impact of Geological Disturbance Zones 
on Changes of Outburst Hazard Indices 
 
The zones of geological disturbances (fault zones), nips and pinching of seams are zones of incre-
ased outburst hazard in the southern part of the Upper Silesian Coal Basin. The paper presents the 
impact of zones of geological disturbances (faults, seam pitching) on local changes of methane de-
sorption intensity and coal hardness, on the basis of observations of their changes in four roadway 
workings driven in parts of non-degasified seams classified among the fourth category of methane 
hazard. 
 The workings were driven through fault zones or zones of local seam reduction. The increase in 
desorption intensity connected with the drop of coal hardness in areas of zones of geological dis-
turbances is commonly known. The quoted examples show, however, that before the approach of 
the working’s face to fault zones can take place a local decrease or increase in the desorption inten-
sity which can remain at its entire length. Systematic execution of control tests of outburst hazard 
indices at the face of driven roadway workings, determination of the trend of parameter values at 
the life (in terms of distance), observation and analysis of local changes (not only their comparison 
with boundary values) can be very helpful in the outburst practice. The identification of local value 
changes can prove the approach of the working’s face to fault zones, i.e. places constituting poten-
tial outburst hazard. The analysis of local changes can constitute a supplement regarding geological 
recognition methods. 
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STRESZCZENIE: W referacie omówiono problematykę związaną z rejestracją zjawisk sejsmicz-
nych w kopalniach. We wstępie zasygnalizowania konieczności ciągłego monitorowania stanu gó-
rotworu z wykorzystaniem aparatury mikrosejsmologicznej i sejsmoakustycznej. Bardzo krótko przed-
stawiono istniejący stan rozwiązań w tym zakresie. Głównie skupiono się na perspektywach rozwo-
ju systemów mikrosejmologicznych. Omawiając kierunki rozwoju opisano możliwości wykorzysta-
nia procesorów sygnałowych, zaawansowanych metod przetwarzania sygnału oraz zasygnalizowa-
no problematykę związaną z bezpieczeństwem funkcjonalnym i koniecznością określania poziomu 
nienaruszalności bezpieczeństwa SIL (Safety Integrity Level), w przypadku gdy tego typu systemy 
mają być częścią systemu sterowania produkcją w kopalni. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Sejsmika górnicza, sejsmiczna aparatura pomiarowa, systemy pomiarowe 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Eksploatacja górnicza wiąże się z występowaniem różnorakich zagrożeń, których wykrywanie i prze-
widywanie można oprzeć na badaniach geofizycznych. Dominującym problemem jest powstawa-
nie naprężeń w rejonie eksploatacji, co stwarza zagrożenie w postaci możliwości pojawienia się sil-
nego wstrząsu czy tąpnięcia. Ponieważ zagadnienie przewidywania tego typu zjawisk nie zostało 
do końca rozwiązane, istnieje konieczność ciągłego monitorowania stanu górotworu (mas skały 
i ziemi nad wyrobiskiem). Monitoring polega między innymi na rejestracji zjawisk sejsmicznych, 
wywołanych naprężeniami i mikropęknięciami w górotworze, które są źródłem sygnałów sejsmicz-
nych, rejestrowanych w postaci sejsmogramów. Nasłuch prowadzi się w sposób ciągły, zaś rejestru-
je się zjawiska o energii przekraczającej pewną, ustaloną wartość. Sygnały zarejestrowane dla tych 
zjawisk poddaje się następnie przetwarzaniu w celu określenia parametrów zjawiska, między inny-
mi lokalizacji jego ogniska oraz oceny energii. W wielu kopalniach powszechną praktyką jest ana-
lizowanie zjawisk o energii począwszy od 104 J, podczas gdy najwięcej informacji o zmianie stanu 
zagrożenia zawarte jest w niższym przedziale energetycznym. Problem ten zasygnalizowano w pra-
cy [1], gdzie wskazano również potrzebę szerszej rejestracji zjawisk o energiach 102 i 103 J. Warto 
więc podjąć wysiłek, aby uzyskać np. poprawę jakości zapisów słabych sygnałów sejsmicznych, 
przez zastosowanie większej niż obecnie rozdzielczości przetworników analogowo cyfrowych. Nie 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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jest to problem łatwy do rozwiązania, choćby ze względu na znaczący wzrost (np. przy przetwa-
rzaniu 22 lub 24 bitowym) strumienia informacji, który należy przesłać z dołowej stacji nadawczej 
do stacji powierzchniowej. 
 
 
2. WSPÓŁCZESNE SYSTEMY REJESTRACJI ZJAWISK SEJSMICZNYCH 
 
Tąpania stanowią jedno z największych zagrożeń występujących w kopalniach głębinowych. W ce 
lu oceny stopnia zagrożenia tąpaniami, wykorzystywane są metody analityczne i stochastyczne ba-
zujące na zapisach zjawisk sejsmicznych, rejestrowanych w kopalnianych stacjach tąpań [2], [3]. 
Zjawiska te, rejestrowane są przez specjalne czujniki, zamieniające drgania mechaniczne podłoża 
do którego są przytwierdzone, na sygnał elektryczny – najczęściej napięciowy. Powszechnie wyko-
rzystuje się do tego celu sejsmometry, które są czujnikami prędkości przemieszczenia. W ostatnim 
czasie coraz popularniejsze stają się sejsmiczne czujniki przyspieszenia – akcelerometry, które ze 
względu na swoją konstrukcję umożliwiają łatwą budowę stanowisk trójskładowych. Sygnały z tych 
czujników zapisywane są w aparaturze rejestrującej i poddawane dalszej analizie. Przegląd stoso-
wanej aparatury pomiarowej znaleźć można w [4], zaś w [5] zawarto szczegółowy opis propozycji 
cyfrowego systemu rejestracji wstrząsów, oferowanego obecnie przez firmę EMAG jako część sys-
temu sejsmicznego ARAMIS M. 
 
 
3. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW REJESTRACJI ZJAWISK SEJSMICZNYCH 
 

3.1. Dołowe stacje nadawcze 
 

W dotychczasowych systemach rejestracji cyfrowej wstrząsów stosowane było stałe próbkowanie 
sygnałów i ich transmisja. Dla sygnałów sejsmologicznych o częstotliwości do 250 Hz układy oparte 
o pracę w trybie czasu rzeczywistego nie stwarzały większych problemów nawet dla trzech kierun-
ków rejestracji. 
 W przypadku sygnałów sejsmoakustycznych o częstotliwościach do 3 kHz lub większych i geo-
fonów kierunkowych dla trzech składowych takie rozwiązanie może być niewystarczające z powo-
du ograniczenia szybkości transmisji. Pomocą może być użycie wewnętrznej pamięci RAM i pro-
cesora DSP. 
 Biorąc pod uwagę powyższe, można wymienić na początek dwa tematy do realizacji: 
1. zastosowanie procesorów sygnałowych do przetwarzania w czasie rzeczywistym sygnałów sej-

smologicznych i sejsmoakustycznych w stacjach nadajników (dołowych); 
2. zastosowanie zmiennej częstotliwości próbkowania sygnału oraz jego regeneracji ex post w sta-

cji bazowej. 
 W celu omówienia proponowanych rozwiązań, przyjmijmy dwa tryby pracy dołowej stacji na-
dawczej: transmisja podstawowa oraz transmisja DSP. W czasie trybu pracy transmisja podstawo-
wa realizowanych jest kilka zadań. Wykonuje się normalny cykl pomiarowy, polegający na prób-
kowaniu sygnału w trzech kanałach, ze zmniejszoną częstotliwością i przesyłanie wyniku do pa-
mięci RAM. Podstawową częstotliwością próbkowania jest 5 kHz. W trybie transmisja podstawo-
wa wysyłana jest co 10. próbka. Możliwe jest wykorzystanie rozdzielczości bazowej (16 bitów, przy 
próbkowaniu 5 kHz) lub podwyższonej do 24 bitów. Równolegle realizowana jest analiza widmo-
wa sygnału (na 512 próbkach) rejestrowanego na jednym z kanałów. Ma to na celu wykrycia sy-
gnału użytecznego (zjawiska sejsmicznego). Sygnał ten spełnia pewną zadaną obwiednię widmową 
i posiada dodatkowo pewne uwarunkowania amplitudy w oknie czasu. Pozwala to na odróżnienie 
sygnałów użytecznych od zakłóceń występujących w miejscu zabudowy czujnika (wentylator, taś-
ma, urabiający kombajn). Dodatkowo odbywa się transmisja opóźnionego o kilka próbek sygnału 
w kierunku do stacji bazowej. Czas opóźnienia definiowany jest czasem wykonania analizy wid-
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mowej i w testowym rozwiązaniu nie przekracza 0,2 s. Opóźnienie to powinno być stałe dla wszyst-
kich stacji nadajników 
 Tryb transmisja DSP jest stosowany głównie do zastosowań sejsmoakustycznych gdzie czujni-
kiem będzie geofon. W pamięci RAM jest tworzony bufor próbek sygnału próbkowanego z często-
tliwością 5 kHz, o rozdzielczości 16 bitów. Do analizy widmowej z RAM pobieranych jest od 512 
do 2048 próbek. 
 Na rysunku 1 przedstawiony jest schemat blokowy jednego kanału przyszłościowego nadajnika 
sygnałów sejsmicznych, w którym zastosowano szereg rozwiązań opisanych powyżej jak zmienna 
częstotliwość próbkowania, bufor cykliczny RAM, procesor DSP oraz filtr antyaliasingowy o prze-
strajanej częstotliwości odcięcia 
 

 
 
Rys. 1. Schemat blokowy przyszłościowego dołowej stacji nadawczej 
Figure 1. Block diagram of the future version of the remote seismic station 

 
 Z pewnością dużym problemem do pokonania będzie uzyskanie certyfikatu ATEX dla tak pro-
ponowanego rozwiązania. Wynika to z faktu zwiększonego poboru energii przez procesor DSP 
w momencie wykonywania operacji przetwarzania sygnału. Niezbędne wydaje się użycie konden-
satorów elektrolitycznych lub niedużego akumulatora, który mógłby być doładowywany w chwi-
lach przerw w wykonywaniu szybkich operacji DSP. 
 Innym ograniczeniem jest pasmo jest pasmo transmitowanego w czasie rzeczywistym sygnału. 
Dlatego przewiduje się różne tryby transmisji. Podstawowym trybem jest transmisja próbek ampli-
tud sygnału, która odbywałaby się z opóźnieniem do 0,2 s, co zostało uzasadnione poprzednio. 
W czasie rzeczywistym mogłaby odbywać się też transmisja prążków widma sygnału. Transmisja 
zapisów sejsmoakustycznych musiałaby odbywać się ex post. W tym celu procesor musiałby za-
pewnić dokładną synchronizacje czasową dla próbek. Transmisja ex post nie zwalniałaby proceso-
ra od podstawowego trybu pracy to jest akwizycji danych do pamięci RAM. Proces ten mógłby 
jednak zostać przerwany jeżeli w czasie transmisji pojawiłoby się „zjawisko sejsmiczne”, które po-
siadałoby priorytet w transmisji do stacji nadrzędnej. 
 
3.2. Cyfrowy rejestrator graficzny 
 

Zastosowano rozwiązanie polegające na połączeniu dowolnego systemu transmisji (źródło sygnału 
może być analogowe lub cyfrowe) z komputerem typu PC oraz drukarką. Przede wszystkim dedy-
kowane jest jednak dla systemów z wyjściem analogowym, niewyposażonych w rejestratory gra-
ficzne, a takie istnieją w większości kopalnianych stacji geofizyki górniczej. 
 W komputerze zastosowano nowoczesną wielofunkcyjną kartę akwizycji sygnałów, tzw. DAQ 
(Data AcQuisition) firmy National Instuments. Tego typu rozwiązania są na dzień dzisiejszy 
niezwykle popularne, z uwagi na dostępność tego typu kart, ich uniwersalność, łatwe oprogra-
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mowywanie oraz dużą wydajność obliczeniową systemu, w którym są zainstalowane (wielordzenio-
we pro-cesory w komputerach PC). Wydajność i pewność działania może być zwiększona w sys-
temie czasu rzeczywistego. Na chwilę obecna jedynym ograniczeniem jest brak systemu zapewnia-
jącego szybki transfer danych od dołowej stacji nadawczej na powierzchnię. 
 Prezentowany program sterujący posiada wiele opcji, które umożliwiają wizualizację zapisów 
wstrząsów na ekranie jak również zapis w trybie on-line na kolorowej drukarce. Prędkość zapisu jest 
regulowana dowolnie, domyślnie wynosi 25 mm/s. 
 Został zastosowany bardzo czuły algorytm wykrywania zjawisk sejsmicznych z korekcją skła-
dowej stałej i z programowanymi parametrami poziomu detekcji zjawisk sejsmicznych. Możliwość 
strojenia parametrów z interfejsu graficznego umożliwia wykrywanie mikropęknięć i wstrząsów śla-
dowych, przy odpowiedniej jakości sygnału wejściowego. Algorytm działa w sposób następujący. 
Po spróbkowaniu, dane cyfrowe o rozdzielczości 16 bitów są kierowane do bufora danych o długo-
ści 0,5 sekundy oraz do linii opóźniającej około 4 sekundy. Czas opóźnienia 4 s wynika z koniecz-
ności prezentacji zapisu drgań przed rozpoczęciem wstrząsu. Przed przystąpieniem do wykrywania 
przekroczeń poziomu sygnału w poszczególnych kanałach mierzona jest wartość składowej stałej 
sygnału w każdym kanale, aby precyzja pomiaru odchyłek amplitudy była większa. W celu ustale-
nia, czy dane zjawisko jest zdarzeniem sejsmicznym dokonywane jest cykliczne zliczanie liczby prze-
kroczeń zadanego progu amplitudy w oknie czasowym 0,5 s. Przedstawiony algorytm detekcji jest 
algorytmem wielokanałowym. W przypadku jednego kanału nie bylibyśmy w stanie odróżnić za-
kłócenia pochodzącego od drgań przypadkowych (np. przechodzących górników, transportu) od 
wstrząsu. W wymiarze wielokanałowym wychodzimy z założenia, że tylko zjawisko globalne mo-
że spowodować przekroczenie zadanego progu w kilku kanałach w czasie 500 ms. 
 

 
 
Rys. 2. Panel czołowy programu Rejestrator 
Figure 2. Front panel of the Rejestrator application 
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 Można zauważyć, że fala sejsmiczna przebywa w tym czasie około 2 km. Zjawiska sejsmiczne 
są zapisywane na dysku w katalogach dziennych. Dodatkowo sygnały, których amplituda przekra-
cza zadany poziom dyskryminacji, są drukowane na drukarce wraz z opisem zjawiska, tj. datą i cza-
sem wystąpienia oraz czasem trwania. Możliwa jest również lokalizacja zjawisk. Obok rejestracji 
sygnałów ze stacji podziemnych, możliwe jest rejestrowanie sygnałów ze stacji powierzchniowych 
na drodze radiowej lub przez sieć Ethernet. Na rysunku 2 pokazano Widok panelu czołowego pro-
gramu Rejestrator. 
 Dodatkowa opcją jest możliwość wejścia z sygnałami magistrali CAN 2.0B. W standardzie tym 
prowadzi się obecnie prace nad wielokanałową rejestracją wstrząsów w systemie DTSS wspólnie 
z „EMAG” Katowice. Sygnały CAN 2.0B są cyfrowymi szeregowymi zapisami amplitud o zakresie 
dynamiki do 24 bitów i strumieniu informacji do 1 Mbita na sekundę. 
 
3.3. Rejestracja wstrząsów na powierzchni z wykorzystaniem technologii M2M 
 

Do przesyłania danych sejsmicznych z akcelerometrów, sejsmometrów lub geofonów umieszczonych 
na powierzchni można zastosować technologię M2M (ang. Machine-to-Machine, Mobile-to-Ma-
chine, Machine-to-Mobile). Korzystając z modemów GPRS(ang. General Packet Radio Service) lub 
HDSPA (ang. High Speed Downlink Packet Access) możemy w czasie rzeczywistym przesyłać sy-
gnały sejsmiczne z dowolnych lokalizacji będących w zasięgu sieci GSM do aplikacji działającej na 
komputerze klasy PC. Technologia M2M może mieć dużo szerszy zakres zastosować taki jak np. 
bezprzewodowa transmisja danych bezpośrednio pomiędzy urządzeniami (czujniki, liczniki, sterow-
niki, układy alarmowe i sterujące) lub pomiędzy urządzeniem a telefonem komórkowym, modemem 
lub systemem komputerowym użytkownika. W lokalizacjach gdzie mamy bezpośredni dostęp do 
sieci Internet poprzez łącze Ethernet możemy skorzystać z modułów dostępowych Ethernet współ-
pracujących z modułami Seism-GPRS. Poglądowy schemat komunikacji w technologii M2M przed-
stawia rysunek 3. 
 

 
 
Rys. 3. Po lewej: architektura systemu SeismicWireless; po prawej: architektura 
systemu SeismicWireless w obrębie sieci jednego operatora GSM 
Figure 3. At the left: the architecture of the SeismicWireless system; at the right: the architecture 
of the SeismicWireless system in particular GSM provider area 
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 W celu zbadania przydatności technologii M2M do transmisji danych sejsmicznych został prób-
nie uruchomiony system SeismicWireless. System umożliwia rejestrację wstrząsów naziemnych sko-
relowany z rejestratorem wstrząsów w stacji naziemnej kopalni. W stacji naziemnej aplikacja uru-
chomiona na komputerze PC analizuje w czasie rzeczywistym sygnały sejsmiczne z dołowych czuj-
ników drgań. Gdy aplikacja stwierdzi wystąpienie wstrząsu rozpoczyna natychmiastowe transmito-
wanie sygnałów sejsmicznych z modułów Seism-GPRS, następnie przetransmitowane zapisy łączo-
ne są z zapisami lokalnymi zarejestrowanych wstrząsów na wspólnej osi czasowej. Tak zarejestro-
wane przebiegi zapisywane są lokalnie na dysku twardym komputera oraz drukowane w czasie rze-
czywistym na drukarce wielkoformatowej. Schemat budowy wewnętrznej modułu Seism-GPRS po-
kazano na rysunku 4. 
 

 
 
Rys. 4. Schemat blokowy modułu Seism-GPRS 
Figure 4. Seism-GPRS module block diagram 

 
 Próby systemu transmisji zdalnej przeprowadzane zostały z użyciem transmisji przewodowej po-
przez moduł dostępu Ethernet jak i również transmisji bezprzewodowej z użyciem modemu GSM/ 
/GPRS Siemens TC65. Modem TC65 jest terminalem GPRS klasy 12 umożliwiającym pakietową 
transmisję danych z maksymalną prędkością od 32 kb/s do 48 kb/s. Do przesyłania danych zastoso-
wano protokół komunikacyjny TCP gwarantujący poprawną transmisję przekazywanych danych. 
 
3.4. Zaawansowane metody przetwarzania sygnałów 
 

W przypadku zapisów jednoukładowych dokładność lokalizacji ogniska zjawiska sejsmicznego 
w dużej mierze zależy od precyzji wyznaczenia czasów pierwszych wejść fal P. W ocenie tych cza-
sów operator wspomagany jest przez algorytm automatycznej detekcji, zaimplementowany w opro-
gramowaniu systemu sejsmicznego. Algorytm ten bardzo dobrze spełnia swoje zadanie w przy-
padku zjawisk, dla których zarejestrowane sejsmogramy mają odpowiednio dużą amplitudę i małe 
szumy − wówczas pierwsze wejście fali P jest wyraźne W przypadku zapisów o małej amplitudzie, 
poziom szumu skutecznie utrudnia automatyczną detekcję pierwszego wejścia fali. 
 Istnieje wiele metod, na których bazują algorytmy automatycznej detekcji pierwszego wejścia 
fali P w sygnale sejsmicznym. Metody te są powszechnie znane i ich opis znaleźć można w litera-
turze [6], [7], [8], [9]. W praktyce metody te są modyfikowane do istniejących potrzeb tak, aby 
uzyskać ich optymalną skuteczność. Algorytmy te, zaszyte w oprogramowaniu systemów sejsmicz-
nych, nie są publikowane. 
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 W pracach [10], [11] zaproponowano do detekcji pierwszego wejścia fali P analizę falkową. Me-
toda ta wydaje się być użyteczna w przypadku zapisu sygnałów sejsmicznych o małych amplitudach 
i silnie zaszumionych, które z reguły są odrzucane. Metoda polega na takiej filtracji sygnału, że 
otrzymuje się jego dekompozycję na składowe o niskiej i wysokiej częstotliwości na wielu pozio-
mach – tzw. aproksymacje i detale. Aproksymacja sygnału z poziomu pierwszego (przyjmując, że 
sam sygnał jest na poziomie 0) są sumą aproksymacji i detali z poziomu drugiego, itd. Ponieważ de-
tale zawierają szum zawarty w sygnale oryginalnym, metodę falkową można wykorzystać również 
do filtracji sygnału. Samą detekcję pierwszego wejścia fali P przeprowadza się analizując detale na 
drugim i kolejnych poziomach dekompozycji. Przykład detekcji fali P w słabym sygnale pokazano 
na rysunku 5. Pojawienie się sygnału użytecznego na tle szumu, skutkuje wzrostem wartości detali 
w chwili pojawienia się sygnału, co można wzmocnić przemnażając detale z kilku poziomów de-
kompozycji. Ostateczną decyzję, co do oceny chwili pierwszego wejścia fali P pozostawia się ope-
ratorowi. 
 

 
 
Rys. 5. Rezultat detekcji pierwszego wejścia fali P – wykorzystano detale z poziomów 2, 3 i 4 
Figure 5. An example of the P phase arrival time detection – details from 2, 3 and 4th levels have been used 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Ze względu na specyficzne wymagania, co do iskrobezpieczeństwa i przeciwwybuchowości apara-
tury stosowanej w kopalniach [12], rozwój sprzętowy jest znacznie utrudniony. Długość połączeń 
kablowych, którymi przesyłany jest sygnał pomiarowy jest znaczna, co ogranicza pasmo transmi-
sji. Jednocześnie zasilanie stacji dołowych wymusza stosowanie rozwiązań o zmniejszonym zapo-
trzebowaniu na energię, co z kolei ogranicza wybór wydajnego procesora DSP i układów peryfe-
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ryjnych. Zwiększenie przepustowości kanału transmisyjnego, np. przy zastosowaniu światłowodów, 
pozwoliłoby na przeniesienie złożonych algorytmów detekcji do stacji powierzchniowych, gdzie 
urządzenia można by realizować w oparciu o szybkie układy FPGA lub systemy PXI, bazujące na 
systemach czasu rzeczywistego. Rzecz jasna stosowanie urządzeń optycznych w przestrzeniach za-
grożonych wybuchem nie jest dowolne [13]. 
 Omówiony rejestrator graficzny jest uzupełnieniem istniejących systemów sejsmicznych, prze-
de wszystkim z wyjściem analogowym. Umożliwia on niezależne od głównego systemu sejsmicz-
nego wykrywanie zjawisk sejsmicznych, a przez implementację algorytmu wykrywania na kompu-
terze klasy PC, można stosować bardziej złożone i pewne algorytmy ich wykrywania. 
 Przy realizacji projektów związanych z rejestracją wstrząsów na powierzchni, zakres możliwych 
do wykorzystania technologii jest praktycznie nieograniczony. W miejscach z dostępem do Interne-
tu można wykorzystać łącze przewodowe Ethernet lub transmisję WiFi. W transmisji bezprzewo-
dowej najpewniejszy jest obecnie dostęp do transmisji pakietowej GPRS. Dodatkowo, wyposażenie 
nadajników zdalnych w osadzone strony WWW umożliwiłoby ich zdalną konfigurację. 
 Oddzielnym problemem, nieomawianym w referacie, jest integracja omawianych systemów 
z innymi systemami kopalnianymi, szczególnie związanym z tzw. zarządzaniem zagrożeniami. Do-
datkowo, jeśli systemy takie powiązane byłyby z automatyką zabezpieczeniową, niezbędne stanie 
się prędzej czy później określenie tzw. poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL (Safety Inte-
grity Level) konkretnych systemów sejsmicznych, jako elementów składowych systemów nadrzęd-
nych. Związane jest to z tzw. bezpieczeństwem funkcjonalnym [14], [15]. Na temat bezpieczeństwa 
funkcjonalnego powstało i nadal powstaje wiele opracowań. Bolączką jest brak rzetelnych danych 
statystycznych dotyczących uszkodzeń aparatury, bez których niemożliwe jest wyznaczenie 
współczynnika intensywności uszkodzeń a tym samym SIL. 
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The Trends of Development of the Seismic Systems 
 
In the paper we discuss the issues connected with seismic event registration in coal mines. In the 
introduction we signal the need of continuous monitoring the state of the rock mass with seismic as 
well as seismoacoustic systems Very shortly we introduce to the modern systems for that purpose. 
Mainly we focus on the prospects for development of the seismic systems. Discussing that, we de-
scribe the potential of use of the digital signal processors (DSP), advanced method of signal proc-
essing and we signal the functional safety issues. 
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STRESZCZENIE: Eksploatacja węgla kamiennego w Polsce odbywa się w większości w warun-
kach zagrożenia metanowego. W roku 2008 z pokładów metanowych wydobyto 66,6 mln Mg su-
rowca co stanowiło 79,9% całości wydobycia. Wydzielający się podczas eksploatacji metan stano-
wi nie tylko duże zagrożenie, ale jest wielokrotnie barierą dla ekonomicznie efektywnej eksploata-
cji. O poziomie bezpieczeństwa oraz zdolności wydobywczej ścian w kopalniach metanowych co-
raz częściej decyduje efektywność odmetanowania. W artykule omówiono stosowane w polskim 
górnictwie systemy odmetanowania wraz z uzyskiwanymi w nich efektywnościami. Przedstawiono 
ograniczenia uniemożliwiające podniesienie skuteczności odmetanowania wyrobisk eksploatacyj-
nych oraz kierunki działań, jakie należałoby podjąć, aby te ograniczenia wyeliminować. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Zagrożenie metanowe, systemy odmetanowania, efektywność odmetanowania 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Koncentracja wydobycia oraz prowadzenie eksploatacji na coraz większych głębokościach przy-
czynia się do wzrostu zagrożeń naturalnych, w szczególności zagrożenia metanowego. W roku 
2008 na 31 czynnych kopalń węgla kamiennego 27 uznane zostały za kopalnie metanowe. W 23 ko-
palniach stwierdzono i rejestrowano wydzielanie metanu do powietrza wentylacyjnego, w tym aż 
w 15 w pokładach o najwyższej, IV kategorii zagrożenia metanowego, przy metanonośności powy-
żej 8 m3/Mgcsw. Z pokładów metanowych wydobyto 66,6 mln Mg węgla co stanowiło 79,9% cało-
ści wydobycia. W 2008 roku z górotworu objętego wpływami eksploatacji wydzieliło się 880,9 mln m3 
metanu. Oznacza to, że średnio w ciągu minuty wydzieliło się 1679,1 m3 CH4 [2]. Wydzielający 
się podczas eksploatacji metan stanowi nie tylko duże zagrożenie, ale jest wielokrotnie barierą dla 
ekonomicznie efektywnej eksploatacji, powodując zmniejszenie zdolności wydobywczej ściany. Po-
nadto metan odprowadzany z powietrzem wentylacyjnym do atmosfery powoduje ujemne skutki eko-
logiczne pogłębiając efekt cieplarniany. 
 W ostatnim okresie często prezentowany jest przez część polityków pogląd, że nie należy wy-
dobywać węgla z pokładów metanowych oraz z pokładów zalegających poniżej 1000 m, w zamian 
proponują rozwijanie energii odnawialnych. Niestety takie rozumowanie oznacza likwidację polskie-
go górnictwa węgla kamiennego. Jedyną sensowną alternatywą, akceptowalną przez środowisko 
górnicze, powinno być skuteczne odmetanowanie, które może być kluczem do poprawy bezpieczeń-
stwa i efektywności eksploatacji ścianowej w kopalniach węgla kamiennego. Tym bardziej, że me-
tan jest wysokokalorycznym i ekologicznym paliwem energetycznym. Jego ujęcie i gospodarcze 
wykorzystanie spowoduje poprawę efektywności eksploatacji ścianowej, również w aspekcie eko-
nomicznym. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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Tabela 1. Ujęcie i zagospodarowanie metanu z odmetanowania kopalń w roku 2008 [2] 
Table 1. Containment and management of methane as a result of demethanation of mines in 2008 

Ujęcie Straty Wykorzystanie Efektywne 
wykorzystanie Lp. Kopalnia 

mln m3/rok mln m3/rok mln m3/rok % 

1. Brzeszcze-Silesia 38,0 0,1 37,9 99,7 
2. Zofiówka 17,0 0,5 16,5 97,1 
3. Pniówek 44,1 5,1 39,0 88,4 
4. Jas-Mos 9,3 1,2 8,1 87,1 
5. Jankowice 11,0 2,6 8,4 76,4 
6. Budryk 12,2 4,0 8,2 67,2 
7. Halemba-Wirek 6,5 2,9 3,6 55,4 
8. Mysłowice-Wesoła 10,2 4,6 5,6 54,9 
9. Marcel 3,3 1,7 1,6 48,5 

10. Borynia 6,6 3,8 2,8 42,4 
11. Krupiński 52,7 31,6 21,1 40,0 
12. Staszic 6,0 4,2 1,8 30,0 
13. Bielszowice 6,9 5,0 1,9 27,5 
14. Pokój 0,3 0,3 0,0 0,0 
15. Sośnica-Makoszowy 17,2 17,2 0,0 0,0 
16. Szczygłowice 17,4 17,4 0,0 0,0 
17. Wujek 4,2 4,2 
18. Rydułtowy-Anna 6,3 6,3 
19. Chwałowice 3,0 3,0 
20. Knurów 2,0 2,0 

Metan ujmowany w podziemnych 
stacjach odmetanowania kierowany

był w całości do prądu powietrza 
wylotowego 

RAZEM 274,2 117,7 156,5 57,1 

 
 
2. ODMETANOWANIE W POLSKIM GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO 
 
Historia odmetanowania w polskim górnictwie węglowym sięga początku lat 50. ubiegłego wieku. 
W roku 1950 wykonano pierwsze próby usunięcia metanu z górotworu w kopalni „Jankowice”, 
przy pomocy otworu odwierconego z powierzchni do otamowanych wyrobisk w silnie metanonoś-
nej partii złoża, w której roboty górnicze zostały wstrzymane po wybuchu metanu spowodowane-
go robotami strzałowymi. Otworem odprowadzano do atmosfery pod ciśnieniem złożowym około 
20 m3/min metanu. W roku 1952 z inicjatywy prof. dr. inż. Bolesława Krupińskiego postanowiono 
próbnie wdrożyć odmetanowanie prowadzone z wyrobisk podziemnych kopalni „Silesia” w Czecho-
wicach. Odmetanowanie uruchomiono w roku 1953, a ujęty metan wypuszczono do prądu zużyte-
go powietrza wentylacyjnego pod ciśnieniem złożowym. W tejże kopalni uruchomiono w roku 1959 
pierwszą powierzchniową stację odmetanowania. Lata 60. to dynamiczny rozwój odmetanowania 
spowodowany budową kopalń dzisiejszej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Poszerzający się zakres 
robót odmetanowania wynikający z budowy kolejnych kopalń i obowiązek gospodarczego wykorzy-
stania metanu, wymusił utworzenie specjalistycznej jednostki koncentrującej całość zadań w zakre-
sie odmetanowania kopalń i utylizacji ujętego metanu. Jednostkę taką utworzono w roku 1967 pod 
nazwą: Zakład Odmetanowania Kopalń Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. 
 W kolejnych latach konieczność wdrożenia odmetanowania zaistniała również w innych tzw. 
„starych” kopalniach Rybnickiego Okręgu Węglowego, a także w kopalniach środkowej i północ-
nej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, co było związane ze wzrostem metanonośności 
pokładów na głębszych poziomach eksploatacyjnych, a także udostępnianiem nowych, do tej pory 
nieeksploatowanych partii złoża. 
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 W 2008 roku odmetanowanie prowadzone było w 20 kopalniach za pomocą 14 powierzchnio-
wych i 4 dołowych stacji odmetanowania [2]. Ilość ujętego metanu odmetanowaniem wyniosła 
274,2 mln m3 (tab. 1). 
 Od początku stosowania odmetanowania stwierdzono jego wysoką skuteczność, co umożliwiło 
przyśpieszenie robót górniczych, zwiększenie zakładanej ostrożnie zdolności wydobywczej kopal-
ni, a przede wszystkim zwiększyło bezpieczeństwo pracy załóg górniczych. 
 
 
3. SYSTEMY ODMETANOWANIA WYROBISK EKSPLOATACYJNYCH 
 
Odmetanowanie wyprzedzające górotworu w polskich warunkach z uwagi na słabą przepuszczal-
ność gazową pokładów węgla jest nieefektywne. Dlatego też technologia odmetanowania wyrobisk 
eksploatacyjnych opiera się na ujmowaniu metanu ze stref zwiększonej przepuszczalności w 
środowisku ściany będącej w trakcie eksploatacji [3]. Sposoby odmetanowania stosowane w pol-
skich kopalniach dostosowuje się do zaprojektowanego wcześniej systemu eksploatacji i przewie-
trzania ściany. Wyróżnia się dwie metody odmetanowania wyrobisk eksploatacyjnych [1], [3]: 
− otworami drenażowymi wierconymi z chodników wentylacyjnych do strefy odprężonej w stro-

pie i/lub spągu pokładu eksploatowanego, metoda ta jest metodą zasadniczą, przy czym zarów-
no miejsce wykonywania otworów jak również ich parametry uzależnione są od systemu 
eksploatacji i przewietrzania ściany; 

− chodnikami drenażowymi wykonanymi w pokładzie znajdującym się w strefie odprężonej nad 
pokładem eksploatowanym, zwana metodą drenażu nadległego (Hirschbach) lub pod pokładem 
eksploatowanym, zwana metodą drenażu podległego. 

 
3.1. Metoda otworów drenażowych 
 

Sposób odmetanowania wyrobisk eksploatacyjnych otworami drenażowymi jest ściśle uzależniony 
od zastosowanego sytemu eksploatacji i przewietrzania. W kopalniach polskich dominuje system 
eksploatacji ścianowy podłużny, z pełnym zawałem stropu oraz kierunek eksploatacji od granicy po-
la eksploatacyjnego. Dla tego systemu wypracowano 4 systemy przewietrzania, dla których z kolei 
opracowano odpowiednie sposoby odmetanowania. 
 

 
 
Rys. 1. Rozmieszczenie otworów drenażowych przy systemie przewietrzania na „U” 
Figure 1. Arrangement of the drainage holes at the airing system in form of “U” 
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 Najpopularniejszym z nich jest system przewietrzania na „U”. Powietrze zużyte odprowadzane 
jest chodnikiem wentylacyjnym wzdłuż calizny węglowej. Na rysunku 1 pokazano rozmieszczenie 
otworów drenażowych w chodniku wentylacyjnym przed frontem ściany przy tym systemie prze-
wietrzania. 
 Bardzo często stosowany jest również system przewietrzania na „Y”. W systemie tym powie-
trze zużyte po doświeżeniu na wylocie ściany odprowadzane jest chodnikiem wentylacyjnym wzdłuż 
zrobów na pochylnię wentylacyjną. Na rysunku 2 pokazano rozmieszczenie otworów drenażowych 
przy tym systemie przewietrzania. 
 

 
 
Rys. 2. Rozmieszczenie otworów drenażowych przy systemie przewietrzania na „Y” 
Figure 2. Arrangement of the drainage holes at the airing system in form of “Y” 

 
 Znacznie rzadziej stosowany jest system przewietrzania z podwójnym chodnikiem wentylacyj-
nym. Zużyty prąd powietrza po doświeżeniu na wylocie ze ściany kierowany jest wzdłuż zrobów 
do przecinki wentylacyjnej do chodnika wentylacyjnego. Przecinki wentylacyjne wykonywane są 
na bieżąco przed frontem ściany we wzajemnych odległościach 50−100 m. Na rysunku 3 pokazano 
rozmieszczenie otworów drenażowych w chodniku wentylacyjnym przy tym systemie przewietrza-
nia. 
 

 
 
Rys. 3. Rozmieszczenie otworów drenażowych przy systemie 
przewietrzania z podwójnym chodnikiem wentylacyjnym 
Figure 3. Arrangement of the drainage holes at the airing system with the double ventilation road 
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 Innym systemem przewietrzania jest stosowany m.in. w kopalni „Brzeszcze-Silesia” system wen-
tylacji z chodnikiem wygrodzeniowym [6]. Powietrze zużyte odprowadzane jest wzdłuż zrobów na 
odcinku około 15 m, następnie przez „okno” do chodnika wentylacyjnego. „Okna” wentylacyjne 
wykonywane są od strony chodnika wentylacyjnego z wyprzedzeniem około 40 m od frontu ściany. 
Wzajemna odległość pomiędzy oknami wynosi maksymalnie 20 m. Na rysunku 4 pokazano 
rozmieszczenie otworów drenażowych w chodniku wentylacyjnym przy tym systemie przewie-
trzania. 
 

 
 
Rys. 4. Rozmieszczenie otworów drenażowych przy systemie 
przewietrzania z chodnikiem wygrodzeniowym 
Figure 4. Arrangement of the drainage holes 
at the airing system with the fenced road 
 
3.2. Metoda drenażu nadległego (Hirschbach) 
 

Metoda ta stosowana jest rzadko. Duże doświadczenie w odmetanowaniu za pomocą drenażu nad-
ległego ma kopalnia „Brzeszcze-Silesia”. Metoda ta stosowana jest również sporadycznie przez ko-
palnie „Sośnica-Makoszowy”, „Szczygłowice” oraz „Mysłowice-Wesoła” [3]. Chodnik drenażowy 
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Rys. 5. Usytuowanie chodnika drenażowego nadległego 
Figure 5. Location of the overlying drainage road 
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wykonuje się nad projektowaną ścianą, najlepiej w pozabilansowym pokładzie węgla znajdującym 
się w strefie odprężenia pokładu eksploatowanego. W uzyskaniu wysokiej efektywności pomagają 
otwory drenażowe wykonane z tego chodnika [3], [6]. Na rysunku 5 pokazano przykładowe usytu-
owanie chodnika drenażowego nadległego względem ściany eksploatowanej wraz z otworami me-
tanowymi, które projektuje się uwzględniając zaleganie pokładów towarzyszących w strefie odprę-
żenia. 
 W praktyce zdarzały się przypadki wykorzystania istniejących wyrobisk korytarzowych 
znajdujących się w strefie odprężenia, z których po uprzednim otamowaniu, ujmowano znaczne 
ilości metanu. Takie rozwiązanie zawsze znacznie podnosiło skuteczność odmetanowania rejonu 
eksploatacyjnego. Metoda taka stosowana była m.in. w nieistniejącej już dziś kopalni „1 Maja”. 
Oczywiście z uwagi na fakt wykorzystania istniejącego wyrobiska nie ponosi się nakładów na wy-
konanie chodnika drenażowego. W celu optymalizacji kosztów eksploatacji zasadnym jest więc 
przeprowa-dzenie na etapie projektowania analizy obejmującej sprawdzenie usytuowania wyrobisk 
korytarzo-wych w przestrzeni względem strefy odprężenia pod kątem możliwości ich wykorzysta-
nia dla celów odmetanowania. 
 
3.3. Metoda drenażu podległego 
 

Metoda drenażu podległego stosowana jest sporadycznie. W warunkach polskich kopalń nie jest 
dostatecznie dobrze zbadana pod kątem możliwości powszechnego jej zastosowania [3], [7]. Warto 
jednakże o niej nadmienić z uwagi na coraz częstsze przypadki wysoko-metanowych ścian, w któ-
rych wydzielanie metanu odbywa się przede wszystkim z warstw podległych. Tak jak w przypadku 
drenażu nadległego z chodnika tego wykonywać należy otwory drenażowe. Na rysunku 6 pokaza-
no możliwe usytuowanie chodnika drenażowego podległego względem ściany eksploatowanej. 
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Rys. 6. Usytuowanie chodnika drenażowego podległego 
Figure 6. Location of the underlying drainage road 

 
3.4. Efektywność odmetanowania 
 

Na podstawie najnowszych doświadczeń obejmujących okres ostatnich 10 lat można stwierdzić, że 
średnia efektywność odmetanowania uzyskiwana w omówionych wcześniej systemach odmetano-
wania wynosi od 30 do 75% [3], [4], [6], [8]. Zdecydowanie najniższą skuteczność odmetanowania 
odnotowuje się w ścianach eksploatowanych systemem przewietrzania na „U”. 
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 Najwyższe efektywności odmetanowania, na poziomie 65−75%, notowane są w ścianach eksplo-
atowanych systemem przewietrzania z podwójnym chodnikiem wentylacyjnym oraz z chodnikiem 
wygrodzeniowym z zastosowaniem drenażu nadległego [6]. W tabeli 2 pokazano średnie efektyw-
ności odmetanowania osiągane w latach 1997−2007 w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
S.A. w zależności od metanowości bezwzględnej ścian. 
 Odmetanowanie we wszystkich przypadkach prowadzone było metodą klasyczną za pomocą ot-
worów drenażowych wykonywanych z chodników wentylacyjnych. Pamiętać należy, że wartości te 
są średnie, faktyczne różniły się o około ±10%. 
 Aby zapewnić wymaganą efektywność odmetanowania ścian należy dobrać odpowiedni system 
przewietrzania i odmetanowania na etapie projektowania rozcinki pokładu. W praktyce odmetano-
wanie projektuje się dla warunków już ustalonych, nierzadko dla ścian będących w ruchu. Ograni-
cza to w znacznym stopniu możliwości projektowe, a co za tym idzie uzyskanie skuteczności od-
metanowania na poziomie zapewniającym bezpieczną eksploatację przy zakładanym uprzednio wy-
dobyciu. Konsekwencją tego jest spowolnienie biegu ściany powodujące straty finansowe i stwa-
rzające możliwość powstania pożaru endogenicznego w zrobach ściany. 
 
Tabela 2. Średnia efektywność odmetanowania ścian w JSW S.A. [4] 
Table 2. Average effectiveness of wall demethanation in JSW S.A. 
(Jastrzębie Coal Company JSC) [4] 

Średnia efektywność odmetanowania 
[%] Metanowość 

bezwzględna 
[m3/min] „U” „Y” 

z podwójnym 
chodnikiem 

wentylacyjnym 

poniżej 15 33,6 45,9 59,0 

15÷20 42,0 63,2 65,6 

20÷25 43,6 62,2 65,0 

25÷30 42,6 62,0 − 

30÷35 50,5 − 64,0 

powyżej 35 − 57,8 − 

 
 Prawidłowy dobór systemu przewietrzania i odmetanowania na etapie projektowania rozcinki 
pokładu wymaga wykonania prognozy metanowości bezwzględnej opartej na badaniach metano-
nośności wykonanych w otworach badawczych, przy czym im gęstsza siatka takich otworów tym 
prognoza jest dokładniejsza. Na dzień dzisiejszy w większości kopalń ilość otworów badawczych, 
przy wykonywaniu których dokonano badań metanonośności pokładów jest niewielka, z tego powo-
du perspektywiczne prognozy metanowości bezwzględnej dla pokładów projektowanych do eks-
ploatacji są obarczone dużym błędem. Dlatego też ostateczną prognozę metanowości bezwzględnej 
wykonuje się na podstawie badań metanonośności wykonywanych w trakcie prowadzenia rozcinki 
pokładu. 
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4. INFRASTRUKTURA ODMETANOWANIA 
 
Niebagatelny wpływ na uzyskiwane efektywności odmetanowania ma infrastruktura odmetanowa-
nia. Odpowiednio rozbudowana sieć rurociągów metanowych oraz stacja odmetanowania zapew-
niająca możliwość ujęcia mieszaniny metanowo-powietrznej na wymaganym poziomie są niezbęd-
ne dla uzyskania zakładanej efektywności w wyrobisku eksploatacyjnym. W roku 2008 w 14 ko-
palniach prowadzono odmetanowanie przy pomocy powierzchniowych stacji odmetanowania [3]. 
Warto tu nadmienić, że tylko 5 stacji zbudowanych zostało po 2000 roku, reszta pamięta czasy PRL, 
są to więc stacje mocno wyeksploatowane, często o zbyt małej wydajności do dzisiejszych potrzeb. 
Ponadto parametry ujmowanego gazu ograniczają możliwości jego gospodarczego wykorzystania. 
Z ogólnej ilości ujętego metanu odmetanowaniem w roku 2008, która wyniosła 274,2 mln m3, za-
gospodarowano 156,5 mln m3 [2]. 
 W kopalniach „Wujek”, „Chwałowice”, „Rydułtowy-Anna” oraz „Knurów” odmetanowanie pro-
wadzono przy pomocy dołowych stacji odmetanowania a ujmowany gaz wypuszczano do zużytego 
prądu powietrza. Taki sposób prowadzenia odmetanowania ogranicza możliwość ujęcia z uwagi na 
konieczność utrzymania dopuszczalnych stężeń metanu na drogach wentylacyjnych za stacją odme-
tanowania. Ponadto uniemożliwia gospodarcze wykorzystanie metanu. Dlatego też rozwiązania ta-
kie należy traktować jako doraźne. Powinno się dążyć do ujmowania metanu powierzchniową sta-
cją odmetanowania oraz jego gospodarczego wykorzystania, nawet wtedy, gdy układ taki miałby 
pracować okresowo. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Eksploatacja węgla kamiennego systemem ścianowym z pokładów metanowych może być bezpie-
czna i efektywna ekonomicznie nawet, gdy jest prowadzona w warunkach dużego zagrożenia me-
tanowego. Kluczem do takiej eksploatacji jest skuteczne odmetanowanie. Wymaga to jednak ponie-
sienia pewnych nakładów inwestycyjnych polegających na: 
− budowie nowoczesnych powierzchniowych stacji odmetanowania wraz z układami gospodar-

czego wykorzystania metanu; 
− rozbudowie sieci rurociągów metanowych; 
− wykonaniu odpowiedniej ilości otworów badawczych z oznaczaniem metanonośności pokładów 

węgla. 
 Niezwykle istotny jest dobór odpowiedniego systemu przewietrzania i odmetanowania na etapie 
projektowania rozcinki pokładu, aby zapewnić wymaganą efektywność odmetanowania ścian. Na-
leży przy tym pamiętać, że z reguły im system przewietrzania i odmetanowania gwarantuje wyższą 
efektywność, tym jest droższy. Dlatego też istotny jest właściwy ich dobór uwzględniający zarów-
no skuteczność odmetanowania jak i ponoszone przy tym nakłady finansowe. 
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Demethanation − A Key to Improvement of Security 
and Effectiveness of Wall Exploitation in Hard Coal Mines 
 
Hard coal exploitation in Poland takes place mostly in conditions of methane hazard. In 2008, from 
methane beds, 66,6 mil. Mg of the raw material was mined, which made 79,9% of the whole exploi-
tation. Methane liberated during exploitation poses not only a considerable threat but is repeatedly 
a barrier to economically effective exploitation. More often, demethanation effectiveness determi-
nes a level of security and mining capabilities of methane mine walls. In the article, demethanation 
systems applied in the Polish mining along with effectiveness obtained within them are discussed. 
Limitations preventing increase of effectiveness of demethanation of mining headings and actions 
that must be taken in order to remove those limitations are presented. 
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Исследование процесса образования газогидрата метана  
в лабораторных условиях на установке ОНП-1 
 
 
В.И. Бондаренко, Н.П. Овчинников, Л.И. Чернуха  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В предыдущей статье «Физико-химические процессы гидратообразования в метанообиль-
ных угленосных отложениях и их выбросоопасность» [1] была высказана гипотеза о возмож-
ной связи выбросов угля и газа с газогидратами метана.  

Известно, что термобарические условия формирования гидратов природных газов зави-
сят от состава газов и изменяются от 1 до 200 атмосфер и температуры от -30˚С до +40˚С.  

Современные глубины разработки угольных шахт уже давно преодолели рубеж 1000 м 
и приближаются к отметкам 1400 м. На таких глубинах при ведении горных работ напря-
женно-деформированное состояние массива достигает значительных величин, а с учетом 
образования зон повышенного горного давления вполне возможно, что создаются такие тер-
мобарические условия, которые попадают в диапазон давления (Р) и температур (Т), при 
которых образуются газогидраты. 

Следует отметить, что незначительные концентрации в метане других газов, например, 
5% пропана понижают давление в два раза, при котором образуются газогидраты. [2] 

В Донбассе в ненарушенном массиве термобарические условия для гидратообразования, 
известно, имеют место только для сероводорода, для углеводородных газов, углекислого они 
не обнаружены. Однако при разработке угольных месторождений значения температур 
и давлений вокруг выработок существенно отличаются от наблюдаемых в естественных 
условиях. Причем – это существенно увеличивается с глубиной разработки. Как правило, 
за счет вентилирования выработок, диффузии воздуха в обрушаемое пространство, поступле-
ние водных масс с поверхности в более глубокие горизонты, нагнетание воды в угольные 
пласты при проведении противовыбросных мероприятий, десорбции метана, адиабатическо-
го его расширения и т.п. – может происходить снижение температуры в пространстве вокруг 
выработок до 10-15°С по сравнению со значениями in situ. На эти значения температур на-
кладывается изменение температурного режима, связанное с выделением тепла за счет ра-
боты машин и механизмов в выработке. Максимальные значения температур фиксируются, 
как правило, в зоне окисления углей 0,5 м от забоя выработки, где повышение температур 
связано с физико-химическими процессами. Кроме этого кратковременные повышения зна-
чений температур фиксируются при прохождении зон максимумов опорного давления. Это 
связано с максимальными энергозатратами при бурении этих зон и максимальными отли-
чиями от естественных температурных режимов. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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Другой важной особенностью газонасыщенных зон является то, что в процессе выделе-
ния газа в трещиноватые зоны, происходит адиабатическое расширение газа, приводящее 
к понижению температур в этих зонах. 

Таким образом, в какой-то отдельной зоне массива может наступить начальный процесс 
образования гидратов. 

Процесс гидратообразования носит лавинообразный характер. Связано это с тем, что 
при образовании гидрата идет увеличение его объема на 26 – 32 %. Это в свою очередь соз-
дает дополнительное давление на уровне сил Ван-дер-Ваальса. В гидрат переходит не толь-
ко свободный газ и сорбированный газ, а также газ, входящий в химический состав углей. 
Подобная картина наблюдается в нефтяных месторождениях, находящихся в зонах гидрато-
образования . 

При разрушении гидратов в зоне гидратообразования часто наблюдается эффект Брид-
жмена1 – взрывоподобное их разрушение. Связано это с тем, что при сдвиговых деформа-
циях, либо разнонаправленных знакопеременных динамических нагрузках, в условиях дос-
тижения критических давлений фазового перехода лед – вода начинается выделение газа из 
гидрата в свободной фазе. Этот процесс чем-то напоминает процесс выделения газов при 
кипении жидкости и в течение нескольких минут захватывает весь объем гидрата. Большие 
объемы выделяющегося газа сбрасываются в ослабленные зоны. 

Таким образом, можно сделать вывод о возможной связи выбросов с взрывоподобным 
разрушением гидратов ввиду близости физики этих процессов – динамики и энергетических 
параметров. 

Следовательно, при ведении подготовительных и добычных работ необходимо учиты-
вать возможность образования гидратов из природных газов, как в углях, так и во вмещаю-
щих породах. Поэтому при нагнетании воды в пласты в процессе противовыбросных меро-
приятий ее температура должна быть выше температуры гидратообразования. Оптимальным 
было бы использование для этих целей водных растворов NaCl и CaCl2 с концентрациями 
не ниже 3%. 

Для изучения влияния газогидратов на возможные проявления внезапных выбросов не-
обходимо промоделировать процессы образования гидратов в лабораторных условиях. Цель 
исследований состояла в установлении зависимостей между давлением, температурой и фа-
зовым соотношением воды и газа метана, при которых идет процесс образования и разложе-
ния газогидратов, как с ингибиторами так и без. В качестве ингибиторов могут использовать-
ся ПАВ, растворы солей и другие вещества. 

Наличие в метане даже небольших количеств этана, пропана, бутана и других природных 
газов смягчают условия образования  газогидратов (повышают температуру и снижают дав-
ление). Незначительные концентрации этана или пропана в метане сильно понижают давле-
ние, требуемое для образования гидратов (рис. 1, 2) [2]. 

Так автором Катц Д.Л. [3] получена зависимость (рис. 3), при которой образуется газогид-
рат. В области выше кривой равновесия метано-водная система устойчиво переходит в гид-
рат, ниже система представлена в жидком состоянии. Анализируя рис. 3, можно сделать вы-
вод, что при низкой концентрации метана в воде (до 10%) гидрат не образуется. При темпе-
ратуре 20˚С для образования гидрата концентрация СH4 должна быть не ниже 30% и давле-
ние около 25 МПа. Концентрация метана в углевмещающих породах более 90%. 

 
 
 

                                                           
1 Уильямс Бриджмен – выдающийся ученый – физик, Лауреат  Нобелевской премии по физике (1946г.) «За изобре-
тение прибора, позволяющего создавать сверхвысокие давления, и за открытия, сделанные в связи с этим в физике 
высоких давлений».  
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Рис. 1. Условия образования гидратов 
метан-этановой смеси 

Рис. 2. Условия образования гидратов 
метан-пропановой смеси 
 

 
Рис. 3. Фазовое состояние метано-водной системы при температуре выше 0°С  
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Получение газогидратов в лабораторных установках может выполняться двумя методами: 
– газогидраты получают при сравнительно невысоком давлении до 1 МПа, но низкой тем-

пературе t < 0˚C; 
– газогидраты получают при комнатных температурах и высоком давлении до 35 МПа. 

 
Нами использован 2й метод. Для этого была создана установка, позволяющая развивать 

большие давления – до 40 МПа (рис. 4) при комнатных температурах. 
Установка представляет собой цилиндр (6) с внутренним диаметром 110 мм, поршень (5), 

которые помещаются между плитами сто тонного пресса. Изменение внутреннего объема 
установки регистрируется линейкой, давление газа – эталонным манометром (3). Газ пода-
ется через вентиль (2) из баллона, в который он закачивается под давлением до 20 МПа. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГАЗОГИДРАТА 

 
Установка разбирается и на поршень устанавливается емкость с водой (9). Затем установ-

ка собирается (рис. 5) и помещается между плитами пресса. 
Первоначально в установке создается свободный объем около 120-150 см3. После этого 

открывается вентиль, и газ заполняет свободный объем. Давление газа в установке становит-
ся равным давлению газа в баллоне (от 10,0 до 18,0 МПа). После наполнения установки газом 
вентиль перекрывается. После этого включается пресс. Поршень перемещается, сжимая газ 
в установке. При достижении давления 35-37 МПа пресс выключается. Давление в установке 
падает и опускается ниже максимального на 20-25% за счет растворения газа в воде. 

 

 
Рис. 4. Лабораторная остановка НПО-1 для 
получения газогидрата 

 
Рис. 5. Схема лабораторной установки НПО-1 
для получения газогидратов 
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Затем вентиль открывается и давление в установке снова повышается до давления газа 
в баллоне. Вентиль опять закрывается и включается пресс. Таких циклов нагружения и оста-
новки пресса производится от 5 до 10, т.е. до тех пор, пока давление перестанет падать. Затем 
пресс выключается и при давлении, равном давлению газа в баллоне, установка остается на 
несколько суток. Температура воздуха в помещении лаборатории составляла 18-22˚С. 

После окончания эксперимента установка разбирается и из емкости извлекается образо-
вавшийся газогидрат (рис.6). Его можно брать в руки, подвергать исследованиям, фотогра-
фировать. При этом слышно потрескивание – он разлагается с выделением метана. Если его 
поместить в колбу с узким горлышком и трубкой, через которую газ будет выходить, то его 
можно поджечь.  

Период разложения газогидрата при комнатной температуре и атмосферном давлении 
составляет около 30 минут. Образцы газогидрата, помещенные в морозильную камеру, раз-
ложению не подвергаются. 

 

   
 

Рис. 6. Полученный газогидрат 
 
Было проделано несколько десятков опытов по получению газогидрата, в том числе с уг-

лем с размерами частиц от 0,5 до 3-5 мм, т.е. моделировали образование газогидрата в угле.  
 
 

ВЫВОДЫ 
 
1. Созданная лабораторная установка высокого давления ОНП-1 (до 40 МПа), позволяет мо-

делировать процесс образования газогидратов СН4. 
2. Получили устойчивое образование газогидратов из метана, воды и угольной мелочи при 

параметрах давления 17-25 МПа и температуре 18-22˚С. 
3. Полученные результаты – это еще один шаг для подтверждения гипотезы образования 

газогидратов в угольных пластах и вмещающих породах на больших глубинах в зонах 
повышенного горного давления. 

4. Для газогидратов характерен эффект Бриджмена – их взрывоподобное разрушение при 
сдвиговых деформациях или разнонаправленных знакопеременных динамических нагруз-
ках. И первые, и вторые нагрузки имеют место при разработке угольных пластов Донбас-
са. 

5. Дальнейшие исследования свойств газогидратов лягут в основу разработки газогидрат-
ных месторождений. 
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Zastosowanie płytowego wymiennika ciepła do odbioru 
energii cieplnej ze skraplacza chłodziarki powietrza 
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Wärme-Austausch-Technik GmbH 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule uzasadniono konieczność stosowania płytowego wymiennika ciepła 
w przypadku używania wody dołowej o złej jakości do odbioru energii cieplnej ze skraplacza. Omó-
wiono budowę i funkcjonowanie płytowego wymiennika ciepła oraz przedstawiono parametry pra-
cy nośników energii cieplnej dla chłodziarki powietrza o mocy 350 kW. 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Do odbioru energii cieplnej z chłodziarki powietrza jako nośnika stosuje się wodę, która do skrapla-
cza doprowadzona jest obiegiem otwartym lub zamkniętym. 
 Woda ta, powinna posiadać dobrą jakość, tj. nie może być chemicznie aktywna lub nieść ze so-
bą zanieczyszczenia fizyczne. Zatem powinna ona posiadać jakość wody uzdatnionej. Stosowanie 
wody uzdatnionej, sprowadzanej w sposób ciągły rurociągami z powierzchni kopalni, związane jest 
ze znacznymi kosztami inwestycyjnymi (trasa rurociągu) oraz eksploatacyjnymi (uzdatnienie i spro-
wadzenie wody na dół kopalni). Stąd też, w szczególności dla chłodziarek znajdujących się w znacz-
nej odległości od szybu, odbiór energii cieplnej odbywa się przy użyciu wody uzdatnionej w obiegu 
zamkniętym. Elementem zamykającym obieg wody jest tzw. wyparna chłodnica wody, która znaj-
duje się w wyrobisku odprowadzającym zużyty prąd powietrza. 
 Z reguły, w wyrobisku tym, przepływające powietrze jest nagrzane i zawilgocone. Stąd też wy-
parna chłodnica wody nie zawsze jest w stanie odprowadzić wymaganą ilość energii do powietrza. 
Ponad to odprowadzenie energii cieplnej do powietrza znacznie pogarsza i tak już nie najlepsze 
warunki klimatyczne w tym wyrobisku. Żeby nie pogarszać istniejących warunków klimatycznych 
w wyrobisku, w którym pracuje wyparna chłodnica wody, oraz nie korzystać z wody sprowadzanej 
z powierzchni, odbiór energii cieplnej realizowany jest przy użyciu tzw. wody „dołowej”, która do 
skraplacza doprowadzana jest obiegiem otwartym. 
 Woda dołowa prawie zawsze niesie ze sobą drobne, twarde i ostre cząsteczki. Cząsteczki te 
powodują ścieranie wewnętrznych powierzchni rurek lub ich niedrożność. W przypadku, gdy woda 
jest chemicznie aktywna dodatkowo mogą tworzyć się wżery elektrolityczne przyspieszając perfo-
rację rurek w skraplaczu. Gdy przepływ wody przez rurki jest utrudniony na skutek zmniejszenia ich 
drożności, utrudniony jest również proces skraplania czynnika chłodzącego i w konsekwencji chło-
dziarka traci swoją wydajność. Gdy zaś ścianki rurki w skraplaczu zostają z perforowane, wówczas 
woda z ich wnętrza przedostaje się do par czynnika chłodzącego i razem z nim trafia do sprężarki, 
powodując uszkodzenie a nawet jej zniszczenie. 
 Zatem żeby nie stosować otwartego obiegu wody doprowadzanej bezpośrednio do skraplacza 
i równocześnie nie pogarszać warunków klimatycznych w wyrobisku, w którym pracuje wyparna 
chłodnica wody, proponuje się ją zastąpić tzw. płytowym wymiennikiem ciepła. Wówczas energia 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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cieplna ze skraplacza nie będzie przekazywana do płynącego powietrza w wyrobisku, ale do wody 
dołowej odprowadzanej w przykrytym ścieku z tego wyrobiska. W ten sposób warunki klimatycz-
ne w wyrobisku nie ulegną pogorszeniu, chłodziarka nie ulegnie awarii i będzie pracowała w peł-
nej swojej wydajności oraz zaoszczędzi się kosztów związanych z dostawą wody sprowadzanej z po-
wierzchni. 
 
 
2. ZASADA DZIAŁANIA I BUDOWA PŁYTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA 
 
Płytowy wymiennik ciepła współpracuje z dwoma obiegami wody, tj. obiegiem zamkniętym wody 
uzdatnionej, który łączy wymiennik ze skraplaczem agregatu oraz obiegiem otwartym wody doło-
wej, który łączy wymiennik ze zbiornikami „zimnej” i „ciepłej” wody dołowej. W wymienniku obie-
gi te są oddzielone od siebie cienkimi płytami metalowymi. W ten sposób rurki skraplacza zabez-
pieczone są przed odkładaniem się w nich zanieczyszczeń oraz agresywnym oddziaływaniem wo-
dy dołowej. 
 Wymiennik ciepła zbudowany jest z pakietu odpowiednio wytłoczonych płyt, które dociśnięte 
do siebie tworzą w swych narożach tunele, doprowadzające i odprowadzające wody z pakietu wy-
miennika oraz rury rozdzielcze, doprowadzające i odprowadzające wody z przestrzeni międzypły-
towej wymiennika. Między płytami znajdują się naprzemian usytuowane kanały wody uzdatnionej 
(ciepłej) oraz wody dołowej (zimnej). Wody te przepływają względem siebie w przeciwprądzie. 
W trakcie przepływu przez wymiennik woda ciepła przekazuje część swojej energii cieplnej cien-
kiej płycie, którą ona natychmiast utraci ze względu na przepływającą po jej drugiej stronie wodę 
zimną. Zatem temperatura wody ciepłej będzie się obniżać (obieg wody uzdatnionej) a temperatura 
wody zimnej będzie wzrastać (obieg wody dołowej). 
 

 
 
Rys. 1. Sposób pracy płytowego wymiennika ciepła 
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 Płyty wymiennika, znajdujące się między płytą statywu i płytą naciskową, są utwierdzone przy 
pomocy cięgieł prętowych. Poszczególne płyty oddzielone są od siebie uszczelkami gumowymi (bez 
kleju). Umożliwia to łatwy demontaż wymiennika w celu przeprowadzenia inspekcji, prac czysz-
czących oraz konserwacji. W wyniku dołożenia lub wymienienia płyt można stosunkowo łatwo do-
stosować wymiennik do nowych warunków pracy. 
 

 
Rys. 2. Budowa płytowego wymiennika ciepła 

 
 Transport energii cieplnej z podziemnych wyrobisk na powierzchnie kopalni odbywa się nastę-
pująco. Energia cieplna, zawarta w powietrzu wyrobiska, jest przekazywana do czynnika chłodzą-
cego za pośrednictwem wymiennika ciepła znajdującego się w parowniku. W ten sposób powietrze 
zostaje schłodzone. Natomiast czynnik chłodzący, po przyjęciu tej energii, zmienia swój stan 
skupienia na gazowy i w tym stanie zassany zostaje przez sprężarkę. Sprężarka podnosi, do wyż-
szego poziomu temperaturowego, energię cieplną czynnika i wymusza jego przepływ do płaszcza 
skrapla-cza. Ze zbiornika strumień wody dołowej − zimnej wpływa do płytowego wymiennika, że-
by odebrać energię cieplną wodzie uzdatnionej przypływającej ze skraplacza. Ochłodzony w ten 
sposób strumień wody uzdatnionej wpływa z powrotem do rurek skraplacza. Tutaj strumień ten 
odbiera czynnikowi chłodzącemu nabytą część energii cieplnej, przez co powoduje jego skraplanie, 
niezbęd-ne do realizacji procesu chłodzenia. Natomiast z płytowego wymiennika ciepła, ogrzany 
strumień wody dołowej − zimnej poprzez zbiornik wody dołowej − ciepłej, przykryty ściek oraz 
komorę pomp wynosi energię cieplną na powierzchnię. 
 
 Prognozowane parametry pracy poszczególnych nośników ciepła, jakie będą się kształtowały 
przy zastosowaniu chłodziarki powietrza o mocy 350 kW, zamieszczono na poniższym schemacie. 
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ZAKOŃCZENIE 
 
W zakończeniu należy raz jeszcze podkreślić, że odbiór energii cieplnej ze skraplacza przy zastoso-
waniu płytowego wymiennika ciepła w przeciwieństwie do odbioru przy użyciu wyparnej chłodni-
cy wody nie powoduje pogorszenia się warunków klimatycznych (wzrost temperatury i wilgotno-
ści powietrza) w wyrobiskach, w których pracują te urządzenia. 
 Ponieważ praca płytowego wymiennika ciepła nie wymaga stosowania dodatkowego procesu 
zraszania i nawilżania, zatem nie przyczynia się do korozji rurociągów, lin i zawiesin urządzeń wy-
ciągowych oraz nie powoduje zakłóceń stabilności przepływu prądu powietrza w szybie wydecho-
wym. 
 

 Natomiast sam płytowy wymiennik ciepła, 
w odniesieniu do wyparnej chłodnicy wody, po-
siada następujące zalety: 
− wykonany jest z materiału odpornego na me-

chaniczne ścieranie oraz chemiczne oddziały-
wanie wody; 

− prace czyszczące i konserwujące, prowadzo-
ne na zewnętrznych a także i na wewnętrz-
nych ściankach wymiennika, są łatwe do wy-
konania; 

− nie wymaga stosowania wentylatora, tłumika 
oraz instalacji systemu zraszania i nawilżania; 

− sprawność jego pracy nie jest uwarunkowana 
wilgotnością powietrza w wyrobisku; 

− podatność na awarię jest mała ze względu na 
brak obracających się w nim elementów; 

− koszty nabycia oraz eksploatacji są niższe. 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono prognozę warunków klimatycznych dla ściany 3 w po-
kładzie 405/1 partia „K” poz. 1030 w KWK „Halemba-Wirek” Ruch „Halemba”. Prognozę wyko-
nano przy użyciu specjalistycznego programu komputerowego Z.K.S. Mopfit 2000. W celu spraw-
dzenia prognozy wykonano pomiary rzeczywistych warunków klimatycznych. Dane i pomiary ze-
stawiono w tablicach i na wykresach. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Wentylacja, klimatyzacja, warunki klimatyczne, prognoza 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
W polskim przemyśle wydobywczym coraz częściej występuje zagrożenie cieplne, wymuszające 
poszukiwanie nowych sposobów schładzania powietrza. Mimo trudnej sytuacji ekonomicznej tej 
gałęzi przemysłu w Polsce, konieczna jest ciągła aktualizacja stanu wiedzy oraz prowadzenie ba-
dań w zakresie klimatyzacji kopalń. Opracowując nowe technologie i sposoby schładzania powie-
trza można zapewnić prawidłowe warunki cieplne na całej długości ściany oraz zminimalizować 
zróżnicowanie temperatury powietrza wzdłuż frontu górniczego. 
 W pracy przeprowadzono prognozę warunków klimatycznych w rejonie ściany 3 w pokładzie 
405/1 w partii „K” na poziomie 1030 m oraz oceniono środki potrzebne do zapewnienia właści-
wych warunków klimatycznych w tym rejonie (rejon wentylacyjny został pokazany na rys. 1) [1]. 
 
 
2. ZAGROŻENIA NATURALNE WYSTĘPUJĄCE W REJONIE ŚCIANY 3 
 
Pokład, w którym zlokalizowana jest ściana, został zaliczony do IV kategorii zagrożenia metano-
wego. Wszystkie wyrobiska w tym pokładzie oraz wyrobiska odprowadzające powietrze z pokładu 
objęte są polem metanowym IV kategorii zagrożenia metanowego i zostały zaliczone do pomiesz-
czeń ze stopniem „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu [1]. Rejon ściany zaliczono do klasy 
„B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Ponadto pokład jest zagrożony tąpaniami i zaliczony 
do III stopnia zagrożenia tąpaniami. Na wybiegu ściany występuje I i II stopień zagrożenia wodne-
go. Ściana 3 zlokalizowana jest w górotworze o temperaturze pierwotnej w granicach od 37 do 
39,8°C. Ze wstępnych prognoz temperatury powietrza wynika, iż w rozpatrywanym rejonie będzie 
zachodzić konieczność jego schładzania. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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Rys. 1. Rejon wentylacyjny ściany 3 
Figure 1. The ventilation region of longwall 3 
 
 
3. POMIARY WENTYLACYJNE I KLIMATYCZNE W REJONIE ŚCIANY 3 
 
Parametry techniczne wyrobiska ścianowego są następujące: długość ściany wynosi około 325 m, 
wysokość eksploatacyjna ściany od 2,2 do 2,4 m, średnie nachylenia pokładu 0 do 5°, wybieg ścia-
ny 655 m po chodniku ścianowym 3b i 685 m po chodniku ścianowym 4a [1]. 
 W rozpatrywanym rejonie ściany 3 dokonano kilkunastu serii pomiarowych warunków klima-
tycznych i wentylacyjnych, polegających na pomiarze prędkości przepływu powietrza anemome-
trem skrzydełkowym, temperatur termometru suchego i wilgotnego psychrometrem Assmanna, ci-
śnienia bezwzględnego powietrza (baroluksem), natężenia chłodzenia (katatermometrem suchym 
i wilgotnym), wielkości wydobycia, czasu pracy kombajnu, itp. Ponadto dokonano szczegółowego 
zinwentaryzowania maszyn, urządzeń, transformatorów, rurociągów itp., mających wpływ na zmia-
nę warunków klimatycznych. 
 Pomiary wykonywano w okresie od 17.11.2008 do 28.11.2008 roku. 
 W rejonie zastosowano maszyny klimatyzacyjne typu DV-290 o mocy chłodzącej 290 kW oraz 
DV-350 o mocy chłodzącej 350 kW. Natężenie przepływu powietrza przez chłodnice wahało się 
od 5,83 m3/s (dla DV-290) do 13,3 m3/s (dla DV-350), a całkowity wydatek powietrza płynący 
w chodniku podścianowym był rzędu 18,33 m3/s. 
 Analiza wyników pomiarów oraz inwentaryzacja górniczo-techniczna wszystkich wyrobisk w re-
jonie ściany 3 pozwoliły dokonać, w sposób metodyczny, korekty niektórych parametrów w mode-
lu wymiany ciepła i wilgoci (dla rozpatrywanego rejonu), wykorzystywanym w programie kompu-
terowym Z.K.S. MOPFIT 2000 [2]. Wartościami wynikowymi programu były średnioroczne tem-
peratury termometru suchego i wilgotności właściwej w poszczególnych punktach pomiarowych. 
W związku z tym, iż w programie mamy do czynienia z temperaturami średniorocznymi, należy 
uwzględnić przyrost temperatury termometru suchego, zależny od pory roku (lato, zima). 
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4. PROGNOZA WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH 
 

4.1. Metoda prognozowania parametrów powietrza oraz opis 
programu prognostycznego Z.K.S. MOPFIT 2000 

 

W modelu wymiany ciepła i wilgoci w wyrobisku ścianowym przyjęto, że warunki klimatyczne bę-
dą prawidłowo opisane przez temperaturę powietrza (t) mierzoną termometrem suchym oraz wil-
gotność właściwą (x). Powyższe parametry (funkcje tych parametrów) zależne są od współrzęd-
nych przestrzennych oraz czasu. Przy założeniu jednowymiarowości przepływu, zmiennymi nieza-
leżnymi pozostaną czas (τ) i jedna współrzędna bieżąca mierzona wzdłuż osi wyrobiska (s). Model 
uwzględnia chłodzenie powietrza przez ścianowe chłodnice powietrza (o znanych: położeniu chłod-
nic w wyrobisku, ich mocy, rodzajach zastosowanych wentylatorów i wielkości chłodzonego stru-
mienia objętości powietrza). Ponadto założono, że podczas chłodzenia powietrza może dojść do 
wykroplenia się pary wodnej i mieszanie schłodzonego powietrza z nieschłodzonym zachodzi na 
bardzo krótkim odcinku drogi. 
 W niniejszym rozdziale przedstawiono uproszczony algorytm postępowania przy prognozowa-
niu parametrów powietrza przepływającego wzdłuż frontu górniczego z zastosowaniem ścianowych 
chłodnic powietrza. 
 W algorytmie założono, że znane są miejsca usytuowania ścianowych chłodnic powietrza. Przy-
jęto również, że znane są moce chłodzące ścianowych chłodnic powietrza, strumienie objętości chło-
dzonego powietrza oraz rodzaj zastosowanych wentylatorów wymuszających przepływ powietrza 
przez chłodnice. 
 Model ten można również wykorzystać przy prognozowaniu warunków klimatycznych w wy-
robisku ścianowym bez stosowania chłodzenia powietrza, tak jak ma to miejsce w ścianie 3. 
 Na podstawie algorytmu (rys. 2) powstał program Z.K.S. MOPFIT 2000 [2], którego autorami 
są Zbigniew i Krzysztof Słota. Program został stworzony do celów projektowych, naukowo-ba-
dawczych i dydaktycznych. Zakres jego wykorzystania obejmuje prognozę warunków klimatycz-
nych w istniejących oraz projektowanych wyrobiskach ścianowych. Może być używany przez gór-
nicze jednostki naukowo-badawcze oraz przez służby wentylacyjne kopalń węgla kamiennego. 
 
4.2. Prognoza warunków klimatycznych dla ściany 3 
 

Szczegółowe pomiary rejonu ściany 3 oraz program prognostyczny pozwoliły na wykonanie pro-
gnozy warunków klimatycznych dla sytuacji, w której czoło ściany 3 znajdować się będzie 300 m 
od przecinki ściany – schemat pokazany na rysunku 1. 
 W prognozie warunków klimatycznych przyjęto stałe natężenie przepływu powietrza przez ścia-
nę – 11,83 m3/s (jest to wartość, którą najczęściej stosowała kopalnia), wydobycie ze ściany (za-
leżne od postępu dobowego od 1,25 do 2,75 m/dobę) od 1150 do 2550 Mg/dobę oraz schładzanie 
powietrza tylko w chodniku podścianowym (przez chłodnice DV-290 o mocy chłodzącej 290 kW 
i DV-350 o mocy chłodzącej 350 kW). Obliczenia prognostyczne pozwoliły określić i ocenić środ-
ki potrzebne do zapewnienia właściwych warunków klimatycznych w rejonie ściany 3. 
 Moce chłodzące i wydatki powietrza płynącego przez chłodnice przyjęto takie same, jakie uzy-
skano podczas przeprowadzonych pomiarów. Miejsca ulokowania maszyn klimatyzacyjnych oraz 
chłodnic powietrza (rys. 1). 
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Rys. 2. Uproszczony algorytm 
Figure 2. The simplified algorithm 
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 Dane dotyczące wartości temperatur psychrometrycznych powietrza wlotowego do ściany oraz 
postęp dobowy zamieszczono w tabeli 1. Wyniki prognozy temperatury powietrza i wilgotności 
właściwej wzdłuż ściany 3 zamieszczono w tabelach 2 i 3 oraz na wykresach. 
 
 

 
 
Rys. 3. Okno główne programu 
Figure 3. Main windowo f programme 
 
 
Tabela 1. Parametry powietrza na wlocie do ściany i postęp dobowy 
Table 1. The parameters of the air on the inlet to longwall and hour progress 

Wlot do ściany Wylot ze ściany 
Lp. Data 

ts, °C ts, °C 
pd, 

m/dobę ts, °C ts, °C 

1. 17-11-2008 24,8 23,2 2,00 30,4 28,4 
2. 18-11-2008 24,4 23,0 1,50 28,6 27,0 
3. 19-11-2008 24,2 22,8 2,75 32,2 30,8 
4. 20-11-2008 24,6 23,2 2,00 31,8 30,0 
5. 21-11-2008 24,2 22,8 2,00 30,4 28,8 
6. 22-11-2008 23,6 22,4 1,50 28,0 26,8 
7. 24-11-2008 23,8 22,8 1,25 25,6 24,8 
8. 25-11-2008 23,8 23,0 2,50 30,2 29,2 
9. 27-11-2008 24,0 22,8 1,75 29,2 28,0 
10. 28-11-2008 24,0 23,2 1,75 29,2 28,2 
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Tabela 2. Wyniki prognozy od 17 do 21.11.2008 roku 
Table 2. The results of prognosis from 17 to 21.11.2008 

17-11-2008 18-11-2008 19-11-2008 20-11-2008 21-11-2008 
Metr 
ściany ts, 

°C 
ϕ, 
% 

x, 
g/kg 

ts, 
°C 

ϕ, 
% 

x, 
g/kg

ts, 
°C 

ϕ, 
% 

x, 
g/kg

ts, 
°C 

ϕ, 
% 

x, 
g/kg 

ts, 
°C 

ϕ, 
% 

x, 
g/kg 

0 24,8 87,1 15,8 24,4 88,6 15,7 24,2 88,5 15,5 24,6 88,6 15,9 24,2 88,5 15,5 
10 25,0 87,3 16,0 24,5 88,9 15,9 24,4 88,3 15,7 24,8 88,6 16,1 24,4 88,6 15,7 
20 25,1 87,4 16,2 24,6 89,2 16,0 24,6 88,0 15,9 24,9 88,7 16,3 24,5 88,6 15,8 
30 25,3 87,5 16,4 24,7 89,5 16,2 24,9 87,8 16,0 25,1 88,7 16,4 24,7 88,6 16,0 
40 25,5 87,6 16,6 24,8 89,7 16,3 25,1 87,6 16,2 25,3 88,7 16,6 24,9 88,6 16,2 
50 25,6 87,6 16,8 24,9 89,9 16,5 25,3 87,4 16,4 25,4 88,7 16,8 25,0 88,7 16,3 
60 25,8 87,7 17,0 25,0 90,1 16,6 25,5 87,2 16,6 25,6 88,6 16,9 25,2 88,7 16,5 
70 26,0 87,8 17,2 25,2 90,3 16,8 25,8 87,1 16,8 25,8 88,6 17,1 25,3 88,7 16,7 
80 26,2 87,8 17,4 25,3 90,4 16,9 26,0 86,9 17,0 25,9 88,6 17,3 25,5 88,7 16,8 
90 26,3 87,9 17,5 25,4 90,6 17,1 26,2 86,8 17,2 26,1 88,6 17,5 25,7 88,7 17,0 
100 26,5 87,9 17,7 25,5 90,7 17,2 26,4 86,7 17,4 26,3 88,6 17,6 25,8 88,7 17,2 
110 26,7 88,0 17,9 25,6 90,8 17,4 26,7 86,6 17,6 26,5 88,6 17,8 26,0 88,7 17,4 
120 26,9 88,0 18,1 25,7 90,9 17,5 26,9 86,5 17,8 26,6 88,6 18,0 26,2 88,7 17,6 
130 27,0 88,0 18,3 25,8 91,0 17,6 27,1 86,5 18,1 26,8 88,6 18,2 26,4 88,7 17,7 
140 27,2 88,0 18,5 26,0 91,1 17,8 27,3 86,4 18,3 27,0 88,5 18,4 26,5 88,7 17,9 
150 27,4 88,0 18,7 26,1 91,1 17,9 27,5 86,3 18,5 27,2 88,5 18,6 26,7 88,7 18,1 
160 27,6 88,0 19,0 26,2 91,2 18,1 27,8 86,3 18,8 27,3 88,5 18,8 26,9 88,6 18,3 
170 27,8 88,0 19,2 26,3 91,2 18,2 28,0 86,2 19,0 27,5 88,5 19,0 27,0 88,6 18,5 
180 28,0 88,0 19,4 26,4 91,2 18,3 28,2 86,2 19,3 27,7 88,4 19,2 27,2 88,6 18,7 
190 28,1 88,0 19,6 26,6 91,3 18,5 28,4 86,1 19,5 27,9 88,4 19,4 27,4 88,6 18,9 
200 28,3 88,0 19,8 26,7 91,3 18,6 28,7 86,1 19,8 28,1 88,4 19,6 27,6 88,5 19,1 
210 28,5 88,0 20,0 26,8 91,3 18,8 28,9 86,0 20,0 28,3 88,3 19,8 27,8 88,5 19,3 
220 28,7 88,0 20,3 26,9 91,3 18,9 29,1 86,0 20,3 28,5 88,3 20,0 27,9 88,5 19,5 
230 28,9 87,9 20,5 27,1 91,3 19,1 29,4 86,0 20,6 28,6 88,2 20,2 28,1 88,4 19,7 
240 29,1 87,9 20,7 27,2 91,3 19,2 29,6 85,9 20,8 28,8 88,2 20,5 28,3 88,4 19,9 
250 29,3 87,9 20,9 27,3 91,3 19,4 29,8 85,9 21,1 29,0 88,1 20,7 28,5 88,4 20,1 
260 29,5 87,8 21,2 27,5 91,2 19,5 30,1 85,8 21,4 29,2 88,1 20,9 28,7 88,3 20,3 
270 29,7 87,8 21,4 27,6 91,2 19,7 30,3 85,8 21,7 29,4 88,0 21,1 28,9 88,3 20,5 
280 29,9 87,7 21,7 27,7 91,2 19,8 30,5 85,8 22,0 29,6 88,0 21,4 29,1 88,2 20,8 
290 30,1 87,7 21,9 27,9 91,1 20,0 30,8 85,7 22,3 29,8 87,9 21,6 29,3 88,2 21,0 
300 30,3 87,6 22,2 28,0 91,1 20,1 31,0 85,7 22,6 30,0 87,9 21,9 29,4 88,1 21,2 
310 30,5 87,6 22,4 28,1 91,0 20,3 31,2 85,6 22,9 30,2 87,8 22,1 29,6 88,1 21,4 
320 30,7 87,5 22,7 28,3 91,0 20,5 31,5 85,6 23,2 30,4 87,7 22,4 29,8 88,0 21,7 
324 30,8 87,5 22,8 28,3 91,0 20,5 31,6 85,6 23,4 30,5 87,7 22,5 29,9 88,0 21,8 
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Tabela 3. Wyniki prognozy od 22 do 28.11.2008 roku 
Table 3. The results of prognosis from 22 to 28.11.2008 

22-11-2008 24-11-2008 25-11-2008 27-11-2008 28-11-2008 
Metr 
ściany ts, 

°C 
ϕ, 
% 

x, 
g/kg 

ts, 
°C 

ϕ, 
% 

x, 
g/kg

ts, 
°C 

ϕ, 
% 

x, 
g/kg

ts, 
°C 

ϕ, 
% 

x, 
g/kg

ts, 
°C 

ϕ, 
% 

x, 
g/kg 

0 23,6 90,0 15,2 23,8 91,7 15,7 23,8 93,3 16,0 24,0 90,1 15,6 24,0 93,3 16,2 
10 23,7 90,3 15,3 23,9 92,0 15,8 24,0 92,7 16,1 24,1 90,1 15,7 24,1 93,1 16,3 
20 23,8 90,5 15,5 23,9 92,3 15,9 24,2 92,2 16,2 24,3 90,2 15,9 24,3 92,9 16,4 
30 23,9 90,7 15,6 24,0 92,6 16,0 24,4 91,7 16,3 24,4 90,2 16,0 24,4 92,7 16,5 
40 24,0 90,9 15,7 24,0 92,8 16,1 24,6 91,2 16,4 24,5 90,3 16,2 24,5 92,6 16,6 
50 24,1 91,1 15,9 24,1 93,1 16,2 24,8 90,8 16,5 24,7 90,3 16,3 24,7 92,4 16,7 
60 24,2 91,2 16,0 24,1 93,3 16,3 25,0 90,5 16,7 24,8 90,3 16,4 24,8 92,3 16,8 
70 24,3 91,4 16,1 24,2 93,5 16,4 25,2 90,1 16,8 24,9 90,3 16,6 24,9 92,1 16,9 
80 24,4 91,5 16,2 24,3 93,7 16,5 25,4 89,8 17,0 25,1 90,3 16,7 25,1 92,0 17,0 
90 24,5 91,6 16,3 24,3 93,8 16,6 25,6 89,6 17,1 25,2 90,4 16,9 25,2 91,9 17,2 
100 24,6 91,7 16,5 24,4 94,0 16,7 25,8 89,3 17,3 25,4 90,4 17,0 25,4 91,7 17,3 
110 24,7 91,8 16,6 24,4 94,1 16,8 26,0 89,1 17,5 25,5 90,4 17,2 25,5 91,6 17,4 
120 24,8 91,9 16,7 24,5 94,2 16,8 26,2 88,9 17,6 25,6 90,4 17,3 25,6 91,5 17,5 
130 24,9 92,0 16,8 24,5 94,3 16,9 26,4 88,7 17,8 25,8 90,3 17,5 25,8 91,4 17,7 
140 25,0 92,0 16,9 24,6 94,4 17,0 26,6 88,5 18,0 25,9 90,3 17,6 25,9 91,3 17,8 
150 25,1 92,1 17,0 24,7 94,5 17,1 26,9 88,3 18,2 26,1 90,3 17,8 26,1 91,2 17,9 
160 25,2 92,1 17,2 24,7 94,6 17,2 27,1 88,2 18,4 26,2 90,3 17,9 26,2 91,1 18,1 
170 25,3 92,2 17,3 24,8 94,7 17,2 27,3 88,0 18,6 26,4 90,3 18,1 26,4 91,0 18,2 
180 25,4 92,2 17,4 24,9 94,7 17,3 27,5 87,9 18,8 26,5 90,3 18,2 26,5 90,9 18,4 
190 25,5 92,2 17,5 24,9 94,8 17,4 27,7 87,8 19,0 26,7 90,2 18,4 26,7 90,9 18,5 
200 25,6 92,2 17,6 25,0 94,8 17,5 27,9 87,7 19,2 26,8 90,2 18,5 26,8 90,8 18,7 
210 25,7 92,2 17,8 25,0 94,9 17,5 28,1 87,6 19,4 27,0 90,2 18,7 27,0 90,7 18,8 
220 25,8 92,2 17,9 25,1 94,9 17,6 28,3 87,5 19,7 27,1 90,1 18,9 27,1 90,6 19,0 
230 25,9 92,2 18,0 25,2 94,9 17,7 28,5 87,4 19,9 27,3 90,1 19,0 27,3 90,5 19,1 
240 26,0 92,2 18,1 25,2 94,9 17,8 28,7 87,3 20,1 27,4 90,1 19,2 27,4 90,5 19,3 
250 26,2 92,2 18,2 25,3 95,0 17,8 29,0 87,2 20,4 27,6 90,0 19,4 27,6 90,4 19,5 
260 26,3 92,2 18,4 25,4 95,0 17,9 29,2 87,1 20,6 27,7 90,0 19,6 27,7 90,3 19,6 
270 26,4 92,2 18,5 25,4 95,0 18,0 29,4 87,0 20,9 27,9 89,9 19,7 27,9 90,2 19,8 
280 26,5 92,2 18,6 25,5 95,0 18,1 29,6 87,0 21,1 28,1 89,9 19,9 28,1 90,1 20,0 
290 26,6 92,1 18,7 25,6 95,0 18,2 29,8 86,9 21,4 28,2 89,8 20,1 28,2 90,1 20,2 
300 26,7 92,1 18,9 25,7 95,0 18,2 30,0 86,8 21,6 28,4 89,7 20,3 28,4 90,0 20,3 
310 26,9 92,1 19,0 25,7 95,0 18,3 30,3 86,7 21,9 28,5 89,7 20,5 28,5 89,9 20,5 
320 27,0 92,0 19,1 25,8 94,9 18,4 30,5 86,7 22,2 28,7 89,6 20,7 28,7 89,8 20,7 
324 27,0 92,0 19,2 25,8 94,9 18,4 30,6 86,6 22,3 28,8 89,6 20,7 28,8 89,8 20,8 
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Rys. 4. Przebieg zmian temperatury prognozowanej od 17 do 21.11.2008 roku 
Figure 4. Course of changes of temperature prognosis from 17 to 21.11.2008 
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Rys. 5. Przebieg zmian temperatury prognozowanej od 22 do 28.11.2008 roku 
Figure 5. Course of changes of temperature prognosis from 22 to 28.11.2008 
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5. OCENA ŚRODKÓW POTRZEBNYCH DO ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWYCH 
WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH W REJONIE ŚCIANY 3. PODSUMOWANIE 

 
Uzyskane dane prognostyczne porównano z rzeczywistymi pomiarami. Różnice temperatury ter-
mometru suchego na końcu ściany nie były wyższe od 1,5°C, co świadczy o dobrym dopasowaniu 
modelu i możliwości wykorzystania go dla prognozowania warunków klimatycznych dla dalszego 
biegu ściany, zwłaszcza dla okresu letniego i różnych wariantów wentylacji, klimatyzacji oraz wy-
dobycia. 
 Z przeprowadzonych obliczeń prognostycznych wynika, iż tradycyjne sposoby schładzania po-
wietrza, wyłącznie na wlocie, mogą okazać się niewystarczające lub mało skuteczne, aby zostały za-
pewnione poprawne warunki klimatyczne (temperatura powietrza poniżej 28°C). 
 Zastosowanie dodatkowego schładzania powietrza w ścianie w górnym odcinku ściany przy uży-
ciu ścianowych chłodnic powietrza mogłoby zapewnić poprawne warunki klimatyczne (temperatu-
ra powietrza poniżej 28°C) oraz swobodę regulacji temperatury powietrza wzdłuż całego frontu gór-
niczego. Dodatkowo zminimalizowanie różnicy temperatur pomiędzy wlotem a wylotem ze ściany 
byłoby korzystne ze względu na komfort cieplny pracowników. 
 Alternatywą dla ścianowych chłodnic powietrza może być zastosowanie lutniociągu doprowa-
dzającego schłodzone powietrze do ściany, co pozwoliłoby na zapewnienie poprawnych warunków 
cieplnych w górnym odcinku ściany. W praktyce nie daje to jednak pełnej kontroli nad strumie-
niem powietrza. Utrzymanie lutniociągu w idealnym stanie w wyrobisku ścianowym jest niezwy-
kle trudne. 
 Z wykonanych prognoz wynika, iż zwiększone wydobycie ze ściany (powyżej 2500 Mg/dobę) 
może odbywać się wyłącznie przy zapewnieniu niskich wartości temperatury powietrza na wlocie 
do ściany, tj. poniżej 24°C przy wydatku 11,83 m3/s. W miesiącach letnich konieczne może okazać 
się zmniejszenie wydobycia, aby temperatura powietrza na końcu ściany nie przekroczyła 33°C. 
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy na całej długości ściany jest możliwa wyłącznie w sytuacji 
małego wydobycia (poniżej 1500 Mg/dobę) i temperaturze powietrza na wlocie do ściany poniżej 
24°C. 
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Prognosis and the Verification of Climatical Conditions in the Longwall 3 
in „Halemba-Wirek” Coal-Mine „Halemba” Movement 
 
The prognosis of climatic conditions was introduced in the article for the longwall 3 in the layer 
405/1 party „K” of level 1030 m in „Halemba-Wirek” coal-mine „Halemba” Movement. The prog-
nosis was executed using the specialist computer programme Z.K.S. Mopfit 2000. The measure-
ments of real climatic conditions were executed to check the prognosis. Given and measurements 
was taken down in boards and on graphs. 
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Indywidualna i stacjonarna kontrola i ocena 
warunków klimatycznych przez pracowników 
w różnych miejscach pracy w kopalni 
 
 
Jan Drenda 
Politechnika Śląska 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono wpływ parametrów klimatu, wydatku energetyczne-
go pracowników, ubioru i aklimatyzacji na warunki klimatyczne w środowiskach pracy. Podano spo-
soby poprawy warunków klimatycznych. Omówiono propozycje zastosowania indywidualnych i sta-
cjonarnych przyrządów pomiarowych dla oceny warunków klimatycznych górników w różnych 
miejscach pracy. 
 
 
 
1. KLIMATYCZNE WARUNKI PRACY 
 
Klimatyczne warunki pracy są ściśle związane ze stanem samopoczucia człowieka pracującego 
w danym środowisku. Komfort cieplny to stan zadowolenia człowieka z parametrów cieplnych oto-
czenia. Dyskomfort cieplny oznacza niezadowolenie. Dla oceny warunków klimatycznych w śro-
dowisku pracy używa się takich określeń jak: komfortowe warunki klimatyczne, korzystne, zado-
walające, dobre, trudne, bardzo trudne, niebezpieczne dla zdrowia. Niebezpieczne warunki klimaty-
czne występują wtedy, kiedy temperatura wewnętrzna (rektalna) organizmu przekracza 38°C [1], [2]. 
 Dla określenia warunków klimatycznych pracy nie wystarczają parametry klimatu. Potrzebna 
jest jeszcze znajomość wydatku energetycznego pracownika, oporu cieplnego odzieży i stanu akli-
matyzacji. Parametry fizyczne powietrza, charakteryzujące klimat, jesteśmy w stanie pomierzyć. Ta-
kie wielkości jak wydatek energetyczny, opór cieplny odzieży i stan aklimatyzacji musimy przyj-
mować. 
 Zgodnie z normą PN-85/N-08011, która jest tłumaczeniem normy międzynarodowej ISO 7243, 
wydatek energetyczny zależy od rodzaju i intensywności pracy. Podstawowe wartości wydatku ener-
getycznego dla pracowników w zależności od wykonywanej pracy podano w tabeli 1. 
 Górnik w czasie dniówki roboczej wykonuje różne czynności z różną intensywnością. Zdarzają 
się również chwile odpoczynku wynikające ze zmęczenia lub awarii i postojów urządzeń w proce-
sie wydobywczym. Chcąc więc ocenić wydatek energetyczny górników należy uwzględnić czas 
pracy i czas odpoczynku, przymusowego lub planowanego. Jest to problem trudny do oszacowa-
nia, dlatego najczęściej przyjmuje założenie, że w przodkach zmechanizowanych górnicy wykonu-
ją pracę umiarkowaną, a w przodkach niezmechanizowanych, pracę ciężką. Dokładna znajomość 
wydatku energetycznego nie jest tutaj tak bardzo konieczna, ponieważ człowiek ma decydujący 
wpływ na jego wielkość i może ją dostosowywać do swoich możliwości i samopoczucia w środo-
wisku gorącym. 
 Kolejnym parametrem wpływającym na ocenę warunków klimatycznych jest opór cieplny odzie-
ży. Na ten parametr człowiek również posiada decydujący wpływ dostosowując swój ubiór do swo-
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jego samopoczucia. W polskich normach PN-EN 12515 z 2002 roku i PN-EN ISO 9920 z 2008 ro-
ku, będących tłumaczeniami norm europejskich EN, podane są szczegółowe opory cieplne różnych 
typów odzieży. Są one wyrażone w jednostkach „clo”. Dla warunków kopalnianych zestawy odzie-
ży górników można sprowadzić do trzech wartości: 
1. Icl = 0 − człowiek nieubrany (szorty, buty, hełm). 
2. Icl = 0,6 clo − człowiek ubrany w lekką odzież roboczą (koszula z krótkimi rękawami, spodnie 

robocze). 
3. Icl = 1,0 clo − człowiek ubrany w normalną odzież roboczą (koszula, spodnie, bluza robocza). 
 
 
Tabela 1. Średnie wydatki energetyczne dla różnej ciężkości pracy 
Table 1. Energy expenditure of the human’s actions 

Lp. Praca 
Wydatek energetyczny 

(wartość średnia) 
M [W/m2] 

Rodzaj pracy. 

1. Odpoczynek 65  

2. Praca lekka 100 
Pozycja siedząca – lekka praca ręczna. 
Pozycja stojąca – frezowanie, skręcanie drobnej 
armatury, chodzenie z prędkością 3,5 km/h 

3. Praca 
umiarkowana 165 

Intensywna praca dłonią i ramieniem – wbijanie gwoździ,
manewrowanie ciężarówką, łączenie pojazdów, 
tynkowanie, popychanie i ciągnienie lekkich wózków, 
chodzenie z prędkością od 3,5 do 5,5 km/h 

4. Praca ciężka 230 

Intensywna praca ramieniem i tułowiem, przenoszenie 
ciężkich materiałów, struganie, szuflowanie, piłowanie, 
chodzenie z prędkością 5,5–7 km/h. Pchanie lub 
ciągnienie mocno obciążonych wózków 

5. Praca bardzo 
ciężka 290 

Bardzo intensywna praca w szybkim do maksymalnego 
tempie: praca z siekierą, intensywne szuflowanie lub 
kopanie, wchodzenie po schodach, bieganie, chodzenie 
z prędkością 7 km/h 

 
 
2. KONTROLA KLIMATU I WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH 
 
Kontrola klimatu w miejscach pracy polega na pomiarach i analizie parametrów fizycznych powie-
trza, czyli temperatury, wilgotności i prędkości przepływu. Pomiar tych parametrów może odby-
wać się automatycznie przy zastosowaniu odpowiednich czujników. Wydatek energetyczne, rodzaj 
ubioru i aklimatyzację należy przyjmować. Pomierzone parametry klimatu i zakładane parametry 
dotyczące człowieka pozwalają wyznaczyć wskaźnik określający klimatyczne warunki pracy w śro-
dowiskach, czyli wskaźnik dyskomfortu cieplnego „δ”. Wskaźnik dyskomfortu cieplnego ukreślić 
można z nomogramów lub obliczeń komputerowych [3]. Na rysunkach od 1 do 5 przedstawiono no-
mogramy do wyznaczania wskaźnika dyskomfortu cieplnego „δ”. Nomogramy te sporządzone są 
dla 5. wilgotności względnych powietrza ϕ (20%; 40%; 60%; 80% i 100%). Można z nich odczy-
tać wskaźnik dyskomfortu cieplnego dla człowieka nieubranego (lewa połowa nomogramu) i ubra-
nego w odzież o oporze cieplnym 1 clo (prawa połowa nomogramu). Uwzględniony jest również 
stopień aklimatyzacji pracownika. Sposób odczytu wskaźnika dyskomfortu cieplnego pokazano na 
rysunku 4, nomogramu opracowanego dla wilgotności względnej powietrza ϕ = 80%. Dla pomie-
rzonej wilgotności względnej powietrza ϕ = 80% punkty A, B, C, D leżące w lewej części nomo-
gramu dotyczą człowieka nieubranego, a punkty A’, B’; C’, D’ leżące w prawej części nomogramu 
dotyczą człowieka ubranego w odzież o oporze cieplnym 1 clo. Punkty te pokazują drogę, jaką na- 
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leży się poruszać po nomogramie zaczynając od pomierzonej temperatury powietrza, poprzez zmie-
rzoną prędkość powietrza, wydatek energetyczny i aklimatyzację do wskaźnika dyskomfortu ciepl-
nego umieszczonego na dolnej półosi pionowej (rys. 4, punkty D i D’). Zmieniając parametry kli-
matu oraz parametry odnoszące się do człowieka zmieniać się będzie wskaźnik dyskomfortu ciepl-
nego, na podstawie którego możemy ocenić poprawę lub pogorszenie się warunków klimatycznych. 
Ocena warunków klimatycznych w oparciu o wartości wskaźnika dyskomfortu cieplnego „δ” jest 
następująca: 
− = 0 − komfort cieplny, 
− = 1 − granica bezpiecznego dyskomfortu cieplnego, 
− < 1 − środowisko chłodne, 
− ≥ 1 − niebezpieczne warunki klimatyczne, 
− 0 < δ < 1 − bezpieczne warunki klimatyczne. 
 Bezpieczne warunki klimatyczne charakteryzujące się wartościami wskaźnika „δ” w przedziale 
wartości od 0 do 1 dzieli się na: 
− 0 < δ < 0,2 − warunki klimatyczne korzystne, 
− 0,2 ≤ δ < 0,5 − warunki klimatyczne zadowalające, 
− 0,5 ≤ δ < 0,8 − warunki klimatyczne trudne, 
− 0,8 ≤ δ < 1,0 − warunki klimatyczne bardzo trudne. 
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Rys. 3.  Nomogram dla wyznaczania wskaźników dyskomfortu c ieplnego dla wilgotności względnej powietrza ∫ = 60%
Figure 1. Nomogram for evaluating thermal discomfort index for relative humidity j= 60%

 
 Zmiany parametrów klimatu zmierzające do poprawy warunków klimatycznych wymagają na-
kładów finansowych (wentylacja, klimatyzacja). Zmiany wydatku energetycznego i oporu cieplne-
go odzieży takich nakładów nie wymagają. Pracownik sam może zmniejszyć wydatek energetycz-
ny stosując przerwy w pracy w każdej godzinie roboczodniówki. Może też dowolnie dobierać odzież 
roboczą lub chcąc uniknąć stresu lub udaru cieplnego, pracować bez odzieży. 
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3. PRZYRZĄD DO POMIARU WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH W PRZODKACH 
GÓRNICZYCH I OCENY BEZPIECZEŃSTWA KLIMATYCZNEGO 
PRACOWNIKÓW – KLIMATOMIERZ 

 
W celu oceny warunków klimatycznych i bezpieczeństwa klimatycznego górników proponuje się 
skonstruowanie, na bazie dotychczas istniejących przyrządów pomiarowych, miernika warunków 
klimatycznych nazwanego klimatomierzem [5]. Przyrząd ten mierzyłby trzy podstawowe parame-
try powietrza: temperaturę, wilgotność i prędkość przepływu. Posiadałby możliwości nastawienia 
wielkości wydatku energetycznego pracownika, oporu cieplnego odzieży i aklimatyzacji. 
 Przyrząd taki mógłby być produkowany w wersji stacjonarnej i indywidualnej czyli noszonej 
przez pracowników. Pokazywałby wartość wskaźnika dyskomfortu cieplnego i ostrzegałby pracow-
nika, po przekroczeniu najwyższej dopuszczalnej jego wartości, czyli δ ≥ 1, sygnałem świetlnym 
i dźwiękowym. Klimatomierze stacjonarne przekazywałyby dane do dyspozytora. 
 
 
4. ROLA WSKAŹNIKA DYSKOMFORTU CIEPLNEGO W ZAPEWNIENIU 

BEZPIECZEŃSTWA KLIMATYCZNEGO GÓRNIKÓW 
 
Pogarszające się klimatyczne warunki pracy w polskich kopalniach węgla i miedzi spowodowane 
zwiększającą się głębokością eksploatacji i mechanizacją robót górniczych stwarzają zagrożenie 
klimatyczne dla pracowników. Wprowadzenie do analizy warunków klimatycznych w kopalniach 
wskaźnika dyskomfortu cieplnego, uwzględniającego wszystkie parametry, które na te warunki mają 
wpływ, zwiększyłoby bezpieczeństwo klimatyczne w kopalniach. Obowiązujący od wielu już lat 
w polskich przepisach klimatycznych zapis mówiący o zabronieniu pracy, kiedy temperatura po-
wietrza przekroczy 33°C, z wyjątkiem akcji ratowniczej, powinien być zastąpiony wartością wskaź-
nika dyskomfortu cieplnego równą lub większą od jedności (δ ≥ 1). Wskaźnik dyskomfortu ciepl-
nego, który zastąpiłby zdezaktualizowaną już temperaturę 33°C, nieuwzględniającą podstawowych 
parametrów klimatu, takich jak wilgotność i prędkość przepływu powietrza oraz parametrów doty-
czących człowieka i otoczenia, byłby wskaźnikiem uniwersalnym zapewniającym bezpieczeństwo 
klimatyczne w każdej kopalni, czyli w kopalniach węgla, miedzi i soli [4]. Wskaźnik dyskomfortu 
cieplnego zabroniłby pracy w temperaturze niższej od 33°C w przodkach o dużej wilgotności po-
wietrza i małej prędkości jego przepływu, na przykład w przodkach ślepych, i dopuściłby prace 
w temperaturach wyższych od 33°C w przodkach z dużą prędkością powietrza, na przykład w ścia-
nach. Wpływ wilgotności powietrza na wskaźnik dyskomfortu cieplnego zapewniałby bezpieczeń-
stwo pracy zarówno w kopalniach wilgotnych, kopalniach węgla i miedzi, jak i w kopalniach su-
chych, kopalniach soli. Dysponując klimatomierzami dyspozytor kopalni mógłby ostrzegać pracow-
ników przed niebezpieczeństwem klimatycznym i podejmować decyzje, aby to niebezpieczeństwo 
wykluczyć. 
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Individual and Stationary Control and Estimation of Climate Conditions 
Undertaken by Workers in Different Workplaces of a Mine 
 
Influence of climate parameters, energy output of workers, clothes and acclimatization on climate 
conditions in selected work environment has been presented in the article. Propositions of applica-
tion of individual and stationary measuring devices for estimation of climate conditions of miners 
in different working places have been discussed. 
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Математическая модель поведения породоугольного массива 
при газификации угольных пластов 
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Механизм поведения породного массива при газификации угольного пласта во многом 
похожий с процессами, которые сопровождают очистные вынимание угля при шахтной раз-
работке. Поэтому целесообразно провести исследование напряженно деформированного со-
стояния пород вокруг подземного газогенератора на основе закономерностей сдвига породо-
угольного массива в условиях шахтной разработки.  

Вопросы образования полостей расслоения в породоугольном массиве на контактах по-
родных слоев при их подработке нашли освещение в роботах ученых И.М. Печука, Л.В. Са-
венко, С.Г. Авершина, М.А. Иофиса, П.Я. Середнякова, А.В. Савостьянова, А.И. Зорина, 
М.П. Зборщика и других, а также А. Лабасса, Я. Штюффкена (Голландия), Н. Вебера, Д. Форст-
мана, К. Паттейского (Германия) и др. 

Образование полостей расслоения большинством авторов рассматривается как следствие 
сдвига горных пород при разработке пластов. Выполненные исследования носят в основном 
описательный характер, количественная и качественная зависимость характера воображения 
сдвига породных слоев с учетом горнотехнического фактора и времени мало изучена и тре-
бует уточнения [1, 2]. 

В исследованиях деформаций пород горного массива, где способы расчета базируются 
на гипотезах или статистических данных, используется ряд гипотез, которые связывают опус-
кание дневной поверхности с пределами очистного вынимания через углы разрушения пород. 
Эти углы и сдвиг дневной поверхности основываются на натурных исследованиях. При этом 
методе расчета основное внимание уделено расчетам деформации опусканий дневной поверх-
ности. Геомеханические процессы и их динамика в толще пород горного массива не рассмат-
риваются [3]. 

Математическая модель напряженно деформированного состояния массива горных пород 
основывается на теории пластичности, упругости и предельного равновесия. Породоуголь-
ный массив представляется в виде сплошной среды, сдвиг пород в нем происходит без нару-
шения целостности массива. Очистные выработки представляются в виде щелей [2, 3]. Как 
предельные условия в определенных случаях используются шахтные исследования сдвига 
породоугольного массива или поверхности, а также предельные углы сдвига. Неоднород-
ность слоистого породного массива, сложный математический аппарат теории пластичности 
и упругости дают приближенное описание поведения горного массива при ведении очистных 
работ [33, 34]. Моделирование сплошного слоистого горного массива не дает возможность 
учитывать горно-геологические факторы, например, прочность пород, мощность породных 
слоев, расположения в толще горного массива, трещиноватость и тому подобное. 

Математическая модель напряженно деформированного состояния пород, которая осно-
вываются на теории упругости, целостности и однородности породного массива, учитывает 
особенности сдвига слоистого массива осадочных пород при разработке угольного пласта 
в шахтных условиях. Однако этот метод предусматривает использование сложного матема-
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тического аппарата, а для определения предельных условий необходимо использовать ряд 
трудоемких шахтных измерений параметров сдвига породных слоев. Результаты расчетов 
приемлемы лишь для условий, где проводились натурные исследования. При этом не охваты-
ваются все сдвиги пород горного массива. Также не есть согласование его с горно-технологи-
ческими параметрами, такими как скорость подвигания очистного забоя, длина лавы и выра-
ботанного пространства, способ управления кровлей, ширина вынимания угля и скорость 
комбайна и тому подобное [3, 4]. 

Преимуществом этого метода является учет в расчетах особенностей расслоения пород-
ного массива на контактах наслоения с образованием полостей расслоения, неравномерно-
сти распределения нагрузок в породных слоях, динамики поведения породной толщи, нагру-
зок нависшей массы пород и сдвига породных пластов. 

Методы расчета параметров опорного давления впереди очистного забоя сводятся к опре-
делению ширины опорной зоны и величины напряжений в ней, на уровне разрабатываемого 
пласта, не связывая расчет параметров опорной зоны с массивом поддельных пород [5]. Дан-
ный метод базируется на теории упругости и представлений о породном массиве как о сплош-
ной среде, которая воспринимает дополнительную нагрузку массы от подработаних пород, 
объем которых связывается с углами полного сдвигания. Описание области предельного со-
стояния пласта и определяющее расположение максимума напряжений требует шахтных из-
мерений на уровне пласта. 

В математических моделях, где в основу расчета положена гипотеза тонких плит и балок, 
процесс сдвига горных пород рассматривается в виде последовательного изгиба слоев с про-
скальзыванием на контактах напластования в пределах свободного пролета, не задевая зону 
опорного давления. Расчет сводится к решению отдельных задач для определения наруше-
ния целостности пород на контуре выработки, шага посадки кровли, необходимой несущей 
способности крепления, с учетом влияния мощности пласта, способа управления кровлей, 
распространения нормальных нагрузок на породный слой в зависимости от геологического 
строения, скорости подвигания забоя и пространственного изменения породных пластов от-
носительно друг к другу [3, 5, 6]. 

Вышеописанные методы расчета напряженно деформированного состояния пород полно-
стью не учитывают особенности строения породной толщи и технологические параметры 
отработки угольного пласта, который не дает полную комплексную, качественную и количе-
ственную характеристику протекания  геомеханических процессов в массиве горных пород. 
Большинство приведенных выше методов расчета дают возможность решать отдельные при-
кладные задачи, например, конвергенции боковых пород, нагрузки на механизированное кре-
пление, шагу посадки кровли и тому подобное. 

Применение в данной работе метода расчета напряженно деформированного состояния 
пород, разработанного в НГУ профессором А.В. Савостьяновым, позволит определить геоме-
ханические параметры, связанные с поведением породного массива при газификации уголь-
ного пласта. 

Для использования этого метода расчета поведения породного массива при подземной 
газификации угля следует учесть особенности пород непосредственной кровли и подошвы, 
склонных под действием высоких температур к спучивання, заполнению выгазованного про-
странства золошлаками и особенности выгазовыванния угольного пласта по мощности [7,8]. 

Принятая математическая модель позволяет нам рассматривать породоугольную толщу 
как слои пород литологической разницы в виде балки-полосы с нежестким защемлением. 
Основной вид разрушений целостности при поперечном изгибе, в условиях подработки - рас-
слоения, вызванные изгибистым моментом (рис 1а, б). 

Нагрузка от массы, приделанной надугольной толщи распределяется за породными слоя-
ми неравномерно: в опорной зоне находится максимум, а над выгазованным пространством 
параметры нагрузок зависят от собственного смежного слоя. 
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Рис. 1а, б. Характер распределения нормальных нагрузок и реакций в двух смежных слоях пород раз-
личной жесткости: а - твердость нижнего слоя ниже от твердости верхнего, б - твердость нижнего слоя 
больше твердости верхнего 

 
 
Характер распределения нормальных нагрузок и реакций в двух смежных слоях пород 

различной жесткости показан на рис. 1 а, б, при этом нижний слой пород имеет небольшую 
твердость (рис. 1а). Для этих слоев около границы подземного газогенератора образуется 
полость. Расслоение и нагрузка над этой полостью, со стороны выше лежащих слоев, отсут-
ствует. Относительно верхнего слоя пород граница реакции (f2) распространяется к полости, 
то есть к точке, где изгибистый момент нижнего породного слоя меняет знак. Со стороны 
опорной зоны нагрузки на верхний слой распространяется к точке, в которой кривизна из-
гиба породного слоя меняет знак (точка В, абсцисса f1) (рис 1а). Точка 3 является границею 
опорной зоны, ее местонахождения может изменяться. Опускание породного слоя впослед-
ствии приводит к сдвигу данной точки к массиву, где момент меняет знак. 

Точка изменения которая не меняет знак момента, называется «физической», а точка, где 
кривизна изгиба породного слоя меняет знак - «геометрической». 

Породные слои различной жесткости показаны на рисунку 1б, при этом опускание верх-
него и нижнего слоев одинаковые. Нагрузка на ниже лежащий породный слой, со стороны 
верхнего, распределяется равномерно, полость расслоения между ними отсутствует. В этом 
случае принимаем линейный закон распределения реакций и нагрузок между точками для 
рассмотренного слоя пород. Зная массу свисающих над массивом пород, можно получить 
физические эпюры нагрузок в этих точках. 
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Для реальных производственных факторов местонахождения данных точек необходимо 
рассчитать выходя из определения поперечных сил (Qx), изгибистых моментов (Мx), углов 
поворота поперечных перерезов в породном слое (θx), и их опусканий (Ух). 

Как расчетную схема принимаем полу-бесконечную балку-полосу, пригруженной выше 
лежащим слоем пород, с целью определения геометрических параметров опорной зоны: 

 

а =
β
1  arctg  (2βl + 1) – d0, м; d =  

β
1  arctg 

1+l
l

β
β , м, 

 

где l – предельный полупролет, м. 
Существуют зависимости между поперечными силами, нагрузкой, углом поворота пере-

сечений, изгибистым моментом и опусканиями: 
 

Q = 
dx

dM ; q = 
dx
dQ ; θ =

dx
dy  ; Mx = 

Eydx
dQ . 

 

При известных предельных условиях за одним из этих выражений можно получить ре-
зультаты за другими. Расположенные между точками эпюры нагрузок интегрируются за уча-
стками, с последующей аппроксимацией рядов Фурье за синусами: 
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где  
L – длина полного полупролета (L = d + d0 + l); 
Bk – коэффициент зависящей от параметров эпюры нагрузок, Т [1]; в расчетах принима-

ется три коэффициента В1, В2 и В3, то есть К = 1, 2, 3. 
На основании связей (3.2) и предельных условий получено; 
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где  
Кb – коэффициент спучивания пород; 
h – мощность породного слоя кровли, м 
F(k) – модуль деформации пород, которая изменяется по длине породного слоя при пере-

ходе из опорной зоны над выгазованным пространством и определяется по выраже-
нию: 

 

Fk = E0 , при 0 < x < a 

F(k) = (E0 – Eп)
0

2

d
xf −  + Еп  , при Q < x < f2 ; 

F(k) = Fп, при f2 < x < L. 
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При условии распределения в опорной зоне нормальных нагрузок и реакций за линейным 
законом максимальная нагрузка при свободном опускании породного слоя определяется из 
выражений: 
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где  
lпр – длина предельного полупролета породного слоя, м; 
Э – коэффициент, который учитывает распределение опорной нагрузки по периметре 

подземного газогенератора; 
в2 = d0 – для первого слоя пород, м;  
Sn = 0 – для выше лежащих породных слоев. 
В пределах длины предельного полупролета масса приделанных пород распределяется 

над отработанным пространством [1]. Масса пород при условии lл > lпр распределяется над 
выгазованным пространством в пределах разницы полупролетов (lл – lпр) (рис. 2.2). 

Распределение границы пригрузки на породный слой со стороны выше лежащей толщи 
к геометрической точке перегиба данного слоя и абсциссы (f1) равняется 0,63Lпр. Граница ре-
акций относительно данного слоя зависит от твердости ниже лежащего слоя. Если твердость 
выше лежащего больше твердости ниже лежащего слоя, абсцисса этой границы (f1) определя-
ется по выражению: 
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В случае, когда твердость выше лежащего слоя равняется или меньше твердости ниже 
лежащего, граница реакции касательно выше лежащего слоя пород распределяется к геомет-
рической точке перегиба ниже лежащего слоя f1= 0,63lпр. 

Основой выходных данных для выполнения аналитических исследований является стра-
тиграфический разрез и горно-технологические параметры. Породную толщу, которая вме-
щает газогенератор, разделяют на слои за литологической разницей с нумерацией от уголь-
ного пласта, который газифицируется, к дневной поверхности. Расчет выполняется в два эта-
па [1, 7, 8]. 

Первый этап обусловливается определением снизу наверх геометрических параметров 
эпюр нагрузок (a, d0, f1, f2, lпр, lp). Предельными условиями в этом случае являются величины 
свободных опусканий породного слоя, при которых над выгазованным пространством отсут-
ствует реакция, и на опорную зону передается масса от приделанных пород. Когда макси-
мальные опускания отвечают заданным, геометрические параметры отвечают установлен-
ным параметрам. 

Эпюры нагрузок физических параметров определяются от дневной поверхности к пла-
сту, что выгазовывается. Предельные условия обусловливаются максимальными величина-
ми опусканий породных слоев. Для упрощения задания в подробленным породном массиве 
выделяются точки породных слоев, в основе которых заложены более твердые слои, кото-
рые влияют на параметры сдвига (рис. 1). На основании предложенной математической мо-
дели разработан алгоритм расчета параметров расслоения породной толщи с учетом особен-
ностей процесса газификации угольного пласта, который отображен в блок-схеме (рис. 2). 
Построения графиков и эпюр. 
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Рис. 2. Блок-схема расчета параметров расслоения породной толщи при выгазовывании угольного пла-
ста 
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Алгоритм расчета физических параметров эпюр нагрузок разработан в комплексной про-
грамме языком «Паскаль» для ПЭВМ и включает 17 блоков, которые предусматривают реше-
ние следующих заданий: 
1. Обработка геометрических параметров, установления предельных условий, которые опре-
деляют закономерность распределения нормальных нагрузок. 
2. Установление закономерности распределения нормальных нагрузок на уровне первого слоя. 
3. Установление распределения реакций относительно первого слоя. 
4, 5. Установление распределения нормальных нагрузок и реакций следующих слоев с учетом 
реакции касательно выше лежащих слоев. 
6. Вычисление коэффициента Вк с учетом особенностей распределения нормальных нагрузок 
и реакций. 
7, 8, 9. Контроль выполнения предельных условий, переадресация на корректировку физиче-
ских параметров. 
10, 11, 12, 13. Определение реактивного момента, корректировки физических параметров 
эпюр в зависимости от их типа. 
14, 15. Определение поведения пород основной кровли при критическом и нормальном со-
стоянии. 
16. Определение параметров полостей расслоения над газогенератором. 
17. Обработка результатов расчетов, вывод материалов на экран или на печать. 

Программой предусмотрен блок, который осуществляет проверку породных слоев на рас-
слоение. Критерием проверки являются касательные и отрывные напряжения, вызванные по-
перечными силами Q, изгибистым моментом и собственным весом пород, которые определя-
ются из выражений: 
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где  
l – длина полупролета подземного газогенератора, м; 

ltg  – угол разрушения пород;  
L – длина полного полупролета, м; 

kB1  – коэффициент, который зависит от параметров эпюры нагрузки, т. 
 
При условии, что прочность пород на отрыв перпендикулярна наслоению Gот > Rот или 

прочность пород на скалывание параллельная наслоению τизг  > R cк, – наблюдается расслое-
ние породной толщи. 

Одновременно с определением мест расслоения пород в подработанном массиве, в балке 
определяется мощность пачки, которая отслаивается. Расчетом устанавливается количество 
породных слоев после расслоения и осуществляются расчеты в заданных сечениях. 

Программой рассматриваются сечения (рис. 3.): над серединой подземного газогенерато-
ра (сечение А-А), расположенное перпендикулярно к огневому забою; на соединении гене-
ратора со скважинами, дутьевой и газоотводной (сечение Б-Б), расположенное параллельно 
к огневому забою. Сечения отличаются один от другого закономерностями распределения 
нормальных нагрузок, при этом скорость подвигания огневого забоя учитывается побочно, 
время в сечении А-А принимается равным Т = 0;5 > L L< lг (lг – полупролет газогенератора), 

а в пересечении Б-Б – Т= 
V
S

 (S – расстояние от данного сечения к огневому забою). В сече-

нии В-В, которое располагается за забоем, время Т учитывается по окончании выгазовыван-
ния угольного пласта в этом сечении. Изменение модуля деформации пород над выгазован-
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ным пространством (Е nt) и коэффициента β в расчетах зависит от времени и скорости под-
выгания огневого забоя. 

 
Рис. 3. Пересечение для расчета НДС пород, вмещающие подземный газогенератор 

 
Граница опорной зоны породного слоя  на уровне его кровли обусловливается «геомет-

рической точкой» перегиба и ее абсцисса (f1) отвечает золотой пропорции от полного полу-
пролета, то есть  

 

)(63,0 01 dаlf пр ++⋅= . 
 

Граница опорной зоны верхнего слоя смещается по отношению к границе нижнего слоя 
в сторону выработанного пространства на величину, которая зависит от мощности пород-
ного слоя и угла поворота вертикальных сеченый. При этом выполняется условие: 

 

))1()1((03,1)( 0101 −⋅−−⋅=− LdLbdLb ; 
 

После определения геометрических параметров в направлении от дневной поверхности 
к угольному слою устанавливаются физические параметры. Выделяются твердые породные 
слои, которые определяют процесс движения. В дальнейшем определяются параметры рас-
пределения реакций и нормальных нагрузок в пачке породных слоев. Потом вычисляются 
коэффициенты (В1, В2, В3), которые зависят от параметров эпюр и находятся из выражения: 
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После определения коэффициента, включается блок, который вычисляет максимальные 
опускания, которые сравнятся с максимально возможными. 

Если расчетные опускания (Ур) несравнимы с предельными, то в блоке программы произ-
водится корректировка параметров эпюр нагрузок.  

При поперечном изгибе породного слоя нейтральная ось смещается в сторону большего 
модуля, потому нужно в расчетах напряжений, которые возникают при изгибистом моменте, 
применять приведенный модуль деформаций (ЕП). Коэффициент (ЕН), который обусловли-
вает сдвиг нейтральной оси и приведен модуль (ЕП), определяются из выражений: 
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где Ер, Есж – модули деформации пород на растягивание и сжатия. 
 
При СПГУ породы непосредственной кровли у огневого забоя подземного газогенератора 

подвергаются высоким температурам [7, 8]. Величина температур газификации угольного 
слоя изменяется по длине реакционного канала. Максимальные температуры (1100-1300 0С) 
наблюдается на граници перехода окислительной зоны в восстановительную зону. Поэтому 
породы у огневого забоя поддаются разным термоупругим напряжением. Такая же ситуация 
наблюдается и у выгазованном пространстве. 

При влиянии высоких температур в ходе лабораторных и стендовых исследований уста-
новлено изменение плотности горных пород под воздействием высокотемпературного про-
грева. В результате исследований замечены увеличение объема пород на 1-5% от первобыт-
ного, при этом модуль упругости изменяется на 5-20% [7]. В результате термодинамических 
нагрузок, с повышением температур, будет изменяться за линейным законом модуль упруго-
сти Е (рис. 4). 

 

 
 
Рис. 4. Изменение модуля деформации Еп в зависимости от степени прогрева пород: 1- песчанистый 
сланец (при Т = 12000С, Еп = 0,119 МПа), 2-глинистый сланец (при Т = 12000С, Еп = 0,112 МПа) 

 
В последующих расчетах напряженно деформированного состояния нижней породной пач-

ки непосредственной кровли стоит учитывать изменения модуля упругости. Коэффициент 
упругости будет изменяться с учетом коэффициента температурного влияния КТ =1, 05-1,2. 
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Причинами разрушения породного слоя являются нормальные нагрузки, силы трения, из-
гибистый момент и касательные напряжения от поперечных сил. 

Напряжения от изгибистого момента (G), сил трения (tтр) и касательные от поперечных 
сил (τизг) определяют из выражений: 
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Суммарные напряжения (G) определяются с учетом напряжений вызванных распором. 

Напряжения со знаком (-) сжимающие, а со знаком (+) – растягивающие. 
 

трxycжxрcжy tGGSGGGSG =⋅+Δ=⋅Δ+= τ);();(  
 
Состояние пород определяется за главными напряжениями (G1G2) и за критерием сопро-

тивления пород одноосевому сжатию (SPR) 
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Условия разрушения породы кровли проверяются за: SPR > Rсж и τ max > Rсж. 
Поперечные силы над серединой подземного газогенератора отсутствуют, нормальные 

нагрузки незначительны, а состояние пород массива зависит от изгибистого момента, кото-
рый вызывает напряжение за наслоением (λGсж, λGр) и перпендикулярно ему (Gсж, Gр). 

За счет собственного веса и от изгибистого момента в породном слое возникают напряже-
ния на отрыв перпендикулярно наслоению. 

В соответствии с принятой физической моделью и расчетной схемой, определяются на-
пряжения в разных сечениях породного слоя, поперечные силы Qx и изгибистый момент Мх 
из выражений: 
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Образование вертикальных трещин определяется за деформациями пород через горизон-
тальные перемещения xN  рассчитанные для двух смежных сечений по выражениям: 
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Опускание породного слоя хУ определяются из выражения: 
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Натурными измерениями сдвигов установлено, что при деформации ε > 5  мм/м наблюда-
ется образование вертикальных трещин в породных слоях массива [1]. 

Основными видами нарушения целостности пород, которые обусловливают поведение 
массива, является расслоение по ослабленным контактам за счет отрыва под действием соб-
ственного веса или изгибистого момента над серединой газогенератора. Прочность пород на 
отрыв нормально к наслоению зависит от глубины разработки, наличие в породах на полос-
тях наслоения ослабленных контактов и прослоек. Определяется коэффициентом DR 

 

( )610−⋅⋅−= НГBDR  
 
где В и Г – коэффициенты, которые зависят от литологической разницы пород, Мпа. 
Зная характер распределения нагрузок на слои, определяем пространственные параметры 

полостей расслоения.  
От огневого забоя полость расслоения будет защелкиваться, в итоге образуются две по-

лости, которые примыкаются к выгазованному пространству и к массиву. 
Ширина полостей u/  определяется по выражению: 
 

2
/ fLu −= , 

 
где L – предельный полупролет породы-моста, м; f2 – ширина опорной зоны на уровне 

почвы породы моста, м. 
Определяем площадь полости расслоения, выходя из рассмотренных сечений S 1-1- S5, 

при maxуl ≤  
 

.2
1⋅⋅= nbn unS  

 

Площади полостей определяются из выражений: 
– вариант а: 
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– вариант б: 
 

( ) ( )
2
1

212 ⋅−⋅−= γγdLSr , 

 

где:  
SABC – площадь полости, которая закрывается, по треугольнику АВС, м2; 

SADC – площадь полости, которая закрывается, по треугольнику ADC,м2;  
L – полная длина полупролета рассмотренного слоя ( 2-го верхние слои), м;  
f2 – ширина опорной зоны на уровне почвы, м;  
d2 – расстояние от конца опорной зоны к точке расслоения породных слоев, м;  
уf2 – опускание слоев к точке расслоения, м;  
Sr – площадь открытой полости, м2;  
lпр – предельный полупролет основной кровли, м;  
в1 и в2 – опускание породных слоев от начала координат, мм 
Объем полости расслоения определяется из параметров, представленных на рис. 5. 
 

 
Рис. 8. Графическая схема к определению объема полости расслоения в толще пород над подземным 
газогенератором 

 
Выходя из построенной графической схемы, находим объем полости расслоения сформи-

рованной из трех геометрических фигур: 
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Разница между максимальным опусканиями слоев породы определяет максимальную вы-
соту расслоения: 

 

)()( 21
/ xyxyW −= . 

 

Результаты расчетов позволяют установить параметры полостей расслоения, место их рас-
положения в породном массиве относительно подземного газогенератора, с учетом горно-
геологических и технологических условий [2]. 
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ВЫВОДЫ 
 

Разработанный математический аппарат и алгоритм расчета поведения породо-угольного 
массива при СПГУ позволяет: 
– учитывать расслоение, образование вертикальных трещин и полостей сдвига породных 

слоев друг относительно друга и другие особенности поведения породного массива с уче-
том изменения мощностных свойств пород, которые поддаются горному давлению и тер-
модинамическим нагрузкам; 

– определять НДС породной толщи с учетом естественного фактора и технологических па-
раметров, включая особенности газификации угольного слоя (наличию слоя пепла и воз-
можность спучивання пород в условиях высоких температур в зоне выгазованного про-
странства подземного газогенератора); 

– на основе прогноза поведения породного массива при СПГУ можно обосновать динамику 
образования и параметры полостей расслоения, установить рациональные параметры тех-
нологии инъекционной закладки, которая обеспечивает надежность работы подземного 
газогенератора. 

– устанавливать параметры выгазовыванния свиты угольных пластов или мощных пластов 
как у низходящем так и восходящем порядке из учетом изменений в НДС породного мас-
сива. 
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Program EXPLO 2009 jako praktyczne zastosowanie wskaźnika 
RCS 2009 w procesie obserwacji w czasie zmian stanu 
wybuchowości atmosfery kopalnianej 
 
 
Ryszard Krzykowski, Piotr Pallado 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO-WiN 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono możliwość dostosowania do obowiązujących przepi-
sów procesu obserwacji w czasie zmian stanu wybuchowości atmosfery kopalnianej w dowolnie dłu-
gim okresie, dzięki zastosowaniu uogólnionego wskaźnika. 
 Koncepcja wskaźnika została pozytywnie zaopiniowana przez Centralną Stację Ratownictwa 
Górniczego w Bytomiu oraz zaprezentowana w biuletynie Wyższego Urzędu Górniczego w Kato-
wicach. Oprogramowanie komputerowe EXPLO 2009 oparte na wskaźniku wybuchowości zostało 
pozytywnie przetestowane w kopalniach węgla kamiennego. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Wskaźnik wybuchowości, zagrożenie wybuchem, wybuchowość, powietrze 
kopalniane 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi sposób oceny stanu zagrożenia wybuchowego 
atmosfery kopalnianej, ocenę tą należy przeprowadzać metodą stałego trójkąta wybuchowości op-
racowaną przez Centralną Stację Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Wskaźnik stanu wybucho-
wości atmosfery kopalnianej ρ oparty był na zmiennym trójkącie wybuchowości w układzie gazy 
palne-gazy inertne [4] z 1988 roku. Koncepcję zmodyfikowanego wskaźnika zaprezentowano w Biu-
letynie Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego [6] w 2001 oraz w 2002 roku w miesięczniku 
Wyższego Urzędu Górniczego [5]. Zmodyfikowany wskaźnik nazwano symbolem RCS. W biulety-
nie Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, oprócz pozytywnej opinii na temat wskaźnika RCS 
ukazała się również uwaga: „Wskaźnik RCS może sprawiać kłopoty interpretacyjne przy próbach 
stopniowania mieszanin wewnątrz trójkąta wybuchowości, ponieważ przedstawiona konstrukcja 
wyznacza mieszaniny i centrum największej wybuchowości odbiegające od oczekiwanych (stechio-
metrycznych)” – domyślnie: mieszanin. W chwili obecnej usunięto tą niedogodność i najnowsza 
wersja wskaźnika ma zmieniony sposób wyznaczania w obszarze mieszanin wybuchowych. Dla od-
różnienia od poprzedniej wersji najnowszy wskaźnik nosi nazwę RCS 2009. Wersja RCS 2009 nie 
była dotąd publikowana. 
 
 
2. KONCEPCJA WSKAŹNIKA WYBUCHOWOŚCI RCS 2009 
 
Mimo, iż koncepcja wskaźnika RCS 2009 uległa zmianie względem RCS jedynie dla punktów ana-
lizy znajdujących się wewnątrz trójkąta wybuchowości (obszar 3), jednakże dla zachowania cało-
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ści zagadnienia podane zostaną poniżej zasady konstrukcji we wszystkich obszarach. Wskaźnik 
RCS 2009 na granicach wybuchowości przyjmuje wartość 1, wewnątrz obszaru mieszanin wybu-
chowych wartości większe od jedności, rosnące w miarę zbliżania się do centrum największej wy-
buchowości (punktu mieszaniny stechiometrycznej), natomiast na zewnątrz – wartości mniejsze od 
jedności, zmierzające do zera w miarę oddalania się od tego obszaru. 
 
 
3. SFORMUŁOWANIE MATEMATYCZNEJ DEFINICJI WSKAŹNIKA [4], [5], [6] 
 
Dowolna mieszanina, bez względu na skład – jest identyfikowana pod względem wybuchowości 
pojedynczą wartością wskaźnika bezwymiarowego RCS 2009. Na rysunku 1 i w tablicy 1 przedsta-
wiono obszary diagramu wybuchowości w układzie współrzędnych x-y, z wyszczególnieniem od-
cinków, których wzajemne proporcje określają poszczególne zależności, przyjmowane w celu wy-
znaczenia wskaźnika RCS 2009. Reprezentujący daną mieszaninę punkt P leży na linii prostej, łą-
czącej go z punktem Y, jej przedłużenie przecina oś x w punkcie P0. Jeżeli punkt P0 pokrywa się 
z punktem S0 to odcinek YP0 przechodzi przez szczytową granicę wybuchowości S. Jeżeli P0 nie 
pokrywa się z punktem S0 i leży między punktami 0 i S0 to cała ta prosta leży oczywiście poza ob-
szarem mieszanin wybuchowych DGS. Gdy natomiast punkt P0 leży między punktami S0 i X, wów-
czas mieszana będzie wybuchowa na odcinku DkGk, tym dłuższym, im punkt P0 znajdował się bli-
żej punktu X. W przypadku, gdy punkt P0 i punkt X pokrywają się – brak jest w mieszaninie gazu 
inertnego, odcinek mieszanin wybuchowych jest najdłuższy: punkt Dk pokrywa się z dolną granicą 
wybuchowości D, a punkt Gk z granicą G. 
 Ewentualna przynależność punktu P, reprezentującego określony skład atmosfery kopalnianej 
do trójkąta wybuchowości DGS oraz jego relatywne położenie względem granic obszaru mieszanin 
wybuchowych, pozwala na określenie stanu zagrożenia wybuchowego. Możliwe jest również osza-
cowanie stopnia zagrożenia wybuchem przez obserwację oddalenia analizowanego punktu P od bo-
ków trójkąta DGS. 
 Tę ostatnią czynność można jednak radykalnie udoskonalić stosując omawiany tu wskaźnik sta-
nu wybuchowości RCS 2009. Należy zauważyć, że przebieg czasowy wskaźnika RCS 2009 dla da-
nego punktu pomiarowego w kopalni jest sprowadzony do obserwacji tylko jednej krzywej. 
 Wzrost wartości wskaźnika RCS 2009 oznacza wzrost zagrożenia wybuchowego. Osiągnięcie 
jedności jest równoznaczne z osiągnięciem uogólnionej granicy wybuchowości. Niżej podano zależ-
ności matematyczne obowiązujące dla wyznaczenia wskaźnika RCS 2009 w poszczególnych ob-
szarach wykresu wybuchowości. 
 Wskaźnik RCS 2009 dla mieszanin niewybuchowych w obszarze YS00 spełnia warunek: 
 

1
x
x

0S

0P <                                                                                                                             (1) 

 
 Gdyby jednak, jako wartość wskaźnika, przyjąć wartość stosunku po lewej stronie nierówności 
(1), mogłoby się zdarzyć, że punkt analizy P, leżący tuż przy punkcie S0, wskazywałby na większe 
zagrożenie – niż punkt analizy leżący w bardzo bliskiej odległości od szczytowej granicy wybucho-
wości S. Wprowadzono więc taką zależność na wskaźnik RCS 2009 w tym obszarze, która usuwa 
tę niedogodność. W tym celu, poprzez połączenie punktów 0 i S prostą m, podzielono cały omawia-
ny obszar na dwa podobszary YS0 i 0SS0. Prosta P0Y, przeprowadzona przez punkt analizy P, 
przecina prostą m w punkcie Pm. 
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 W podobszarze 0YS (łącznie z prostą m) obowiązuje zależność 
 

mP0S

P0P

xx
xx

2009RCS
⋅
⋅

=                                                                                                     (2) 

 
 W podobszarze 0SS0 obowiązuje zależność 
 

( )
( )

mP0P0S

P0P0P

xxx
xxx

2009RCS
−
−

=                                                                                             (3) 

 
 Uwzględniono przy tym spostrzeżenie, że punkty analizy bardziej oddalone od prostej m są mniej 
narażone na „zbliżenie się” do szczytowej granicy wybuchowości S i ogólnie – do trójkąta wybu-
chowości, podczas przesuwania się punktu P po dowolnej prostej 0P oddalając się od punktu 0. 
 
Wskaźnik RCS 2009 w obszarze YDS 
W obszarze YDS, zgodnie z ideą wskaźnika LD Le Chateliera, przyjęto: 
 

kD

P

x
x2009RCS =                                                                                                            (4) 

 
gdzie xDk oznacza współrzędną x dolnej granicy wybuchowości Dk. 
 
Wskaźnik RCS 2009 dla mieszaniny w obszarze SGXS0 
W obszarze SGXS0 wskaźnik stanu wybuchowości wynosi: 
 

kG0P

P0P

xx
xx

2009RCS
−
−

=                                                                                                   (5) 

 
 Przyjęto, że wskaźnik powinien rosnąć w tym obszarze w miarę zbliżania się punktu P do punk-
tu Y. Miarą zaś względnej odległości punktu P do górnej granicy wybuchowości Gk, przy założeniu, 
że mieszanina może być w skrajnym przypadku pozbawiona powietrza (Punkt P0) – jest stosunek 
„drogi przebytej” P0P do „drogi całkowitej” P0Gk. 
 
Wskaźnik RCS 2009 dla trójkąta wybuchowości – obszar DGS 
Na odcinku DG umieszczono punkt E mieszaniny stechiometrycznej, a następnie połączono punkt 
E z szczytową granicą wybuchowości S (rys. 1). 
 W trójkącie DES obowiązuje: 
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 Natomiast w pozostałym trójkącie EGS obowiązuje zależność 
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Tablica 1. Zestawienie zależności wyznaczających wskaźniki RCS 2009 
Table 1. Juxtaposition dependences which designating the indicators RCS 2009 

NR 
OBSZARU 

OBSZARY ANALIZY 
(WEDŁUG RYSUNKU 1) OBOWIĄZUJĄCA ZALEŻNOŚĆ 

podobszar YS0 
łącznie z prostą m 
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mPP xx <  mP0S

P0P
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⋅
⋅
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−
−
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kD
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Rys. 1. Obszary analizy w układzie współrzędnych x-y z wyszczególnieniem odcinków, których 
wzajemne proporcje określają wskaźnik RCS 2009 dla różnych położeń punktu analizy P 
Figure 1. The Cartesian co-ordinate system with the areas of analyze and stress of the section 
where the each relation determine RCS 2009 indicator for any location of analyze point P 
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4. PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE ANALIZY WYBUCHOWOŚCI ATMOSFERY 
KOPALNIANEJ Z WYKORZYSTANIEM UOGÓLNIONEGO 
BEZWYMIAROWEGO WSKAŹNIKA WYBUCHOWOŚCI 

 
Pierwszy program komputerowy związany z omawianym zagadnieniem powstał w roku 1986 w ko-
palni „Staszic” w Katowicach i został włączony do kompleksowego badania zagrożeń i stanu wy-
buchowości za tamami izolacyjnymi, jako wynik współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa. Pro-
gram został udoskonalony w 1987 roku. Następny program wykorzystujący uogólniony wskaźnik 
wybuchowości powstał w Centralnym Ośrodku Informatyki Górnictwa [4] w roku 1988. Zdobył on 
brązowy medal na Targach Oprogramowania SOFTARG 1998. W latach 1994−2004 podobny 
program był testowany i wdrażany przez firmę INTOSET Sp. z o.o. w Katowicach. Współczesna 
wersja oprogramowania komputerowego powstałą w Przedsiębiorstwie Handlowo-Usługowym 
EKO-WiN pod nazwą EXPLO 2009, gdzie jest na bieżąco testowana i doskonalona. Poniższy rysu-
nek de-monstruje przykład zasady wizualizacji przebiegu wskaźnika wybuchowości RCS 2009. 
 

 
 
Rys. 2. Przebieg wskaźnika wybuchowości RCS 2009 kolejnych analiz chemicznych Ai 
z przyporządkowaniem do obszaru wybuchowości Ow 
Figure 2. Approximate course of changes in RCS 2009 indicator depending 
on following chemical analysis Ai with qualify to area of exposion Ow 
 
 
5. WYKAZ WSZYSTKICH OZNACZEŃ ZASTOSOWANYCH W ANALIZIE 

WYBUCHOWOŚCI (NA RYSUNKU 1 ORAZ W TABLICY 1) 
 
Poniżej przedstawiono wykaz wszystkich oznaczeń zastosowanych w analizie wybuchowości (na 
rysunku 1 oraz w tablicy 1): 
 

0 – początek układu współrzędnych (0% gazu palnego, 0% tlenu, 100% gazu inertnego); 
x – współrzędna oznaczająca gaz palny (po transformacji); 
y – współrzędna oznaczająca tlen (po transformacji); 
X – punkt 100% gazu palnego; 
Y – punkt czystego powietrza; 
D – dolna granica wybuchowości mieszaniny z powietrzem; 
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G – górna granica wybuchowości mieszaniny z powietrzem; 
Dk – dolna granica wybuchowości z domieszką gazu inertnego; 
Gk – górna granica wybuchowości z domieszką gazu inertnego; 

S – szczytowa granica wybuchowości, w której zbiegają się granice 
dolna i górna przy określonej domieszce gazu inertnego; 

S0 – 
wartość krytyczna; rozcieńczenie takiej mieszaniny powietrzem powoduje 
przemieszczenie się punktu analizy wzdłuż odcinka S0Y przez szczytową 
granicę wybuchowości S; 

E – Punkt mieszaniny stechiometrycznej; 
P – punkt analizy o współrzędnych (xP, yP) – po transformacji; 

m – prosta pomocnicza łącząca początek układu współrzędnych 
ze szczytową granicą wybuchowości S; 

P0 – punkt przecięcia się osi x z prostą biegnącą z punktu Y poprzez punkt analizy P. 
 
Obszary stanu wybuchowości (rys. 1) 

1 – trójkąt 0YS0 – 
 

obszar mieszanin niewybuchowych 
ze względu na nadmiar gazu inertnego; 

2 – trójkąt YDS – 
 

obszar mieszanin niewybuchowych 
ze względu na nadmiar powietrza; 

3 – trójkąt DGS – obszar mieszanin wybuchowych; 

4 – czworokąt 
S0SGX 

– 
 

obszar mieszanin niewybuchowych 
ze względu na nadmiar gazu palnego. 

Uwaga: Oznaczenia wielkości uwzględniają transformację dokonaną zgodnie 
z metodą Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. 
 
 
WNIOSKI 
 
Wieloletnie doświadczenie z różnorodnym sprzętem obliczeniowym wskazuje na przydatność za-
stosowania praktycznego syntetycznego bezwymiarowego wskaźnika wybuchowości. Według opi-
nii Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu [6] „Konstrukcja wskaźnika RCS jest 
spójna i ciągła we wszystkich obszarach diagramu wybuchowości. Warto poszerzyć program kom-
puterowy OSWMGP w celu wyznaczania i obserwacji tej wielkości.” Wydaje się, iż wprowadze-
nie obecnie wersji RCS 2009 może jedynie polepszyć walory użytkowe metody, zwłaszcza że uw-
zględniono tu również stopniowanie wartości wskaźnika w obszarze mieszanin wybuchowych. Moż-
liwość taka istnieje w oprogramowaniu EXPLO 2009. 
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EXPLO 2009 Program as a Practical Application of the Indicator RCS 2009 
in Progress of the Observation of Changes of the Explosiveness State 
of Mine Atmosphere in Any Period of Time 
 
In this report has been presented the possibility of adapting to binding law the process of observing 
the changes of the explosiveness state of mine atmosphere in a given period of time, owing to ap-
plying a generalized improved indicator. 
 The concept of the indicator has been positively accepted by The Central Station of Mining Re-
scue in Bytom and presented in The Bulletin of State Mining Authority in Katowice. The computer 
software EXPLO 2009 based on the indicator has been positively tested in mining coal stone. 
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Monitoring i analiza rozkładów stężenia pyłów 
generowanych przez maszyny urabiające 
 
 
Jerzy Mróz 
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono wyniki prac konstrukcyjnych i badawczych nad mo-
nitorowaniem zagrożeń pyłowych w rejonach maszyn urabiających. Opisano pyłomierz PŁ-2 do 
pomiarów ciągłych oraz jego współpracę z systemem metanowo-pożarowym SMP-NT. 
 Przedstawiono badania przeprowadzone w kopalni oraz analizę rozkładów stężeń pyłów w fun-
kcji odległości od ściany wydobywczej. Opracowano modele rozkładów pyłu zawieszonego oraz 
pyłu osiadłego, które mogą być pomocne do określenia zagrożeń pyłowych oraz prowadzenia pro-
filaktyki. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Monitorowanie, zagrożenie pyłowe 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Zapylenie pyłem węglowym lub mieszanką pył węglowy − kamienny w kopalniach węgla kamien-
nego powoduje dwa rodzaje zagrożeń [1], [2]: 
− Wystąpienia pylicy u górników na skutek długotrwałego wdychania pyłu szczególnie zawiera-

jącego krzemionkę powodująca trwałe uszkodzenie płuc. 
− Potencjalne zagrożenie wybuchem osiadłego pyłu węglowego o niskiej zawartości części niepal-

nych. 
 W kopalniach wprowadzane są urządzenia odpylające różnego typu, które wymagają kontrolo-
wania ich sprawności i prawidłowości działania oraz właściwej obsługi. Kontrole w tym zakresie 
prowadzone są przez służby wewnętrzne kopalni lub inspekcje zewnętrzne. Kontrole służb wewnę-
trznych prowadzone są często, jednak podlegają one naciskom ze strony dozoru kopalni, który cza-
sami przedkłada wydobycie ponad niekorzystny wpływ zapylenia na zdrowie pracowników w dłuż-
szych okresach czasu. 
 Wyniki uzyskiwane przez inspekcje zewnętrzne są zdecydowanie bardziej wiarygodne, jednak 
prowadzone są rzadko, przez co nie dają właściwego obrazu zagrożenia szczególnie w przypadku 
zapylenia, które ma oddziaływanie zdrowotne kumulacyjne. 
 Doświadczenie w zakresie minimalizacji zagrożeń wybuchowych (metanu) i pożarowych wy-
kazało, że najlepsze efekty w tym zakresie daje ciągłe monitorowanie parametrów charakteryzują-
cych zagrożenia. 
 Automatyczny system monitorowania zapylenia nie posiada wad przedstawionych powyżej, 
a zmierzone przez czujniki pomiarowe wartości zapylenia są wiarygodne. Nawet, jeśli nie pokazu-
ją zawartości krzemionki w pyle oraz precyzyjnie granulacji to analiza sygnałów pozwala na ocenę 
stopnia zapylenia w każdej chwili czasowej. 
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 Sygnały czujników są trwale zapisywane i mogą być analizowane pod kątem zagrożenia pyło-
wego wynikającego z niewłaściwej pracy urządzeń odpylających. Pozwalają również na poznanie 
charakterystyk źródeł zapylenia dla typowych rejonów kopalni oraz stwarzanie modeli rozprze-
strzeniania się i osiadania pyłu w wyrobiskach. Wyniki takie mogą być, więc użyteczne dla popra-
wy bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników oraz do oceny zagrożenia wybuchowego pyłu osia-
dłego. 
 W Centrum EMAG prowadzone są prace w zakresie opracowania urządzeń pomiarowych oraz 
metod przetwarzania dla oceny zagrożenia pyłowego przystosowanych do pracy w systemie cią-
głego monitorowania. 
 
 
2. PYŁOMIERZ PŁ-2 
 
Pyłomierz PŁ-2 [3], [4] jest urządzeniem optycznym pracującym w oparciu o zjawisko rozprosze-
nia światła na cząstkach pyłu. Pracuje on w zakresie 0÷100 mg/m³ (typ PŁ-2/100) lub od 0÷50 
mg/m³ (typ PŁ-2/50), co jest związane z odpowiednią kalibracją pyłomierza. W pyłomierzu wyko-
rzystano jako źródło światła diodę promieniowania podczerwonego. Intensywność rozproszonego 
na cząstkach pyłu promieniowania mierzona jest za pomocą fotodetektora pracującego również 
w tym samym zakresie częstotliwości promieniowania. 
 

 
 
Rys. 1. Pyłomierz PŁ-2 
Figure 1. PŁ-2 dust counter 

 
 Pyłomierz PŁ-2 jest przeznaczony do ciągłego pomiaru i rejestracji stężenia pyłu w powietrzu 
przy pracy maszyn urabiających, w punktach przesypowych, na trasach transportu urobku i ogólnie 
procesów pyłotwórczych. 
 Pyłomierz PŁ-2 został opracowany w wersji górniczej i współpracuje z systemem metanowo-
pożarowym SMP-NT, SMP-NT/A. 
 Pyłomierz PŁ-2 (rysunki 1 i 2) posiada komorę pomiarową, składającą się z dwóch kanałów (je-
den z nadajnikiem, drugi z odbiornikiem) z przesłonami przeciwpyłowymi oraz tuleje pochłaniają-
ce światło rozproszone. Wszystkie te elementy i płytka z elektroniką znajdują się w obudowie o spec-
jalnej konstrukcji zapewniającej osłonę układu optycznego przed szybkim zanieczyszczeniem. 
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Rys. 2. Budowa pyłomierza PŁ-2 
Figure 2. Construction of PŁ-2 dust counter 
 
 
3. SYSTEM KONTROLI ZAGROŻEŃ PYŁOWYCH  
 
Pyłomierz PŁ-2 jest przeznaczony do ciągłego pomiaru i rejestracji szybkich zmian stężenia pyłu 
w powietrzu przy pracy maszyn urabiających, w punktach przesypowych, na trasach transportu urob-
ku i ogólnie procesów pyłotwórczych. Uwzględniając zależność między zawartością frakcji respi-
rabilnej do zawartości frakcji całkowitej pyłu, wyznaczamy rozkład masy pyłu całkowitego (1). 
 

zMM OROC ⋅=                                                                                                                              (1) 
 
 Wartość z oznacza współczynnik przeliczeniowy pomiędzy zawartością frakcji respirabilnej py-
łu, a zawartością frakcji całkowitej, który wyznaczany jest eksperymentalnie dla każdego wyrobi-
ska oddzielnie. Jest to stosunek (2) zmierzonej pyłomierzem grawimetrycznym wartości pyłu cał-
kowitego za dany okres czasu do wartości średniej zapylenia zarejestrowanego przez pyłomierz op-
tyczny za ten sam okres czasu. 
 

optycznyśr

całałkowi

X
X

z =                                                                                                                                (2) 

 
 Wartość tego współczynnika zależy w głównej mierze od właściwości fizycznych urabianego 
węgla. 
 Sygnały wyjściowe z pyłomierzy PŁ-2 mogą posłużyć do obliczania w systemie SMP-NT ilo-
ści pyłu osiadłego w danym rejonie kopalni w określonym przedziale czasowym. 
 W najogólniejszym ujęciu system SMP-NT umożliwia prowadzenie niezawodnej komplekso-
wej kontroli parametrów środowiska kopalnianego na podstawie pomiarów parametrów fizycznych 
i składu chemicznego powietrza oraz stanu i parametrów pracy zainstalowanych w kopalni urzą-
dzeń wentylacyjnych. 
 Dla pyłomierzy PŁ-2 pracujących w systemie SMP-NT powstało specjalne oprogramowanie. 
Pozwala ono prowadzić ciągłą kontrolę zapylenia w rejonach kopalni za pomocą czujników pyłu 
typu PŁ-2 włączonych do zestawu urządzeń dołowych obsługiwanych przez system monitorowa-
nia parametrów środowiska SMP-NT. Przyjęto, że w warstwie podstawowej, na poziomie urządzeń 
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dołowych i centrali telemetrycznej czujniki zapylenia będą obsługiwane na podobnych zasadach jak 
pozostałe czujniki analogowe stosowane w tym systemie. Zachowane zostały także wykorzystywa-
ne w innych czujnikach analogowych mechanizmy archiwizacji, wizualizacji i raportowania danych 
pomiarowych. 
 Specjalne funkcje, wprowadzone do oprogramowania komputera dyspozytorskiego, dostosowa-
ne są do specyfiki sygnału pyłomierza i celów monitorowania i obejmują: 
− funkcje filtracji danych w celu usunięcia danych niewiarygodnych; 
− obliczanie przy użyciu przelicznika kalibracyjnego danych pomiarowych dla wskazanego pyło-

mierza oraz prezentacja wyników w postaci graficznej i alfanumerycznej; 
− obliczanie ilości pyłu osiadłego w danym rejonie w określonym przedziale czasowym. 
 Na podstawie danych pomiarowych z pyłomierzy i z urządzeń pracujących w systemie SMP-NT, 
gromadzonych w bazach stacji dyspozytorskiej wykonuje się wszystkie obliczenia pozwalające na 
określenie stanu zapylenia w kontrolowanych rejonach kopalni. 
 
 
4. OCENA ZAGROŻENIA ZDROWOTNEGO SPOWODOWANEGO 

PYŁEM ZAWIESZONYM W POWIETRZU 
 
Przy pomocy czujnika PŁ-2 dokonywany jest ciągły pomiar zapylenia powietrza, który zmienia się 
bardzo dynamicznie wraz z pracą kombajnu oraz transportem pyłu przez powietrze wentylacyjne 
przepływające w wyrobisku. Typowe zapisy przebiegów zapylenia powietrza zarejestrowane [4] 
w systemie monitorowania przedstawiono na rysunku 3. 
 

 
 
Rys. 3. Zarejestrowany przebieg zapylenia powietrza 
Figure 3. Record of dustiness 

 
 Dla przebiegu wyznaczono średnią, która odpowiada pomiarom zarejestrowanym przez pyło-
mierz grawimetryczny (Xrśr (8h)). Na wykresie poprowadzono również linię wyznaczającą NDS 
(najwyższego dopuszczalnego stężenia) dla zawartości Z = 10% krzemionki. Z wykresu na rysun-
ku 3 wynikają następujące wnioski: 
− średnia zapylenia powietrza Xrśr jest wyższa od wartości NDS; 
− zapylenie chwilowe w około 50% czasu trwania dniówki wydobywczej przekracza wielokrotnie 

(nawet do 12 razy) wartość NDS. 
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 Wynika z tego, że efektywność działania urządzeń odpylających jest stosunkowo mała. Górni-
cy pracujący w rejonie ściany są narażeni na: 
− ciągłe przekroczenie przez wartość średnią zapylenia; 
− długotrwałe oddychanie powietrzem zapylonym o stężeniu przekraczającym NDS. 
 
 
5. OCENA EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ ODPYLAJĄCYCH 
 
Średnie wartości zapylenia powietrza nie pokazują, z jaką efektywnością działają urządzenia odpy-
lające zainstalowane na kombajnie. Efektywność odpylania może być tylko oceniana na podstawie 
wartości zapylenia powietrza w okresach pełnej pracy kombajnu. Z przedstawionych przebiegów 
(rys. 3) wynika, że układ odpylania zainstalowany na kombajnie w badanej ścianie nie jest dosta-
tecznie efektywny. Szczególnie jest to widoczne na wykresie (rys. 3), gdzie średnia zapylenia jest 
zbliżona do wartości dopuszczalnej, a przez 27% czasu zmiany występują okresy, gdzie NDS jest 
wielokrotnie przekroczony. 
 
 
6. WYZNACZANIE STREF ZAGROŻENIA ZDROWOTNEGO 
 
W rejonie ściany wydobywczej dokonywano pomiarów za pomocą pyłomierzy PŁ-2 rozmieszczo-
nych w różnych odległościach od wylotu ze ściany (10, 50 i 150 metrów). Odcinki przebiegów za-
rejestrowane przez czujniki przedstawiono na rysunku 4. 
 W celu wyznaczenia rozkładu zapylenia powietrza wzdłuż wyrobiska należało obserwować prze-
pływ i rejestrować stężenie w kolejnych czujnikach. 
 

 
 
Rys. 4. Stężenie pyłu zmierzone pyłomierzami PŁ-2 
w odległości 10, 50 i 150 metrów od urabianej ściany 
Figure 4. Dust concentration measured by PŁ-2 dust counter 
at the distance of 10, 50 and 150 m from a working face 
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 Dla określenia długotrwałego narażenia zapyleniem występującym w danym miejscu wyrobi-
ska należało wyznaczyć: 
− wartości maksymalne przebiegów stężeń dla poszczególnych stanowisk pomiarowych; 
− wartości średnie przebiegu stężeń dla poszczególnych stanowisk pomiarowych w wyrobisku 

wylotowym; 
− aproksymację rozkładu stężeń maksymalnych wzdłuż wyrobiska wylotowego; 
− aproksymację rozkładu stężeń średnich wzdłuż wyrobiska wylotowego. 
 Rozkłady wyznaczono przez aproksymację funkcjami wykładniczymi (3) linii prowadzonych 
przez wartości maksymalne (obwiednia) i średnie wartości przebiegów dla pomiarów w odpowied-
nich odległościach [1]. 
 

( )
( )⎩

⎨
⎧

=
⋅=

−

−

bx
śrśr

bx
MM

expAxC
expAxC

                                                                                                                 (3) 

 
 W ten sposób uzyskano funkcję pozwalające na modelowanie rozkładu stężenia. Funkcję tę przed-
stawiono na rysunku 5. 
 

 
 
Rys. 5. Rozkład zapylenia powietrza w funkcji odległości dla wartości maksymalnej 
Figure 5. Distribution of dustiness as a function of maximum and medium values of a distance 

 
 Na podstawie powyższych wykresów można wyznaczyć strefy zdrowotnego zagrożenia pyłowe-
go w rejonie ściany wydobywczej. Kryteriami są rozkłady [5] wzdłuż wyrobiska: 
− maksymalnego zapylenia powietrza – CM(x),  
− średniego zapylenia powietrza – Cśr(x).  
 Porównując wartości zapylenia powietrza z NDS zapylenia otrzymujemy: 
− Strefa A − CM(x) < NDS  i  Cśr(x) < NDS. 
− Strefa B − CM(x) > NDS  i  Cśr(x) < NDS. 
− Strefa C − CM(x) > NDS  i  Cśr(x) > NDS. 
 W poszczególnych strefach należy wprowadzić różne środki zabezpieczeń dla ludzi oraz różne 
normy dotyczące czasu pracy. Graficzna interpretacja stref zagrożenia przedstawiona została rów-
nież na rysunku 5. 
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7. OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHOWEGO 
 
Podstawą do oceny ilości pyłu osiadłego w wyrobisku są średnie rozkłady pyłu zawieszonego w po-
wietrzu. Dla okresu pomiędzy prowadzonymi opylaniami pyłem kamiennym należy obliczyć śred-
ni rozkład pyłu zawieszonego. Na podstawie tego rozkładu należy obliczyć rozkład ubytku stężenia 
pyłu wg wzoru: 
 

( ) ( ) kxCxC śrU ⋅=                                                                                                                         (4) 
 
gdzie 
 

( )
( )1śr

2śr1śr

xC
xC)x(Ck −=                                                                                                                    (5) 

 

 
 
Rys. 6. Przebieg średniego rozkładu pyłu w wyrobisku oraz krzywej ubytku 
Figure 6. Course of average distribution of dustiness in a mine working and a loss curve 

 
 Na podstawie ubytku stężenia pyłu w uśrednionym okresie czasu można wyliczyć rozkład masy 
pyłu osiadłego dla krótkiego okresu oraz wydatku przepływu V (m³/h) wg wzoru: 
 

( ) kVtxCM rUśOR ⋅⋅⋅=                                                                                                                 (6) 
 
 Przy uwzględnieniu postępu ściany rozkład można opisać funkcją MOD.  
 Według funkcji narastającej MOR od odległości X do punktu ∞ opisać to można funkcją MOD: 
 

( ) dxCtVkdxkVtCdxMM
x

rUś
x

rUś
x

OROD ∫∫∫
∞∞∞

=⋅⋅⋅==                                                                    (7) 
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 Rozwiązywanie tego równania dla wydłużającego się wyrobiska wylotowego za ściany jest: 
 

bx
OD e

b
AtVkM −=                                                                                                                        (8) 

 
gdzie: t – czas; V – wydatek powietrza; A – amplituda wartości zapylenia na wylocie ze ściany 
(źródła pyłu); b – współczynnik osiadania pyłu 
 
 Na podstawie wyliczonego rozkładu pyłu można obliczyć również niezbędny rozkład ilości py-
łu kamiennego dla uzyskania zawartości 80% pyłu niepalnego w pyle osiadłym (proporcja 1:4). 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Metoda ciągłego pomiaru zapylenia powietrza w porównaniu do obecnie stosowanych metod umoż-
liwia szerszą ocenę stanu zapylenia w wyrobisku. Zarejestrowane sygnały pozwolą na bieżącą ana-
lizę zagrożeń pyłowych, szczególnie przez możliwość obliczenia parametrów długotrwałych mają-
cych charakter oddziaływania kumulacyjnego na zdrowie pracowników oraz na niebezpieczeństwo 
wybuchu pyłu. 
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Monitoring and Analysis of Distribution of Dust Concentration 
Generated by Winning Machines 
 
There have been presented in the paper the results of design and research works on monitoring dust 
hazards nearby winning machines. The dust counter PŁ-2 designed for continuous measurements 
and its operation together with the methane-fire system SMP-NT have been described. 
 The trials in a mine have been presented. The analysis of distribution of dust concentration as 
a function of a distance from a working face has been made. The models of distribution of airborne 
respirable dust and settled surface dust have been developed which can be helpful in determination 
of dust hazards and preventive treatment. 
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Kryterium jakości pracy górniczej sprężarkowej chłodziarki 
powietrza z wyparną chłodnicą wody 
 
 
Bernard Nowak, Krzysztof Filek, Zbigniew Kuczera,  
Rafał Łuczak, Bogusław Ptaszyński, Piotr Życzkowski 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków. 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule na podstawie analizy statystycznej utworzono kryteria (wskaźniki) 
jakości pracy chłodziarki powietrza z wyparną chłodnicą wody. Wnioskowanie oparto na uzyska-
nych wynikach badań parametrów chłodziarki bezpośredniego działania typu TS-300B współpracu-
jącej z wyparną chłodnicą wody CWW-420. W celu określenia wskaźników jakości chłodzenia po-
służono się statystyczną analizą regresji wielorakiej. Uzyskane z analizy wskaźniki jakości są słusz-
ne w określonym zakresie parametrów pracy chłodziarki powietrza. W pracy autorzy zaproponowali 
model statystyczny w formie najprostszej, a zarazem czytelnej dla kopalnianych służb wentylacyj-
nych jak i energomaszynowych. Kryteria te będą pomocne przy wyborze sposobu likwidacji ewen-
tualnych rozbieżności decydujących o obniżeniu skuteczności chłodzenia powietrza. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: górnicza chłodziarka bezpośredniego działania, chłodnica wyparna, klima-
tyzacja kopalń 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Zapewnienie właściwych warunków klimatycznych w kopalniach podziemnych wymaga obecnie 
nie tylko dostarczenia do wyrobisk odpowiednio dużego strumienia powietrza, ale zazwyczaj wystę-
puje również potrzeba zastosowania dodatkowego ochładzania powietrza. W tym celu wykorzysty-
wane są zarówno urządzenia chłodnicze lokalne o działaniu bezpośrednim i pośrednim, klimatyza-
cja grupowa, jak i klimatyzacja centralna. 

Wykorzystanie lokalnych urządzeń chłodniczych o działaniu bezpośrednim i pośrednim jest czę-
sto stosowanym rozwiązaniem uzdatniania powietrza w miejscach pracy. Według stanu na koniec 
2008 r. łączna zainstalowana moc chłodnicza urządzeń pośredniego i bezpośredniego działania wy-
korzystywanych w polskim górnictwie wynosiła ok. 60 MW [1]. 

Chłodzenie powietrza chłodziarkami jest uzasadnione z punktu widzenia właściwych paramet-
rów powietrza na stanowiskach pracy, ale wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych i eksplo-
atacyjnych. Oprócz szeregu zalet tego sposobu zwalczania zagrożenia temperaturowego wymienić 
należy również wady np. niemożność wykorzystania całkowitej pozostającej w dyspozycji mocy 
chłodniczej. Spełnienie odpowiednich wymagań przy współpracy chłodziarki bezpośredniego dzia-
łania z wyparną chłodnicą wody przyczynia się do uzyskania wysokiej efektywności chłodzenia po-
wietrza. W artykule została poddana analizie praca chłodziarki bezpośredniego działania z wyparną 
chłodnicą wody pod kątem efektywności wykorzystania mocy chłodniczej. Pozwoliło to utworzyć 
kryterium oceniające stopień wykorzystania mocy parownika w odniesieniu do jego mocy znamio-
nowej. Zaproponowane kryteria należy traktować jako postaci najprostsze, łatwe do zastosowania, 
a zarazem czytelne dla służb kopalnianych. Kryteria te umożliwiają, w razie potrzeby skuteczne 
przeciwdziałanie nieprawidłowej lub nieefektywnej pracy rozważanego układu chłodzenia powietrza. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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2. BADANIA CHŁODZIARKI BEZPOŚREDNIEGO DZIAŁANIA TS-300B  
Z WYPARNĄ CHŁODNICĄ WODY 

 
Chłodziarką określa się układ chłodzenia powietrza składający się z parownika, skraplacza, sprężar-
ki i zaworu rozprężnego. Głównym elementem takiego układu odbierającym ciepło od chłodzone-
go strumienia powietrza (chłodnicą powietrza) jest parownik [2]. Stosowane w wyrobiskach gór-
niczych chłodziarki bezpośredniego działania składają się z dwóch oddzielnych zespołów maszy-
nowych. Pierwszy stanowi chłodnica powietrza (parownik), natomiast drugi obejmuje sprężarkę 
z silnikiem elektrycznym, wymiennik płaszczowo-rurowy (skraplacz), zawór rozprężny oraz układ 
sterowania i kontroli. Oba zespoły połączone są przewodami, którymi przepływa krążący w ukła-
dzie zamkniętym czynnik chłodniczy. Obecnie w urządzeniach chłodniczych bezpośredniego dzia-
łania typu TS stosowane są czynniki chłodnicze będące syntetycznymi mieszaninami azeotropowy-
mi (R407C, R507) lub mieszaninami blisko azeotropowymi (R404A). Omawiane urządzenie praco-
wało z czynnikiem chłodniczym R407C. W przypadku chłodziarek bezpośredniego działania stru-
mień chłodzonego powietrza przepływając przez parownik oddaje ciepło do parującego czynnika 
chłodniczego, który skraplając się w skraplaczu przekazuje je wodzie chłodzącej. Przepływ wody 
chłodzącej skraplacz może zachodzić w układzie otwartym lub zamkniętym. W układzie otwartym 
woda doprowadzana do skraplacza może pochodzić np. z instalacji przeciwpożarowej a po odebra-
niu ciepła przekazywana jest do systemu odwadniania. W układzie zamkniętym woda doprowa-
dzana do skraplacza oddaje ciepło w wyparnej chłodnicy wody. Omawiana chłodziarka bezpośred-
niego działania typu TS-300B pracowała w układzie zamkniętym z wyparną chłodnicą wody typu 
CWW-420. 

Badania eksperymentalne chłodziarki wykonano na stacji prób producenta urządzeń [3]. Stacja 
ta z pewnymi ograniczeniami pozwala na uzyskanie parametrów płynów biorących udział w wy-
mianie ciepła porównywalnych do warunków w wyrobiskach górniczych. W pomiarach wykorzy-
stano między innymi: psychrometry Assmana, barometr elektroniczny, anemometry, przepływo-
mierz ultradźwiękowy, termometry a także mierniki będące na wyposażeniu chłodziarek (mano-
metry, termometry). Ze względu na specyficzną budowę stanowiska badawczego (strumień powie-
trza chłodzący wodę w wyparnej chłodnicy przepływa następnie przez parownik, skraplacz oraz 
wyparna chłodnica wody zlokalizowane są w pobliżu siebie) część parametrów powietrza i wody 
w układzie ma jednakową wartość. Dotyczy to przede wszystkim objętościowego strumienia powie-
trza na wlocie do parownika i wyparnej chłodnicy wody.  

W tabeli 1 przedstawiono podane w [3] wyniki pomiarów parametrów powietrza na wlotach pa-
rownika i chłodnicy wyparnej oraz wyliczoną z pomiarów moc chłodniczą parownika. 
 
 
Tabela 1. Wyniki badań chłodziarki bezpośredniego działania TS-300B z wyparną chłodnicą wody CWW-420 
Table 1. The results of research of air refrigerator with direct action TS-300B with evaporating water cooler 
CWW-420 

Vp tps1 ωp1 tcs1 ωc1 Np Lp. 
m3/min 8C % 8C % kW 

1 29,0 80,3 23,0 57,5 249,0 
2 29,0 92,7 24,0 63,9 260,7 
3 31,0 79,7 24,0 63,9 271,8 
4 31,0 90,2 24,6 71,3 303,4 
5 32,6 79,0 24,0 69,5 305,7 
6 

510 

32,8 86,6 25,8 74,8 301,8 
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c.d. Tabela 1. Wyniki badań chłodziarki bezpośredniego działania TS-300B z wyparną chłodnicą wody CWW- 
-420 
cont. Table 1. The results of research of air refrigerator with direct action TS-300B with evaporating water 
cooler CWW-420 

7 29,0 78,9 23,0 61,5 258,1 
8 29,0 91,3 22,2 80,3 307,6 
9 30,8 80,9 24,2 61,2 315,0 

10 31,0 88,8 23,4 79,3 292,8 
11 32,4 78,9 25,6 62,4 304,8 
12 

575 

32,6 82,8 24,2 78,2 307,4 
13 29,0 77,6 23,2 62,7 277,0 
14 29,0 87,1 23,6 66,3 310,7 
15 31,0 75,9 23,6 66,3 301,6 
16 31,0 84,9 23,8 76,6 346,0 
17 32,0 77,5 25,8 63,9 323,6 
18 

660 

32,0 82,6 25,4 75,9 334,9 
 

Użyte w tabeli symbole oznaczają: 
Vp – wydatek objętościowy powietrza na wlocie do parownika, 
tps1 – temperaturę powietrza na wlocie do parownika, 
ωp1 – wilgotność względną powietrza na wlocie do parownika, 
Np – zmierzoną moc parownika, 
tcs1 – temperaturę powietrza na wlocie do wyparnej chłodnicy wody, 
ωc1 – wilgotność względną powietrza na wlocie do wyparnej chłodnicy wody. 
 

 
3. KRYTERIA JAKOŚCI PRACY CHŁODZIARKI POWIETRZA BEZPOŚREDNIEGO 

DZIAŁANIA Z WYPARNĄ CHŁODNICĄ WODY 
 

Podstawowym kryterium jakości pracy chłodziarek jest zakres uzyskiwanych wartości parametrów 
schłodzonego powietrza, które wynikają z mocy cieplnej parownika. W wyniku procesu parowania 
i skraplania czynnika chłodniczego dochodzi do transportu ciepła między poszczególnymi wymien-
nikami. Na skuteczność odbioru ciepła w skraplaczu decydujący wpływ mają parametry pracy wy-
parnej chłodnicy wody. Odpowiedni odbiór ciepła od wody w wyparnej chłodnicy umożliwia wła-
ściwą pracę chłodziarki. Spotykane w praktyce różnice rzeczywistej mocy parownika i mocy nomi-
nalnej wynikają z innych, niż zakładano parametrów mediów biorących udział w wymianie ciepła. 

W celu określenia kryterium jakości pracy chłodziarki TS-300B współpracującej z wyparną 
chłodnicą wody CWW-420 posłużono się metodami statystycznymi. W tym celu analizowano para-
metry powietrza na wlotach do parownika i do wyparnej chłodnicy wody: strumień objętościowy 
powietrza, temperatury i wilgotności względne powietrza. 

Analiza statystyczna polegała na określeniu wzajemnego związku mierzonych parametrów 
(zmienne niezależne) i ich wpływu na moc parownika (zmienna zależna). Zmienną zależną jest 
Np – moc parownika [kW]. Zmiennymi niezależnymi są natomiast: 
– Vp – wydatek przepływu powietrza przez parownik [m3/min], 
– tps1 – temperatura na wlocie do parownika [oC], 
– φp1 – wilgotność względna na wlocie do parownika [%], 
– tcs1 – temperatura na wlocie do wyparnej chłodnicy wody [oC], 
– φc1 – wilgotność względna na wlocie do wyparnej chłodnicy wody [%]. 
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W powyższym zestawie nie występuje natężenie przepływu powietrza w chłodnicy wyparnej, 
co wynika ze struktury stanowiska badawczego, gdzie przez tę chłodnicę przepływał ten sam stru-
mień powietrza, co przez parownik. 

Złożoność zjawiska chłodzenia powietrza powoduje, że w badaniach jakości pracy chłodziarki 
TS-300B należy obserwować nie tylko jedną ale kilka cech i ich oddziaływanie na zmienną obja-
śnianą (zależną). Odpowiednią metodą, która pozwala na określenie siły związku między paramet-
rami chłodzonego powietrza jest regresja wieloraka, którą stosuje się zawsze wtedy, kiedy w rozpa-
trywanym modelu występują co najmniej dwie zmienne objaśniające (niezależne). W analizie re-
gresji wielorakiej rozpatruje się związki zmiennej z całym zbiorem innych zmiennych, które mają 
wpływ na estymowany parametr. Współczynnik regresji wielorakiej informuje o tym, jak skorelo-
wana jest zmienna zależna ze wszystkimi zmiennymi niezależnymi. Poszczególne zmienne nieza-
leżne mogą w różnym stopniu oddziaływać na zmienną zależną. Dla przyjętego modelu liniowej 
regresji wielorakiej możliwe jest także wyznaczenie współczynników korelacji cząstkowej, które 
informują o kierunku i sile zależności między zmiennymi po wyeliminowaniu pozostałych zmien-
nych niezależnych [5]. 

Aby określić wpływ w/w zmiennych na wartość mocy parownika należy określić współzależ-
ność między zmiennymi niezależnymi, tzn. wskaźniki korelacji między nimi jak również współ-
czynniki korelacji między poszczególnymi zmiennymi a zmienną zależną. Znajomość parametrów 
korelacji cząstkowej oraz wskaźników nadmiarowości układu pozwala na określenie zmiennych, 
które są zbędne w rozpatrywanym modelu danego zjawiska – chłodzenia powietrza.  

Korzystając z programu Statistica 8.0, wyznaczono funkcję regresji wielorakiej na poziomie 
ufności równym 0,95 dla równania w ogólnej postaci: 

 

( ) ( ) 0c15wcc4p13wpp2p1 ΔttΔttVN αϕααϕααα +⋅++⋅+⋅++⋅+⋅=  [kW] (1) 
 

gdzie: α0-α5 są współczynnikami funkcji, tp i tc są temperaturami powietrza zmierzonymi termo-
metrem suchym odpowiednio na wlocie do wentylatora przed parownikiem i przed wyparną 
chłodnicą wody, a ∆twp i ∆twc są przyrostami temperatury powietrza wywołanymi pracą wentyla-
torów. We wzorze (1) symbol N oznacza moc parownika wyliczoną z funkcji regresji. Wobec 
powyższego: 
 

wppps1 Δttt +=  [oC] (2) 
 

wcccs1 Δttt +=  [oC] (3) 
 

Równanie statystyczne określające pracę chłodnicy powietrza, wyznaczone za pomocą regresji 
wielorakiej ma postać: 

 

( )
( ) 573,0671,28Δtt10,166

3,733Δtt22,055V0,37N

c1wcc

p1wppp

−⋅−+⋅−

−⋅++⋅+⋅=

ϕ
ϕ

 [kW]  (4) 

 

Dla analizowanych danych wyliczony współczynnik korelacji jest równy R=0.90, natomiast moc 
korelacji wynosi R2=0,81, co świadczy o bardzo silnej zależności mocy parownika Np od zmiennych 
Vp, tps1, φp1, tcs1, φc1. Na podstawie macierzy korelacji można określić siłę związku między każdą 
ze zmiennych niezależnych, jak również ich korelację liniową ze zmienną zależną. Analizując uzy-
skane wartości współczynników korelacji cząstkowej (r) można stwierdzić, iż największy wpływ 
na moc chłodnicy ma Vp (r=0,76), tps1 (r= 0,57), φp1 (r=0,51), a mniejszy tcs1 (r=-0,3), φc1 (r=-0,25). 
W praktyce brak dowodu na istotność zmiennej (lub korelacja słaba) nie może być powodem usu-
nięcia jej z modelu regresji. Brak lub nikła istotność którejś ze zmiennych niezależnych przy wyso-
kim współczynniku determinacji (R2) wskazują na przybliżoną współliniowość, która występuje, 
gdy zmienne niezależne są mocno ze sobą skorelowane. 
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W tabeli 2 podano wartości mocy cieplnej parownika (N) a także odchyłki bezwzględne (∆N) 
i względne (δN) mocy parownika uzyskane metodą regresji wielorakiej. Zależność między warto-
ściami mocy cieplnej parownika obserwowanymi (Np) a przewidywanymi (N) przedstawia rysunek 1. 
 
Tabela 2. Wyliczona moc parownika oraz odchyłki od wartości zmierzonych dla regresji wielorakiej 
Table 2. Calculated evaporator power and deviations from the measured values for multiple regression 

Np N ∆N δN Lp. 
kW kW kW % 

1 249,0 247,29 1,71 0,69 
2 260,7 275,21 -14,51 -5,57 
3 271,8 270,80 1,00 0,37 
4 303,4 294,42 8,98 2,96 
5 305,7 296,30 9,40 3,07 
6 301,8 304,00 -2,20 -0,73 
7 258,1 260,96 -2,86 -1,11 
8 307,6 291,31 16,29 5,30 
9 315,0 296,31 18,69 5,93 

10 292,8 315,17 -22,37 -7,64 
11 304,8 308,36 -3,56 -1,17 
12 307,4 321,34 -13,94 -4,53 
13 277,0 283,95 -6,95 -2,51 
14 310,7 310,74 -0,04 -0,01 
15 301,6 313,04 -11,44 -3,79 
16 346,0 331,42 14,58 4,22 
17 323,6 321,78 1,82 0,56 
18 334,9 329,52 5,38 1,61 

 
Przez ∆N i δN oznaczono odpowiednio odchyłkę bezwzględną i względną mocy parownika.   
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Rys. 1. Współzależność obserwowanych i przewidywanych mocy cieplnych parownika – kryterium I 
Figure 1. Interdependence of observed and forecasted thermal powers of evaporator – criterion I 
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Analizując rezultaty zamieszczone w tabeli 2 i na rysunku 1, można stwierdzić, że metoda re-
gresji wielorakiej dobrze opisuje rzeczywiste moce cieplne parownika uzyskane podczas badań. 
Maksymalna odchyłka wydajności cieplnej wynosi 22,37 kW, co stanowi 7,64% wydajności zmie-
rzonej. 

Uzyskane metodą regresji równanie (4) zmodyfikowano do równania (5) poprzez nieznaczną 
zmianę wartości współczynników przy zmiennych niezależnych. Powstała w ten sposób dogodniej-
sza do praktycznego wykorzystania postać funkcji. Zależność (4) stanowi pierwsze (I), a zależność 
(5) drugie (II) kryterium oceny jakości pracy omawianego systemu chłodzenia.  

 
( )

( ) 5731,3Δtt10,17
3,73Δtt22,06V0,37N

c1wcc

p1wpppsk

−⋅−+⋅−

−⋅++⋅+⋅=

ϕ
ϕ

 [kW] (5) 

 
Otrzymane z (5) wyniki wraz z odchyłkami względnymi i bezwzględnymi dla regresji wielora-

kiej przedstawia tabela 3.  
 
Tabela 3. Wyliczona moc parownika oraz odchyłki od wartości zmierzonych dla skorygowanej wartości współ-
czynników 
Table 3. Calculated power of evaporator and deviations from measured values for corrected value of coefficients  

Np Nsk ∆Nsk δNsk 
Lp. 

kW kW kW % 
1 249,0 246,30 2,70 1,08 
2 260,7 282,38 -21,68 -8,32 
3 271,8 278,01 -6,21 -2,29 
4 303,4 311,07 -7,67 -2,53 
5 305,7 310,70 -5,00 -1,63 
6 301,8 325,15 -23,35 -7,74 
7 258,1 265,13 -7,03 -2,72 
8 307,6 319,52 -11,92 -3,87 
9 315,0 300,09 14,91 4,73 

10 292,8 342,11 -49,31 -16,84 
11 304,8 313,69 -8,89 -2,92 
12 307,4 346,89 -39,49 -12,85 
13 277,0 289,69 -12,69 -4,58 
14 310,7 321,06 -10,36 -3,33 
15 301,6 323,41 -21,80 -7,23 
16 346,0 354,94 -8,94 -2,58 
17 323,6 329,06 -5,46 -1,69 
18 334,9 352,15 -17,25 -5,15 

 
Użyte w tabeli symbole oznaczają: 
Nsk – moc parownika wyznaczona metodą regresji wielorakiej dla skorygowanej wartości współ-

czynników funkcji modelu, 
∆Nsk – odchyłka bezwzględna mocy parownika dla skorygowanej wartości współczynników funk-

cji modelu, 
δNsk – odchyłka względna mocy parownika dla skorygowanej wartości współczynników funkcji 

modelu. 
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Skorygowanie wartości współczynników funkcji regresji spowodowało nieznaczne pogorszenie 
jakości dopasowania w porównaniu z rezultatami uzyskanymi bezpośrednio z kryterium pierwsze-
go. Maksymalna odchyłka zwiększyła się o około 26,94 kW (9,2%). Porównanie mocy cieplnych 
parownika uzyskanych z pomiarów z wartościami uzyskanymi z drugiego kryterium przedstawiono 
na rysunek 2. 
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Rys. 2. Współzależność obserwowanych i przewidywanych mocy cieplnych parownika – kryterium II 
Figure 2. Interdependence of observed and forecasted thermal powers of evaporator – criterion II 
 

Wykorzystując otrzymany model statystyczny wyznaczono wpływ zmian wartości parametrów 
powietrza wlotowego do parownika (tps1, ωp1) oraz powietrza wlotowego do wyparnej chłodnicy 
wody (tcs1, ωc1) na moc cieplną parownika. Na wykresach (rys. 3-6) przedstawiono moc parownika 
w funkcji temperatury powietrza na wlocie do parownika, wilgotności względnej powietrza na wlo-
cie do parownika, temperatury powietrza na wlocie do wyparnej chłodnicy wody oraz wilgotności 
względnej powietrza na wlocie do wyparnej chłodnicy wody. Dla każdego z wykresów założono 
stałe wartości pozostałych parametrów, które przyjęto na typowym dla wyrobisk górniczych pozio-
mie: tps1 = 31,58C, ωp1 = 87,1%, tcs1 = 27,08C, ωc1 = 85,0%, Vp = 660 m3/min. Na wszystkich wy-
kresach zaznaczono wyniki uzyskane z regresji wielorakiej oraz regresji wielorakiej ze skorygowa-
nymi wartościami współczynników prostej. 

300

310

320

330

340

350

360

31,0 31,5 32,0 32,5 33,0 33,5 34,0

tps1 [°C]

N
, N

sk
 [k

W
]

Moc cieplna parownika uzyskana metodą regresji wielorakiej (kryterium I)

Moc cieplna parownika uzyskana metodą regresji wielorakiej ze skorygowanymi wartościami współczynników
(kryterium II)  

Rys. 3. Moc parownika chłodziarki w funkcji temperatury powietrza wlotowego do parownika 
Figure 3. Evaporator power of refrigerator in the temperature function of inlet air to the evaporator 
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Moc cieplna parownika uzyskana metodą regresji wielorakiej (kryterium I)

Moc cieplna parownika uzyskana metodą regresji wielorakiej ze skorygowanymi wartościami współczynników
(kryterium II)  

Rys. 4. Moc parownika chłodziarki w funkcji wilgotności względnej powietrza wlotowego do parownika 
Figure 4. Evaporator power of refrigerator in the relative humidity function of inlet air to the evaporator 
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Moc cieplna parownika uzyskana metodą regresji wielorakiej ze skorygowanymi wartościami współczynników
(kryterium II)  

Rys. 5. Moc parownika chłodziarki w funkcji temperatury powietrza wlotowego do wyparnej chłodnicy wody 
Figure 5. Evaporator power of refrigerator in the temperature function of inlet air to the evaporating water cooler 
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Moc cieplna parownika uzyskana metodą regresji wielorakiej ze skorygowanymi wartościami współczynników
(kryterium II)  

Rys. 6. Moc parownika chłodziarki w funkcji wilgotności względnej powietrza wlotowego do wyparnej chłod-
nicy wody 
Figure 6. Evaporator power of refrigerator in the relative humidity function of inlet air to the evaporating water 
cooler  
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Z analizy powyższych rysunków można wnioskować, że zarówno model bez skorygowanych 
wartości współczynników (kryterium I), jak i ze skorygowanymi wartościami (kryterium II) pozwa-
la uzyskać wyniki zbliżone, z wystarczającą dla praktyki górniczej dokładnością, do wartości uzy-
skanych w badaniach na stacji prób. 

Analizując moc chłodnicy z użyciem wyznaczonych kryteriów należy uwzględnić wartości brze-
gowe, które określają zakres poprawności uzyskanych modeli statystycznych. Dla właściwej pracy 
chłodziarki powietrza producent zaleca warunki brzegowe, które nie powinny zostać przekroczone. 
Jednym z podstawowych parametrów decydującym o poprawności modelowania pracy chłodziar-
ki jest strumień masowy czynnika chłodniczego. Największa moc parownika otrzymana na stacji 
prób, przy maksymalnej, osiąganej wydajności sprężarki wynosiła 346 kW. Należy zatem przyjąć, 
że obydwa kryteria można stosować, w odniesieniu do rozpatrywanego układu chłodzenia powie-
trza, co najwyżej do 350 kW mocy chłodzenia powietrza. 
 
 
4. WNIOSKI 
 
Kryterium efektywności pracy chłodziarki TS-300B z wyparną chłodnicą wody CWW-420 określa 
jej moc cieplną w podanym zakresie. Możliwość konfiguracji parametrów mających wpływ na pracę 
chłodnicy jest ważna w warunkach kopalnianych. Model regresji wielorakiej opisujący moc cieplną 
chłodnicy pozwala służbom wentylacyjnym wybrać najlepszy wariant lokalnego chłodzenia dla da-
nych warunków geologiczno-górniczych (np. prawidłowy dobór miejsca lokalizacji wyparnej chłod-
nicy wody gwarantujący skuteczne usuwanie ciepła odebranego w parowniku chłodziarki do prą-
du zużytego powietrza), który umożliwi uzyskanie żądanej wydajności chłodniczej. Pozwala też 
prawidłowo dobrać moc cieplną chłodziarki na etapie projektowania oraz w trakcie jej eksploatacji 
natychmiast reagować na wszelkie nieprawidłowości jej pracy. W warunkach kopalnianych dobre 
wyniki pracy chłodziarki zależą głównie od właściwej konserwacji i obsługi urządzenia, jakości 
wody i szczelności rurociągów oraz obiegu czynnika chłodniczego. 
 
 
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007 – 2010 jako projekt badawczy 
nr N N524 2169 33. 
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The Figure of Merit of Work of Mine Air Compression Refrigerator  
with Evaporating Water Cooler 
 
 
 
ABSTRACT: In this article, on the basis of statistical analysis, the figures of merit (indicators) of 
work of air refrigerator with evaporating water cooler were created. An inference was based on ob-
tained results of parameter studies of refrigerator with direct action type TS-300B matting with eva-
porating water cooler CWW-420. With the purpose of cooling quality coefficients determination, 
statistical analysis of multiple regression was used. Quality coefficients from analysis are right in 
specified range of air refrigerator work parameters. In this work the statistical model in the simplest 
and readable form for mine ventilation- and machine service was proposed. Those criteria will be 
helpful at manner of liquidation of possible divergences deciding about decreasing of air cooling 
effectiveness.  
 
KEY WORDS: mine refrigerator with direct action, evaporating cooler, mine air conditioning 
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Współpraca chłodnicy wyparnej CWW-420 z chłodziarką  
TS-300B bez wewnętrznego wymiennika ciepła 
 
 
Bernard Nowak, Krzysztof Filek, Zbigniew Kuczera,  
Rafał Łuczak, Bogusław Ptaszyński, Piotr Życzkowski 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest współpraca chłodziarki po-
wietrza bezpośredniego działania TS-300B z wyparną chłodnicy wody CWW-420, która w warun-
kach laboratoryjnych pracuje w układzie zamkniętym chłodzenia skraplacza. Na podstawie uzyska-
nych danych pomiarowych (miejsca pomiaru na załączonym schemacie stacji prób kopalnianych 
chłodziarek) obliczono moc cieplną parownika, skraplacza i wyparnej chłodnicy wody. Wyniki 
przedstawiono w formie tabelarycznej i graficznej. Dla parownika i chłodnicy wyparnej dodatko-
wo rozróżniono moc jawną i utajoną w całkowitym strumieniu ciepła. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: górnicza chłodnica bezpośredniego działania, chłodnica wyparna, klima-
tyzacja kopalń 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Wybór odpowiedniego rozwiązania sztucznego chłodzenia w kopalniach podziemnych uzależnio-
ny jest od wielu czynników [3]. Jednym z rozwiązań jest lokalne sztuczne chłodzenie chłodziarką 
bezpośredniego działania z wyparną chłodnicą wody. Jej zadaniem jest prawidłowy odbiór ciepła 
i jego szybkie usuwanie do dróg zużytego powietrza kopalnianego. Sposób ten jest bardziej efek-
tywny niż odprowadzanie ciepłej wody rurociągami odwadniającymi.  

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań na stacji prób współpracy wyparnej chłod-
nicy wody CWW-420 z chłodnicą bezpośredniego działania typu TS-300B bez wewnętrznego wy-
miennika ciepła [1]. 

Ciepło odebrane schłodzonemu powietrzu świeżemu w parowniku przenoszone jest za pośred-
nictwem czynnika chłodniczego i wody kolejno przez sprężarkę, skraplacz i chłodnicę wyparną. 
Efektem końcowym jest jego usunięcie [2]. 

Na stacji prób kopalnianych chłodziarek przedstawionej na rysunku 1 strumień powietrza prze-
pływał kolejno przez chłodnicę wyparną wody i przez parownik. W warunkach kopalnianych taka 
praca nie ma sensu, ponieważ następuje ogrzewanie i nawilżanie, a następnie ochładzanie i osusza-
nie tego samego strumienia powietrza. Rozwiązanie takie zastosowano na stanowisku pomiarowym 
w celu zmniejszenia kosztów badań laboratoryjnych przy jednoczesnym zapewnieniu parametrów 
powietrza zbliżonych do warunków kopalnianych, poprzez podniesienie jego temperatury i wilgot-
ności na wlocie parownika. 
 
 
2. BADANIA LABORATORYJNE 
 
Podczas badań laboratoryjnych w układzie urządzeń jak na rysunku 1 powietrze zewnętrzne było 
zasysane przez wentylator. Zainstalowany bocznik z systemem zasuw umożliwiał recyrkulację po-

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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wietrza. Woda zraszająca nie krążyła w obiegu zamkniętym, lecz pochodziła z sieci wodociągowej. 
Badania zrealizowano w trzech wariantach różniących się wydatkiem przepływającego powietrza 
przez chłodnice oraz zakresem jego temperatury i wilgotności względnej. Każdy z nich składał się 
z 6 serii. Na wlocie do parownika wykonywano pomiary ciśnienia bezwzględnego b [Pa] za pomo-
cą mikrobarometru μBar, strumienia objętości Qpv [m3/min] anemometrem skrzydełkowym μAs-4 
(strumień objętości powietrza podano jako iloczyn średniej prędkości przepływu i pola powierzch-
ni przekroju poprzecznego przewodu). Na wlocie i wylocie parownika mierzono temperaturę po-
wietrza termometrem suchym i wilgotnym (tps1, tps2, tpm1, tpm2) używając w tym celu psychromet-
rów aspiracyjnych Assmana. Odczytywano parametry czynnika chłodniczego w parowniku: ciśnie-
nie p0 [bar] i temperaturę na wylocie tfp2 [°C] oraz w skraplaczu: ciśnienie pk [bar], strumień masy 
Qf [kg/h] oraz temperaturę na wlocie tfs1 i wylocie tfs2, [°C]. Wykonywano pomiary parametrów 
wody w skraplaczu tj. strumienia masy Qw [kg/s] przepływomierzem typu SONO 2000 firmy Dan-
foss, temperatury na wlocie tws1 i wylocie tws2 [°C] za pomocą termometrów PT-100.  

W badanych przypadkach ze względu na niewielką odległość wymienników przyjęto równość 
temperatur wody na wlotach i wylotach skraplacza i chłodnicy wyparnej co zaznaczono na rysun-
ku 1. Parametry wody zraszającej w chłodnicy wyparnej tj. strumień masy Qz1 [kg/s] i temperatura 
na wlocie tz1 i wylocie tz2 [°C] zmierzono za pomocą przepływomierza oraz zestawu termometrów 
PT-100. 

 
Rysunek 1. Schemat stacji prób do badań chłodziarek powietrza [2] 
Figure 1. Scheme of test station to the air refrigerator studies [2] 

 
W tabelach 1 i 2 dla poszczególnych wariantów badawczych podano: 

− ciśnienie powietrza (b),  
− objętościowy strumień przepływu powietrza w parowniku i w chłodnicy wyparnej (Qpv),  
− strumień masowy wody w skraplaczu i chłodnicy wyparnej (Qw).  

W tabeli 1 zestawiono dane pomiarowe i obliczeniowe odnoszące się do parownika i skraplacza, 
a w tabeli 2 do wyparnej chłodnicy wody. Podano w nich również moce cieplne, które zostały obli-
czone na podstawie wzorów [4, 5, 6, 7, 8, 9]: 
− moc parownika (Np) z podziałem na moc ochładzania (Npt) i moc osuszania (Npx) oraz moc skra-

placza (Ns), 
− moc wyparnej chłodnicy wody (Nc) z podziałem na moc ogrzewania (Nct) i moc nawilżania (Ncx). 

Zarówno w parowniku jak i w chłodnicy całkowita moc jest sumą mocy jawnej i mocy utajonej 
[2, 4, 5]. 
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Tabela 2. Wyniki pomiarów i obliczeń mocy chłodnicy wyparnej CWW-420 
Table 2. The results of measurements and calculations for evaporating cooler power CWW-420 

CHŁODNICA WYPARNA CWW-420 WSPÓŁPRACUJĄCA Z CHŁODZIARKĄ TS-300B 

tww1 tww2 tcs1 tcm1 tcs2 tcm2 Qz1 tz1 tz2 Ncw Nct Ncx Nc 
Pomiar 

°C °C °C °C °C °C kg/s °C °C kW kW kW kW 

Wariant I 
b=100,1 kPa, Qpv=510 m3/min, Qw=15 kg/s 

1 31,5 26,5 23,0 17,4 29,0 26,2 0,20 23,0 28,5 314,3 66,3 244,9 311,2 

2 32,2 27,0 24,0 19,2 29,0 28,0 0,20 23,0 29,0 326,8 56,8 276,5 333,4 

3 33,0 27,5 24,0 19,2 31,0 28,0 0,18 23,0 30,0 345,7 76,9 255,5 332,4 

4 33,6 28,0 24,6 20,8 31,0 29,6 0,24 23,0 30,5 352,0 71,4 282,5 354,0 

5 34,5 28,5 24,0 20,0 32,6 29,4 0,20 23,0 31,0 377,1 94,1 276,7 370,8 

6 35,0 29,0 25,8 22,4 32,8 30,8 0,24 23,0 32,0 377,1 77,7 277,6 355,3 

Wariant II 
b=101,2 kPa, Qpv=575 m3/min, Qw=15 kg/s 

7 32,3 27,0 23,0 18,0 29,0 26,0 0,25 22,5 28,5 333,1 74,8 246,6 321,4 

8 33,2 27,5 22,2 19,8 29,0 27,8 0,20 22,5 29,0 358,2 84,6 261,6 346,2 

9 34,0 28,0 24,2 19,0 30,8 28,0 0,18 22,5 30,0 377,1 83,1 299,5 382,6 

10 35,1 29,0 23,4 20,8 31,0 29,4 0,24 22,5 30,5 383,4 94,8 294,9 389,7 

11 35,7 29,5 25,6 20,4 32,4 29,2 0,20 22,5 31,0 389,7 85,7 305,5 391,1 

12 36,3 30,0 24,2 21,4 32,6 30,0 0,25 22,5 31,5 396,0 104,2 294,1 398,3 

Wariant III 
b=100,5 kPa, Qpv=660 m3/min, Qw=15 kg/s 

13 32,8 27,0 23,2 18,3 29,0 25,8 0,16 23,0 29,0 364,5 82,2 261,6 343,7 

14 33,7 27,5 23,6 19,2 29,0 27,2 0,22 23,0 29,0 389,7 77,9 308,2 386,1 

15 34,4 28,0 23,6 19,2 31,0 27,4 0,19 23,0 30,0 402,2 104,2 291,3 395,5 

16 35,6 29,0 23,8 20,8 31,0 28,8 0,22 23,0 31,0 414,8 102,0 307,6 409,6 

17 36,1 29,5 25,8 20,8 32,0 28,6 0,24 23,0 31,0 414,8 88,6 305,8 394,4 

18 36,6 30,0 25,4 22,2 32,0 29,4 0,25 23,0 31,5 414,8 93,5 287,9 381,4 

 
 

Moc chłodniczą parownika przedstawiono dodatkowo w postaci wykresów słupkowych na ry-
sunku 2 oraz w zestawieniu z mocą skraplacza na rysunku 4. Natomiast rysunek 3 przedstawia moc 
chłodnicy wyparnej z uwzględnieniem mocy jawnej i utajonej. 
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Rys. 2. Moc parownika z uwzględnieniem mocy jawnej i utajonej 
Figure 2. Evaporator power with taking into account the sensible and latent power 
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Rys. 3. Moc wyparnej chłodnicy powietrza z uwzględnieniem mocy jawnej i utajonej 
Figure 3. Evaporating water cooler power with taking into account the sensible and latent power 
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Rys. 4. Moc parownika dla poszczególnych wartości strumienia objętości powietrza 
Figure 4. Evaporator power for individual values of air volume flux 
 
 
3. PODSUMOWANIE 

 
Wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych na stanowisku prób umożliwiły ocenę jakości 
pracy chłodnicy wyparnej CWW-420 z chłodziarką powietrza bezpośredniego działania (bez we-
wnętrznego wymiennika ciepła) TS-300B.  

Wszystkie trzy warianty pracy charakteryzowały się utrzymaniem temperatury i wilgotności 
względnej powietrza na wlocie do parownika na stałych poziomach: około 29°C, około 31°C i oko-
ło 32,5°C oraz  wilgotności względnej około 80% i około 90%. 

Na rysunku 4 widać, że moc parownika chłodziarki rośnie przy wzroście strumienia przepływu 
powietrza oraz jego temperatury i wilgotności względnej na wlocie i w badanych przypadkach jest 
zbliżona do wartości minimalnej, w niektórych sytuacjach ją przekraczając np. dla pomiaru 16 wy-
nosi 346,0 kW. Wskutek dużej wilgotności względnej powietrza na wlocie moc parownika związa-
na z wykraplaniem wody z chłodzonego powietrza (Npx) jest w badanych wariantach zawsze więk-
sza od mocy ochładzania powietrza (Npt). Moc cieplna skraplacza (Ns) jest o kilkadziesiąt kilowa-
tów wyższa od mocy parownika. Wynika to z dodatkowej energii wprowadzanej do układu przez 
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sprężarkę. Największa uzyskana moc skraplacza wynosiła 414,8 kW (pomiar 16, 17, 18). Analizu-
jąc wykresy słupkowe na rysunkach 2 i 3 stwierdzono, że stosunek mocy utajonej do jawnej dla pa-
rownika jest wyraźnie mniejszy niż w wyparnej chłodnicy wody. Równość mocy skraplacza i chłod-
nicy wyparnej oczywista dla rozważanych warunków laboratoryjnych (tww1=tws2, tww2=tws1) nie ma 
zwykle miejsca w warunkach kopalnianych. 
 
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007 – 2010 jako projekt badawczy 
nr N N524 2169 33. 
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Cooperation of evaporating water cooler CWW-420  
with mine air compression refrigerator TS-300B  
without internal heat exchanger 
 
 
ABSTRACT: The main matter of researches in this article is collaboration of direct action cooler 
TS-300B with evaporating water cooler CWW-420 which, in the laboratory conditions, works in 
the closed system of condenser cooling. On the basis of measured data described (place of measure-
ment in the scheme of test station of mine cooler), a thermal power of evaporator, condenser and 
evaporating water cooler were calculated. Results were presented in the tabular and graphic forms. 
For the evaporator and evaporating water cooler, overt and latent power in the total heat flux was 
additionally distinguished. 
 
KEY WORDS: mine cooler with direct action, evaporating cooler, mine air conditioning 
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Określenie w warunkach dołowych współczynnika 
bocznikowania w chłodnicach powietrza 
 
 
Krzysztof Słota 
Politechnika Śląska, Gliwice 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono pomiary parametrów powietrza wilgotnego przepły-
wającego przez chłodnice powietrza stosowane w polskim górnictwie. Na podstawie pomiarów do-
konano analizy pracy tych chłodnic oraz określono współczynnik bocznikowania. Współczynnik 
bocznikowania jest elementem istotnym przy doborze mocy chłodniczej do poprawy warunków kli-
matycznych w wyrobiskach górniczych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Klimatyzacja kopalń 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
W polskim górnictwie od dziesiątek lat wykorzystywane są do schładzania powietrza w rejonach 
wentylacyjnych chłodnice powietrza. Obecnie najczęściej spotykanymi urządzeniami chłodniczymi 
w kopalniach węgla kamiennego są urządzenia typu DV-290, DV-350, LKM 2-290 oraz TS-300. 
Stosowane szeroko, głębokie schładzanie wyłącznie na wlotach, często nie zapewnia prawidłowych 
warunków cieplnych pracy na całej długości ściany oraz powoduje bardzo niekorzystne dla załogi 
zróżnicowanie temperatury powietrza wzdłuż frontu górniczego. Coraz częściej kopalnie decydują 
się na zmianę tradycyjnych metod poprawy warunków klimatycznych, na przykład stosują klima-
tyzację wielostopniową. Wymaga to jednak przeprowadzenia wielu badań i opracowania skutecz-
nych metod wprowadzania takich właśnie rozwiązań. Powoduje to również konieczność przepro-
wadzenia dokładnej analizy związanej z tym tematem. Wiele kopalń znajduje się w trudnej sytuacji 
ekonomicznej lub zbliżają się do zakończenia swojej działalności i ponoszenie dodatkowych kosz-
tów związanych z zakupem nowych urządzeń klimatyzacyjnych jest problematyczne. Należy zatem 
korzystać z dostępnych już i pracujących urządzeń, w sposób optymalny wykorzystując ich możli-
wości. 
 W pracy przedstawiono wyniki pomiarów oraz ich analizę w przypadku schładzania powietrza 
w rejonie wentylacyjnym ściany kopalni węgla kamiennego za pomocą urządzeń typu DV-290 
i DV-350. 
 
 
2. PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH DV-290 I DV-350 
 
Urządzenia chłodnicze DV-290 oraz DV-350 są urządzeniami bezpośredniego działania. Punkt pra-
cy urządzenia, zapewniający uzyskanie co najmniej znamionowej wydajności chłodniczej, osiąga 
się poprzez dostarczenie do skraplacza określonej ilości wody chłodzącej. Temperatura parowania 
freonu w parowniku w mniejszym stopniu wpływa na uzyskanie pełnej wydajności chłodniczej urzą-
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dzenia, lecz podwyższona temperatura skraplacza może uniemożliwić osiągnięcie parametrów gwa-
rantowanych przez wytwórcę. Temperatura skraplania zależy natomiast od temperatury wody chło-
dzącej skraplacz. Należy więc dobrze ocenić i wskazać odpowiednie źródła czerpania wody. Woda 
chłodząca skraplacz może krążyć w obiegu zamkniętym lub też może być czerpana z rurociągu prze-
ciwpożarowego. W pierwszym przypadku należy wskazać lokalizację chłodnicy wyparnej wody, 
w której ciepło skraplania oddawane będzie do zużytego prądu powietrza. W drugim przypadku na-
leży wskazać zbiornik wody, do którego zrzucana będzie woda ciepła odpływająca od skraplacza. 
Jednak w obu przypadkach należy sprawdzić, w oparciu o dokumentację ruchowo-techniczną urzą-
dzeń, czy temperatura i ilość wody doprowadzana z tych źródeł do parownika, zapewni uzyskanie 
nominalnej wydajności chłodniczej tego urządzenia. Wartość obniżenia temperatury przez wodę 
w chłodnicy wyparnej zależy nie tylko od ilości i temperatury wody do niej dopływającej, ale rów-
nież od ilości i parametrów powietrza płynącego bocznicą, w której tę chłodnicę zlokalizowano. Za-
tem należy sprawdzić, czy ilość i parametry powietrza dopływającego do chłodnicy wyparnej po-
zwolą uzyskać w niej wymagany (stanem pracy skraplacza) spadek temperatury wody, a także to, 
o ile wzrośnie temperatura i wilgotność powietrza opuszczająca chłodnicę. 
 
 
3. WYNIKI BADAŃ URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH DV-350 ORAZ DV-290 

PRACUJĄCYCH W UKŁADACH WENTYLATOR−CHŁODNICA 
ORAZ WENTYLATOR−LUTNIOCIĄG−CHŁODNICA 

 
Pomiary efektywności pracy urządzeń chłodniczych DV-350 oraz DV-290 wykonano w rejonie 
wentylacyjnym ściany 3 w pokładzie 405/1 w KWK „Halemba-Wirek” Ruch „Halemba” [1]. 
Łącznie wykonano 22 serie pomiarowe w dniach od 18 marca do 17 kwietnia 2009 roku. 
 
 

 
 
Rys. 1. Schemat rozmieszczenia urządzeń chłodniczych w rejonie ściany 3 
Figure 1. The scheme of situation of cooling devices in area of longwall 3 
 
 
 Na rysunku 1 przedstawiono schemat rozmieszczenia urządzeń w rejonie ściany 3. Na rysunku 2 
przedstawiono schemat pomiarowy urządzenia chłodniczego, współpracującego z wentylatorem wy-
muszającym przepływ powietrza przez chłodnicę. W przypadku urządzenia DV-350 pomiędzy wen-
tylatorem (Korfmann ES9-500) a chłodnicą zamontowany był lutniociąg o długości 175 m (rys. 1). 
Również strumień schłodzonego powietrza był z chłodnicy tłoczony lutniociągiem (długość 11 m) 
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do dalszej części chodnika ścianowego. Powietrze do chłodnicy DV-290 było tłoczone wentylato-
rem WLE 1004B, następnie chłodzone i wyprowadzane z chłodnicy również za pomocą lutniocią-
gu (o długości 6 m) do skrzyżowania chodnika ścianowego ze ścianą 3. 
 

 
 
Rys. 2. Schemat pomiarowy 
Figure 2. The measurement scheme 
 
Tabela 1. Dane pomiarowe 
Table 1. Measurement data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

tw ts tw ts tw ts tw ts tw ts tw ts tw ts V&  V&  Lp. Data 

°C °C °C °C °C °C °C m3/min m3/min

1. 18-3-2009 23,4 24,4 24,4 27,8 18,6 19,4 24,2 25,0 20,2 22,2 20,4 22,4 22,2 23,2 680 430 
2. 19-3-2009 22,6 23,8 24,4 27,8 18,6 19,4 23,8 24,2 16,6 18,4 19,6 21,6 22,2 23,4 680 430 
3. 20-3-2009 23,4 24,0 25,2 29,2 18,8 19,6 24,6 25,6 16,8 18,2 19,2 21,0 22,6 23,2 680 450 
4. 23-3-2009 15,4 19,8 21,2 26,2 15,2 17,6 22,0 23,6 zatrzymana praca chłodziarki 670 - 
5. 24-3-2009 22,4 23,6 23,2 28,2 18,2 19,2 23,0 24,2 14,4 15,4 15,2 17,4 19,4 20,2 650 420 
6. 25-3-2009 21,4 22,4 23,2 27,8 17,4 19,2 21,6 23,2 11,2 11,8 14,6 15,4 20,0 21,4 680 420 
7. 26-3-2009 21,2 22,2 22,6 27,2 17,0 18,2 21,8 24,0 14,2 15,8 15,4 16,4 21,4 22,2 680 430 
8. 27-3-2009 20,8 22,4 22,4 27,2 17,4 18,2 21,8 24,0 11,6 12,8 13,2 14,4 20,4 22,0 680 440 
9. 30-3-2009 17,8 20,2 21,4 27,0 16,2 17,0 19,0 20,6 10,2 11,6 12,4 13,8 18,0 19,2 680 440 
10. 31-3-2019 21,2 22,4 23,0 27,4 17,2 18,4 22,0 23,4 zatrzymana praca chłodziarki 680 - 
11. 1-4-2009 21,2 22,2 22,4 27,4 17,0 18,2 20,4 22,0 10,4 12,0 13,0 14,2 19,2 20,4 680 420 
12. 2-4-2009 21,6 22,4 22,8 27,0 16,8 18,0 20,8 22,4 13,8 14,8 14,8 15,6 20,4 21,4 680 420 
13. 3-4-2009 22,6 23,6 23,6 28,2 17,4 18,6 22,6 23,8 14,6 15,2 15,4 16,0 21,0 22,0 680 420 
14. 6-4-2009 20,8 22,4 22,6 27,4 17,2 18,2 21,6 23,0 13,4 14,2 14,6 15,4 19,0 20,4 660 400 
15. 7-4-2009 23,8 25,0 24,6 28,6 18,8 19,8 24,0 24,6 15,0 16,0 15,8 16,6 20,8 21,6 660 430 
16. 8-4-2009 24,0 25,0 24,2 28,4 18,0 18,6 22,8 24,2 15,8 16,8 16,2 17,4 21,2 21,8 650 440 
17. 9-4-2009 zatrzymana praca chłodziarki 24,2 25,6 15,2 16,2 17,0 17,6 22,4 22,8 650 440 
18. 10-4-2009 23,4 24,4 24,2 27,8 17,8 18,8 22,6 23,6 15,2 16,0 16,2 16,8 20,6 21,6 650 430 
19. 14-4-2009 zatrzymana praca chłodziarki 22,6 24,4 14,8 15,4 15,4 16,2 21,0 22,6 650 420 
20. 15-4-2009 22,2 23,4 25,2 27,6 16,8 17,6 21,4 23,0 zatrzymana praca chłodziarki 650 - 
21. 16-4-2009 24,2 25,2 24,4 29,2 18,2 19,2 22,6 24,0 14,4 15,6 15,0 16,4 20,6 21,4 670 450 
22. 17-4-2009 21,8 22,8 23,4 28,2 16,8 17,8 22,4 23,6 16,0 16,6 16,4 17,0 20,8 21,4 670 440 

 
 Obliczenia dotyczące efektywności urządzeń chłodniczych podzielono na trzy etapy: 
− pierwszy etap obejmował obliczenia wartości mocy cieplnej spowodowanej przez wentylator 

i tłoczenie powietrza lutniociągiem do chłodnicy; 

tszu , twzu  tspw , twpw tszw p ,  , V 
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− drugi etap obejmował obliczenia mocy cieplnej chłodnicy DV-350; 
− trzeci etap obejmował obliczenia wartości mocy cieplnej układu wentylator−chłodnica DV-290. 
 Podczas przeprowadzanych pomiarów mierzono następujące wielkości: 
− ciśnienie barometryczne powietrza p, hPa; 
− temperaturę powietrza mierzoną termometrem suchym przed wentylatorem tspw, °C; 
− temperaturę powietrza mierzoną termometrem wilgotnym przed wentylatorem twpw, °C; 

− objętościowe natężenie przepływu powietrza przez chłodnicę (lutniociąg) ,V
•

 m3/s; 
− temperaturę powietrza mierzoną termometrem suchym za wentylatorem w lutniociągu (przed 

chłodnicą) tszw, °C; 
− temperaturę powietrza mierzoną termometrem wilgotnym za wentylatorem w lutniociągu (przed 

chłodnicą) twzw, °C; 
− temperaturę powietrza mierzoną termometrem suchym za chłodnicą tszu, °C; 
− temperaturę powietrza mierzoną termometrem wilgotnym za chłodnicą twzu, °C; 
− temperaturę schłodzonego powietrza wypływającego z lutniociągu mierzoną termometrem su-

chym tszl, °C; 
− temperaturę schłodzonego powietrza wypływającego z lutniociągu mierzoną termometrem wil-

gotnym twzl, °C. 
 Do obliczeń mocy cieplnej (Nc) układu wentylator−chłodnica posłużył między innymi program 
Z.K.S. Mollier 2000 (rys. 3) [2]. Wyniki obliczeń dokonane programem Z.K.S. Mollier 2000 z da-
nych udostępnionych przez kopalnię zawarto w tabelach 2−4). 
 
 
Tabela 2. Wyniki pomiarów dotyczących zespołu wentylator Korfmann-lutniociąg 
Table 2. The results of measurements for arrangement Korfmann’s fun-ventilation lute 

Punkt 1 Punkt 2 

ts tw i ts tw i 
Δts Δtw Δi psm&  Ncw 

Data 

°C °C kJ/kg °C °C kJ/kg °C °C kJ/kg kg/s kW 

2009-03-18 24,4 23,4 66,0 27,8 24,4 69,5 3,4 1,0 3,6 14,1 50,3 
2009-03-19 23,8 22,6 63,1 27,8 24,4 69,5 4,0 1,8 6,5 14,1 91,1 
2009-03-20 24,0 23,4 66,0 29,2 25,2 72,6 5,2 1,8 6,6 14,0 92,4 
2009-03-24 23,6 22,4 62,4 28,2 23,2 65,0 4,6 0,8 2,6 13,5 35,0 
2009-03-25 22,4 21,4 58,9 27,8 23,2 65,0 5,4 1,8 6,1 14,1 85,6 
2009-03-26 22,2 21,2 58,3 27,2 22,6 62,8 5,0 1,4 4,6 14,1 64,9 
2009-03-27 22,4 20,8 56,9 27,2 22,4 62,1 4,8 1,6 5,2 14,1 74,1 
2009-03-31 22,4 21,2 58,2 27,4 23,0 64,3 5,0 1,8 6,0 14,1 85,3 
2009-04-01 22,2 21,2 58,3 27,4 22,4 62,1 5,2 1,2 3,9 14,1 54,5 
2009-04-02 22,4 21,6 59,6 27,0 22,8 63,6 4,6 1,2 4,0 14,1 56,1 
2009-04-03 23,6 22,6 63,1 28,2 23,6 66,5 4,6 1,0 3,4 14,1 47,5 
2009-04-06 22,4 20,8 56,9 27,4 22,6 62,8 5,0 1,8 5,9 13,7 81,6 
2009-04-07 25,0 23,8 67,4 28,6 24,6 70,3 3,6 0,8 2,8 13,6 38,6 
2009-04-10 24,4 23,4 66,0 27,8 24,2 68,8 3,4 0,8 2,8 13,4 37,7 
2009-04-17 22,8 21,8 60,3 28,2 23,4 65,7 5,4 1,6 5,4 13,9 75,2 
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Rys. 3. Okno główne programu Z.K.S. Mollier 2000 
Figure 3. The main window of Z.K.S. Mollier 2000 programme 

 
Tabela 3. Praca chłodnicy DV-350 
Table 3. The work of DV-350 

Punkt 2 Punkt 3 

ts tw i ts tw i 
Δts Δtw Δi psm&  NcDV-350 

Współczyn-
nik boczni-
kowania b Data 

°C °C kJ/kg °C °C kJ/kg °C °C kJ/kg kg/s kW % 

2009-03-18 27,8 24,4 69,5 19,4 18,6 50,0 -8,4 -5,8 -19,6 14,1 -275,1 8,7 
2009-03-19 27,8 24,4 69,5 19,4 18,6 50,0 -8,4 -5,8 -19,6 14,1 -275,1 8,7 
2009-03-20 29,2 25,2 72,6 19,6 18,8 50,6 -9,6 -6,4 -22,0 14,0 -307,8 7,7 
2009-03-23 26,2 21,2 58,0 17,6 15,2 40,2 -8,6 -6,0 -17,8 14,0 -248,9 21,8 
2009-03-24 28,2 23,2 65,0 19,2 18,2 48,8 -9,0 -5,0 -16,2 13,5 -218,1 10,0 
2009-03-25 27,8 23,2 65,0 19,2 17,4 46,4 -8,6 -5,8 -18,6 14,1 -262,5 17,3 
2009-03-26 27,2 22,6 62,8 18,2 17,0 45,3 -9,0 -5,6 -17,6 14,1 -248,7 11,8 
2009-03-27 27,2 22,4 62,1 18,2 17,4 46,4 -9,0 -5,0 -15,7 14,1 -222,1 8,2 
2009-03-30 27,0 21,4 58,6 17,0 16,2 43,0 -10,0 -5,2 -15,6 14,2 -221,2 7,4 
2009-03-31 27,4 23,0 64,3 18,4 17,2 45,8 -9,0 -5,8 -18,4 14,1 -260,5 11,8 
2009-04-01 27,4 22,4 62,1 18,2 17,0 45,3 -9,2 -5,4 -16,9 14,1 -238,3 11,5 
2009-04-02 27,0 22,8 63,6 18,0 16,8 44,7 -9,0 -6,0 -18,9 14,1 -267,1 11,8 
2009-04-03 28,2 23,6 66,5 18,6 17,4 46,4 -9,6 -6,2 -20,1 14,1 -282,1 11,1 
2009-04-06 27,4 22,6 62,8 18,2 17,2 45,8 -9,2 -5,4 -17,0 13,7 -233,1 9,8 
2009-04-07 28,6 24,6 70,3 19,8 18,8 50,6 -8,8 -5,8 -19,7 13,6 -268,2 10,2 
2009-04-08 28,4 24,2 68,7 18,6 18,0 48,2 -9,8 -6,2 -20,5 13,4 -275,7 5,8 
2009-04-10 27,8 24,2 68,8 18,8 17,8 47,6 -9,0 -6,4 -21,2 13,4 -284,9 10,0 
2009-04-16 29,2 24,4 69,4 19,2 18,2 48,8 -10,0 -6,2 -20,7 13,8 -285,6 9,1 
2009-04-17 28,2 23,4 65,7 17,8 16,8 44,7 -10,4 -6,6 -21,0 13,9 -291,5 8,8 
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Tabela 4. Praca układu wentylator−chłodnica DV-290 
Table 4. The work of arrangement fan−DV-290 

Punkt 2 Punkt 3 
ts tw i ts tw i 

Δts Δtw Δi psm& NcDV-350 
Wsp. boczni-

kowania b Data 
°C °C kJ/kg °C °C kJ/kg °C °C kJ/kg kg/s kW % 

2009-03-19 24,2 23,8 67,5 18,4 16,6 44,1 -5,8 -7,2 -23,4 9,3 -217,0 23,7 
2009-03-20 25,6 24,6 70,5 18,2 16,8 44,7 -7,4 -7,8 -25,8 9,7 -250,4 15,9 
2009-03-24 24,2 23,0 64,5 15,4 14,4 38,2 -8,8 -8,6 -26,3 9,2 -240,8 10,2 
2009-03-25 23,2 21,6 59,6 11,8 11,2 30,4 -11,4 -10,4 -29,1 9,3 -271,1 5,0 
2009-03-26 24,0 21,8 60,2 15,8 14,2 37,7 -8,2 -7,6 -22,5 9,4 -211,4 16,3 
2009-03-27 24,0 21,8 60,2 12,8 11,6 31,3 -11,2 -10,2 -28,9 9,7 -280,5 9,7 
2009-03-30 20,6 19,0 51,1 11,6 10,2 28,1 -9,0 -8,8 -23,0 9,8 -224,8 13,5 
2009-04-01 22,0 20,4 55,6 12,0 10,4 28,6 -10,0 -10,0 -27,0 9,3 -251,5 13,8 
2009-04-03 23,8 22,6 63,1 15,2 14,6 38,8 -8,6 -8,0 -24,3 9,2 -222,9 6,5 
2009-04-06 23,0 21,6 59,6 14,2 13,4 35,7 -8,8 -8,2 -23,9 8,8 -209,7 8,3 
2009-04-07 24,6 24,0 68,2 16,0 15,0 39,8 -8,6 -9,0 -28,4 9,4 -266,2 10,4 
2009-04-08 24,2 22,8 63,8 16,8 15,8 41,9 -7,4 -7,0 -21,8 9,5 -208,3 11,9 
2009-04-09 25,6 24,2 68,9 16,2 15,2 40,3 -9,4 -9,0 -28,6 9,6 -273,6 9,6 
2009-04-10 23,6 22,6 63,1 16,0 15,2 40,3 -7,6 -7,4 -22,8 9,4 -213,0 9,5 
2009-04-14 24,4 22,6 63,0 15,4 14,8 39,3 -9,0 -7,8 -23,7 9,2 -217,5 6,2 
2009-04-16 24,0 22,6 63,1 15,6 14,4 38,2 -8,4 -8,2 -24,8 9,8 -243,8 12,5 

 
3. ANALIZA PRZEPROWADZONYCH POMIARÓW I WNIOSKI 
 
Przeprowadzone pomiary urządzeń chłodniczych w miejscu ich pracy pokazały dużą zmienność 
w wartościach mocy cieplnej układu wentylator−lutniociąg w zakresie od 35 do 92,4 kW, wyno-
sząc średnio 64,7 kW (rys. 4). Długość lutniociągu wynosiła 175 m. Strumień objętości powietrza 
tłoczonego tym wentylatorem był prawie stały i wahał się od 10,83 do 11,33 m3/s. Sam wentylator 
po-wodował pobór mocy od 30 do 50 kW (zależne od parametrów pracy wentylatora oraz jego sta-
nu technicznego). Moc cieplna chłodnicy powietrza DV-350 była duża, wynosząc od 218,1 do 307,8 kW, 
średnio 261,4 kW (75% mocy cieplnej nominalnej – rys. 5). W przypadku pracy układu wentyla-
tor−chłodnica DV-290 wartości mocy cieplnej wahały się w granicach od 208,3 do 280,5 kW, przy 
średniej 237,7 kW (prawie 83% wartości nominalnej mocy cieplnej − rys. 6). Świadczy to o dob-
rych parametrach pracy chłodnicy, a także o dobrym jej stanie technicznym. 
 Współczynnik bocznikowania obliczony dla chłodnicy DV-290 wynosił od 5% do 23,7%, śred-
nio 11,4%. Współczynnik bocznikowania obliczony dla chłodnicy DV-350 wynosił od 5,8% do 
21,8%, średnio 10,6%. W okresie pomiarów służby kopalniane dbały o należyty stan tych chłodnic, 
regularnie czyszcząc z pyłu węglowego. 
 Zwrócić szczególną uwagę należy na stan techniczny wentylatorów. Zarówno w przypadku wen-
tylatora Korfmann, jak i WLE 1004B powietrze znacznie się nagrzewało, co było głównie spowo-
dowane zanieczyszczeniem wentylatora pyłami. Przez okres badań i pomiarów chłodnica DV-290 
była pod ciągłą kontrolą mechaników oraz regularnie czyszczona, co przełożyło się na dużą efek-
tywność jej pracy. W przypadku chłodnicy DV-350 ze względów ruchowych, identyczne postępo-
wanie nie zawsze mogło być możliwe. Dlatego też efektywność pracy tej chłodnicy była trochę niż-
sza od chłodnicy DV-290. Zapewnienie ciągłej kontroli i konserwacji urządzeń chłodniczych, łącz-
nie z wentylatorami i lutniociągami, powinno przyczynić się do zwiększenia efektywności chłodze-
nia w wyrobiskach górniczych. W pomiarach chłodnic powietrza nie uwzględniono parametrów pra-
cy chłodnic wyparnych, to znaczy nieznane były parametry po stronie wody, a uwzględniono wyłą-
cznie parametry pracy chłodnic po stronie powietrza. 
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Rys. 4. Moc cieplna układu wentylator Korfmann–lutniociąg 
Figure 4. The heat power of arrangement Korfmann’s fan–ventilation lute 
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Rys. 5. Moc cieplna chłodnicy powietrza DV-350 
Figure 5. The heat power of DV-350 
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Moc cieplna układu wentylator chłodnica DV-290
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Rys. 6. Moc cieplna układu wentylator−chłodnica DV-290 
Figure 6. The heat power of arrangement fan−DV-290 
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Rys. 7. Współczynnik bocznikowania−chłodnica DV-290 
Figure 7. The coefficient of by-pass–DV-290 
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Rys. 8. Współczynnik bocznikowania–chłodnica DV-350 
Figure 8. The coefficient of by-pass–DV-350 

 
Zależność mocy cieplnej chłodnicy DV-350 od temperatury termometru suchego
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Rys. 9. Zależność mocy cieplnej chłodnicy DV-350 od temperatury termometru suchego 
Figure 9. The dependence of the thermal power of the DV-350 cooler from the dry temperature of the air 
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Zależność mocy cieplnej chłodnicy DV-350 od różnicy psychrometrycznej
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Rys. 10. Zależność mocy cieplnej chłodnicy DV-350 od różnicy psychrometrycznej powietrza 
Figure 10. The dependence of the thermal power of the DV-350 cooler 
from the difference between dry and wet temperature 
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Rys. 11. Zależność mocy cieplnej chłodnicy DV-290 od temperatury termometru suchego 
Figure 11. The dependence of the thermal power of the DV-290 cooler from the dry temperature of the air 
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 Reasumując, w celu uzyskania najwyższych wartości mocy cieplnych chłodnic, konieczne są bie-
żące kontrole i konserwacja urządzeń. Odpowiednie przeprowadzanie tych czynności jest w stanie 
w wydatny sposób podnieść efektywną moc chłodniczą oraz zapewnić poprawę warunków klima-
tycznych w danym rejonie bez ponoszenia dodatkowych nakładów na zakup nowych urządzeń. Po-
nadto wyższe wydajności chłodnicze uzyskiwano dla powietrza o wysokiej temperaturze (powyżej 
28°C − rys. 9 i 11) oraz przy dużej wilgotności (rys. 10). Należy zwrócić szczególną uwagę na 
sposób dostarczenia do chłodnicy powietrza. Istotnymi elementami w tym zakresie będą wenty-
lator i lutniociąg. Ich stan techniczny będzie w znacznej mierze oddziaływać na efektywność chło-
dzenia powietrza i warunki klimatyczne w rejonie. 
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Qualification in the Down Conditions of the Coefficient 
of By-Pass in the Coolers of the Air 
 
The measurements of the parameters of the moist air flowing through coolers of air applied in the 
Polish mining were introduced in the article. Execute the analyses of the work of these coolers on 
the basis of measurements and qualify the coefficient of the by-pass. The coefficient of the by-pass 
is the essential unit near the selection of the cooling power to the improvement of climatic condi-
tions in mining excavations. 
 
 

659



 

 

Zmniejszenie obciążenia termicznego organizmu górników 
pracujących w kopalniach głębokich – algorytm doboru środków 
 
 
Zbigniew Słota 
Politechnika Śląska, Gliwice 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono metodę doboru środków zmniejszających obciążenie 
termiczne organizmu pracowników w wyrobiskach kopalń głębokich. Przedstawiono stworzony 
algorytm w celu zobrazowania opracowanej metody, który za pomocą schematu blokowego wyja-
śnia metodę doboru środków zmniejszających obciążenie termiczne (poprzez zmianę wydatku 
energetycznego, aklimatyzacji i sposobu ubrania), aby była zapewniona praca w warunkach kom-
fortu cieplnego lub dyskomfortu bezpiecznego dla zdrowia pracownika. Niestety istnieją takie wa-
runki pracy w wyrobiskach kopalń podziemnych, że działania kształtujące czynniki z przedstawio-
nego algorytmu nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, tzn. nie zapewnią bezpiecznych warun-
ków pracy. Należy wtedy skorzystać z kompleksowej metody doboru środków poprawy warunków 
klimatycznych. Metodę taką pokazano także w artykule oraz zobrazowano specjalnym algoryt-
mem. Jest to rozbudowany algorytm pierwszy o sekcję uwzględniającą rozwiązania wentylacyjne 
i klimatyzacyjne poprawy warunków klimatycznych. Przy korzystaniu z tego algorytmu uzyskany 
wynik poprawy zawsze doprowadzi do zapewnienia bezpiecznych klimatycznie warunków pracy, 
jednak ze względów technicznych, organizacyjnych i finansowych nie zawsze możliwy będzie do 
zrealizowania. Algorytm umożliwia także dobór i kształtowanie środków poprawy, aby nie tylko 
było możliwe zapewnienie minimalnych bezpiecznych klimatycznie warunków pracy, ale również 
warunków pełnego komfortu cieplnego. Na podstawie opracowanej metody i algorytmów stworzo-
no program komputerowy, który krótko omówiono w artykule. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Bezpieczeństwo pracy, obciążenie termiczne, wentylacja, klimatyzacja 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Obciążenie termiczne, jakiemu poddany jest człowiek znajdujący się w środowisku gorącym zale-
ży od ciepła wytwarzanego wewnątrz organizmu człowieka w wyniku pracy fizycznej oraz od wła-
ściwości środowiska, które warunkują wymianę ciepła między ciałem człowieka a jego otocze-
niem. W warunkach komfortu termicznego ilość ciepła wytwarzana przez organizm jest równowa-
żona przez ilość ciepła oddawaną do środowiska. Główne parametry fizjologiczne charakteryzują-
ce obciążenie termiczne to: temperatura wewnętrzna ciała, średnia temperatura skóry, częstość skur-
czów serca, ubytek masy ciała, ciśnienie tętnicze krwi. Do określenia mikroklimatu w danym śro-
dowisku stosuje się wartości podstawowych parametrów powietrza i otoczenia oraz wskaźniki mi-
kroklimatu, które uwzględniają łączny wpływ kilku podstawowych parametrów powietrza. Do 
podstawowych parametrów powietrza i otoczenia mających wpływ na warunki klimatyczne należą: 
temperatura mierzona termometrem suchym, temperatura mierzona termometrem wilgotnym, pręd-
kość przepływu powietrza, ciśnienie powietrza, wilgotność względna powietrza, skład chemiczny 
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powietrza, promieniowanie cieplne otoczenia. Najbardziej znanymi wskaźnikami mikroklimatu są: 
natężenie chłodzenia powietrza K, temperatura efektywna amerykańska ET (ATE), temperatura efek-
tywna belgijska BTE, temperatura zastępcza francuska tr, temperatura zastępcza klimatu tzk, wskaź-
nik WBGT, wskaźnik dyskomfortu cieplnego δ (oznaczany również jako WDC). Wskaźnik dyskom-
fortu cieplnego δ [1], który stał się podstawą niniejszej pracy, obejmuje badania Fangera, dotyczą-
ce komfortu cieplnego (równanie komfortu cieplnego Fangera) oraz graniczną bezpieczną dla zdro-
wia temperaturę wewnętrzną organizmu równą 38°C, uwzględnioną na podstawie zaleceń normy 
PN-EN 27243 poprzez przyjęcie wartości odniesienia wskaźnika WBGT. Wskaźnik dyskomfortu 
cieplnego jest więc prostym narzędziem pozwalającym liczbowo dokonać oceny warunków klima-
tycznych w odniesieniu do pracującego człowieka. Jeżeli δ = 0 w danym środowisku istnieje kom-
fort cieplny, gdy δ = 1 środowisko stanowi termiczną granicę bezpieczeństwa dla pracy człowieka. 
W celu zapewnienia optymalnych warunków klimatycznych należy stosować klasyczne metody 
ich poprawy lub metody z wykorzystaniem urządzeń chłodniczych. Klasyczne metody poprawy 
warunków klimatycznych w kopalniach to takie metody, które nie wymagają stosowania urządzeń 
chłodniczych. W miarę wzrostu głębokości eksploatacji oraz koncentracji produkcji klasyczne me-
tody poprawy warunków klimatycznych, mogą okazać się niewystarczające. Zachodzi zatem ko-
nieczność zastosowania innych metod, polegających na stosowaniu urządzeń chłodniczych. 
 
 
2. KSZTAŁTOWANIE WYDATKU ENERGETYCZNEGO, ZESTAWU UBIORU 

I AKLIMATYZACJI PRACOWNIKÓW KOPALŃ GŁĘBOKICH W CELU ZMNIEJSZENIA 
OBCIĄŻENIA TERMICZNEGO DZIAŁAJĄCEGO NA ICH ORGANIZMY [3] 

 
Określenie wydatku energetycznego, zestawu ubioru (oporu cieplnego odzieży) i aklimatyzacji pra-
cownika w środowisku gorącym może mieć istotny wpływ na działania podejmowane w ramach 
procedur zmniejszających obciążenie termiczne organizmu. Od nich, w głównej mierze, zależy czy 
pracownik w środowisku gorącym będzie narażony na wykonywanie pracy w warunkach dyskom-
fortu cieplnego bezpiecznego, lub też niebezpiecznego dla zdrowia i życia. Odpowiednie dobiera-
nie wartości wydatku energetycznego, czyli rodzaju i intensywności pracy, ubioru oraz aklimaty-
zacji pracownika będzie miało wpływ na odczuwanie przez niego warunków klimatycznych na da-
nym stanowisku pracy. 
 
2.1. Wpływ wydatku energetycznego 
 

Tempo metabolizmu określa proces zamiany energii chemicznej w mechaniczną i cieplną, jest więc 
miarą kosztu energetycznego obciążenia mięśniowego i pozwala na uzyskanie liczbowego wskaź-
nika aktywności. Znajomość tempa metabolizmu pozwala na oszacowanie metabolicznej produkcji 
ciepła służącej do oceny regulacji ciepłoty ciała człowieka. Energia produkowana przez organizm 
jest przekształcana w energię cieplną i energię mechaniczną − zwaną „pracą użyteczną”, która mo-
że być pominięta, wobec tego metaboliczna produkcja ciepła staje się równa z tempem metaboli-
zmu (norma ISO 7933). Mianem metabolizmu określa się wszystkie przemiany zachodzące w ciele 
człowieka, których rezultatem jest wytworzenie energii niezbędnej do funkcjonowania organizmu. 
Jednostkami opisującymi ilość ciepła metabolicznego jest W/m² oraz met (1 met równe jest ilości 
ciepła wytwarzanego w czasie odpoczynku, równe 58,2 W/m²). 
 
2.2. Wpływ aklimatyzacji i adaptacji 
 

Skutki aklimatyzacji do gorącego środowiska są takie, że osoby zaaklimatyzowane pocą się więcej 
i przy niższej temperaturze wewnętrznej oraz tracą mniej sodu niż osoby niezaaklimatyzowane. Te 
zmiany, w wyniku działania środowiska, obniżają przyrost temperatury wewnętrznej. Pełny skutek 
aklimatyzacji osiąga się po 10−14 dniach aktywnego narażenia na gorące środowisko i zanika po 
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podobnym okresie czasu przebywania w chłodniejszym środowisku. Zmiany fizjologiczne mogą 
być również indukowane sztucznie w procesie aklimacji. Każde działanie, które powoduje zwięk-
szenie temperatury wewnętrznej o 1°C na godzinę w ciągu 10−14 dni spowoduje podobne rezulta-
ty, jak narażenie na gorące środowisko. Zasadnicze znaczenie dla tolerancji gorącego środowiska 
ma trening fizyczny. Podczas wysiłku, u osób niezaaklimatyzowanych, ale wytrenowanych, meta-
boliczna produkcja ciepła jest mniejsza, mniejsza jest także częstość skurczów serca oraz mniejszy 
wzrost temperatury wewnętrznej niż u osób niewytrenowanych i niezaaklimatyzowanych. 
 
2.3. Wpływ rodzaju ubrania (oporu cieplnego odzieży) 
 

Współczynnik izolacyjności cieplnej odzieży Icl zwykle wyznacza się na podstawie tablic, w któ-
rych najczęściej podany jest w clo. Założenia odnośnie przepuszczalności wilgoci ubioru pracow-
nika zostały omówione w normie ISO 9920 (2005 r.). Izolacja termiczna określa ilość ciepła prze-
pływającego w jednostce czasu przez 1 m² powierzchni materiału, przy różnicy temperatur po obu 
stronach odzieży wynoszącej 1 K. Odzież o odpowiedniej izolacji termicznej zapobiega nadmier-
nym stratom ciepła do otoczenia. Izolacja termiczna materiałów wyrażana jest w m²K/W. W od-
niesieniu jedynie do odzieży obowiązują również inne jednostki np. clo, tog. 1 clo określa izolację 
termiczną odzieży niezbędną do utrzymania równowagi termicznej pomiędzy organizmem czło-
wieka, przebywającym w pozycji siedzącej, a otoczeniem o następujących parametrach: prędkość 
powietrza – 0,1 m/s, temperatura powietrza i ścian – 21ºC oraz wilgotność względna mniejsza niż 
50%. Dla tych warunków 1 clo zestawu odzieży jest równy 0,155 m²K/W. Metody określania izo-
lacji termicznej odzieży oraz wartości przykładowych zestawów są przedmiotem normy PN-EN 
9920:2005 Ergonomia środowiska termicznego − Ocena izolacyjności cieplnej i oporu parowania 
zestawu odzieżowego oraz PN-EN ISO 15831:2006: Odzież − Właściwości fizjologiczne − Pomiar 
izolacyjności cieplnej z zastosowaniem manekina termicznego. 
 
2.4. Wpływ innych czynników 
 

Wpływ klimatu. W gorącym środowisku termicznym można spodziewać się maksymalnego wzro-
stu tempa metabolizmu o wartość od 5 W/m2 do 10 W/m2, spowodowanego wzrostem częstości 
skurczów serca i poceniem. 
 

Czynniki sytuacyjne. Poziom sprawności w warunkach stresu termicznego zależy w sposób istotny 
zarówno od czasu przebywania w określonych warunkach termicznych środowiska, jak i wcześ-
niejszej ekspozycji na zimno lub gorąco.  
 

Czynniki o charakterze indywidualnym. Motywacja, stres, płeć, rasa. Powierzchnia ciała człowieka. 
 

Temperatura głowy. Potencjał głowy w zakresie wymiany ciepła z otoczeniem wynika z bogatego 
unaczynienia jej części mózgowej (skalpu), której naczynia nie ulegają zwężeniu pod wpływem nis-
kiej temperatury. 
 

Trening fizyczny. Jest środkiem służącym do zwiększania tolerancji gorąca przez usprawnienie po-
cenia. Prawdopodobnie przyczynia się do utrzymywania stałej temperatury wewnętrznej. 
 
 
3. METODA DOBORU ŚRODKÓW ZMNIEJSZAJĄCYCH OBCIĄŻENIE 

TERMICZNE ORGANIZMU PRACOWNIKÓW [3] 
 
Omówione wcześniej czynniki w głównej mierze decydują o obciążeniu termicznym pracownika. 
W artykule pokazano przykładową tabelę z uzyskanymi wartościami wskaźnika dyskomfortu ciepl-
nego δ, obrazującymi wpływ poszczególnych czynników na obciążenie termiczne (tabela 1). W pros-
ty sposób można również zobrazować łączny wpływ wszystkich tych czynników. Wskaźnik dys-
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komfortu cieplnego δ pozwala na różne dobieranie kombinacji aklimatyzacji, sposobu ubrania 
i wydatku energetycznego pracownika. W tym celu, w ramach pracy [3], stworzono specjalne tabe-
le z najczęściej spotykanymi wartościami tych czynników. Pozwalają one, w uproszczony sposób, 
określać warunki klimatyczne dla danych warunków otoczenia (temperatury, wilgotności i prędko-
ści powietrza). Stabelaryzowanie tych wartości było pierwszym krokiem w opracowaniu metody 
i kolejności doboru czynników kształtujących obciążenie termiczne. 

 
Tabela 1. Wartości wskaźnika δ wyznaczone dla ts = 30°C, ϕ = 80% i w = 2 m/s 
Table 1. The values of the coefficient δ appointed for ts = 30°C, ϕ = 80% and w = 2 m/s 

Stosunek czasu pracy do czasu przerwy 
τpr/τbr, min/min Aklimatyzacja Opór cieplny 

odzieży Icl, clo 

Wydatek 
energetyczny M,

W/m2 60/0 50/10 40/20 30/30 20/40 10/50 
230 1,24 1,19 1,14 1,07 0,98 0,84 
165 1,12 1,07 1,01 0,96 0,89 0,73 
100 0,91 0,85 0,79 0,74 0,68 0,62 1,0 

65 0,56
230 1,21 1,14 1,08 0,98 0,87 0,71 
165 1,05 0,98 0,92 0,85 0,77 0,61 
100 0,79 0,73 0,67 0,61 0,56 0,50 0,8 

65 0,44
230 1,03 0,93 0,83 0,69 0,53 0,34 
165 0,79 0,70 0,60 0,50 0,40 0,23 
100 0,42 0,36 0,30 0,23 0,17 0,11 

Pr
ac

ow
ni

k 
ni

ez
aa

kl
im

at
yz

ow
an

y 

0,6 

65 0,05
230 1,08 1,05 1,01 0,96 0,89 0,76 
165 1,00 0,96 0,92 0,87 0,82 0,66 
100 0,83 0,78 0,72 0,67 0,62 0,56 1,0 

65 0,51
230 1,04 0,99 0,94 0,87 0,78 0,65 
165 0,92 0,87 0,82 0,77 0,70 0,55 
100 0,72 0,67 0,61 0,56 0,50 0,45 0,8 

65 0,40
230 0,87 0,79 0,72 0,61 0,48 0,31 
165 0,69 0,61 0,53 0,45 0,37 0,21 
100 0,38 0,33 0,27 0,22 0,16 0,10 

Pr
ac

ow
ni

k 
za

ak
lim

at
yz

ow
an

y 

0,6 

65 0,05

 
 Wykonana analiza pozwoliła na następujące zhierarchizowanie toku postępowania: 
− jeśli to możliwe, w rejony zagrożone klimatycznie kierujemy pracowników zaaklimatyzowanych; 
− dla pracownika niezaaklimatyzowanego przewidujemy proces aklimatyzacji, kierując go do mniej 

zagrożonych klimatycznie rejonów lub do pracy o mniejszym wydatku energetycznym do cza-
su pełnej aklimatyzacji; 

− o ile to możliwe, na danym stanowisku pracy, wyposażamy pracownika w odzież roboczą, zgod-
ną z przepisami, o jak najmniejszym oporze cieplnym; 

− jeśli nie spowoduje to zakłóceń w procesie produkcyjnym dokonujemy obniżenia wydatku ener-
getycznego pracownika poprzez stosowanie planowych przerw w pracy. 

 Jeżeli działania podane poprzednio nie przyniosą oczekiwanych rezultatów pozostaje nam jesz-
cze możliwość zastosowania rozwiązań wentylacyjnych i klimatycznych omówionych wcześniej. 
 W opracowanej metodzie proponuje się następującą hierarchię działań: 
− w ramach możliwości wentylacyjnych i technicznych zwiększyć prędkość przepływającego 

powietrza na stanowisku pracy, pamiętając o tym, że zwiększanie prędkości powietrza powyżej 
granicy 3,5 m/s będzie już miało niewielki wpływ na poprawę warunków klimatycznych, 
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− jako ostatni środek poprawy zastosować schładzanie powietrza, pamiętając, że obniżenie tem-
peratury o każdy 1°C przynosi poprawę warunków klimatycznych, może się jednak wiązać ze 
znacznymi nakładami finansowymi i problemami technicznymi. 

 
 
4. ALGORYTM OBRAZUJĄCY METODĘ DOBORU ŚRODKÓW ZMNIEJSZAJĄCYCH 

OBCIĄŻENIE TERMICZNE ORGANIZMU PRACOWNIKÓW 
 
W celu zobrazowania opracowanej metody stworzono algorytm I (rys. 1). 
 Przedstawia on za pomocą schematu blokowego metodę doboru środków zmniejszających ob-
ciążenie termiczne (poprzez zmianę wydatku energetycznego, aklimatyzacji i sposobu ubrania), aby 
była zapewniona praca w warunkach komfortu cieplnego lub dyskomfortu bezpiecznego dla zdrowia 
pracownika. 
 Niestety istnieją takie warunki pracy w wyrobiskach kopalń podziemnych, że działania kształ-
tujące czynniki z algorytmu I nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, tzn. nie zapewnią bezpiecz-
nych warunków pracy. Należy wtedy skorzystać z kompleksowej metody doboru środków popra-
wy warunków klimatycznych. Metodę taką pokazano w algorytmie II (rys. 2 i 3). Jest to rozbudo-
wany algorytm I o sekcję uwzględniającą rozwiązania wentylacyjne i klimatyzacyjne poprawy wa-
runków klimatycznych. Przy korzystaniu z tego algorytmu uzyskany wynik poprawy, zawsze do-
prowadzi do zapewnienia bezpiecznych klimatycznie warunków pracy, jednak ze względów tech-
nicznych, organizacyjnych i finansowych nie zawsze możliwy będzie do zrealizowania. Algorytm 
umożliwia także dobór i kształtowanie środków poprawy, aby nie tylko było możliwe zapewnienie 
minimalnych bezpiecznych klimatycznie warunków pracy, ale również warunków pełnego kom-
fortu cieplnego. 
 W algorytmach przyjęto następujące założenia w krokach poprawy warunków klimatycznych: 
− dla aklimatyzacji przyjęto dwa stany: pracownik niezaaklimatyzowany A = 0 i zaaklimatyzo-

wany A = 1; 
− dla oporu cieplnego odzieży krok poprawy wynosi 0,05 clo, aż do wartości Icl

 = 0,5 clo; 
− krok planowych przerw w pracy to 5 minut, aż do 55 minut w ciągu godziny roboczej lub war-

tości metabolizmu M ≤ 65 W/m2; 
− zwiększanie prędkości powietrza odbywa się co 0,1 m/s do momentu osiągnięcia 3,5 m/s; 
− powietrze ochładzane jest o 0,1°C ts, aż do osiągnięcia punktu rosy (ts = tw), po czym następuje 

głębokie schładzanie z wykraplaniem się pary wodnej również z krokiem 0,1°C. 
 
 W celu sprawdzenia i weryfikacji opracowanej metody przystąpiono do próby jej wykorzysta-
nia w warunkach dołowych. Do prób wybrano wyrobiska podziemne w kopalniach węgla kamien-
nego i rud miedzi. Łącznie przeprowadzono około sześćdziesięciu prób w rzeczywistych warun-
kach kopalnianych. Starano się dobierać wyrobiska, w których istniało duże prawdopodobieństwo 
pracy na stanowiskach zagrożonych klimatycznie. 
 Wszystkie próby poprzedzono wykonaniem na stanowisku wywiadu, posługując się specjalnie 
opracowaną listą kontrolną. Lista kontrolna podzielona została na dwie części. Uwzględniono 
w niej opinie samego pracownika oraz osoby dozoru odpowiedzialnej za dane stanowisko pracy. 
W ramach wdrożeń wykonywano (poza wypełnieniem listy kontrolnej) szkice sytuacyjne miejsc 
badań oraz pomiary podstawowych parametrów pracy i otoczenia na danym stanowisku. 
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Rys. 1. Algorytm I 
Figure 1. The algorithm I 
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Poprawa bezpieczeństwa termicznego
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NIE 
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TERMICZNEGO BEZ ZMIANY 
PARAMETRÓW OTOCZENIA!

KONIEC 

Wyświetl wartości początkowe i końcowe 
wskaźnika δ; Określ bezpieczeństwo 
termiczne i warunki klimatyczne oraz 

zastosowane środki poprawy. 
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Rys. 2. Algorytm II – część 1 
Figure 2. The algorithm II – part 1 
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Zwiększyć prędkość; 
w=w+0,1
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Rys. 3. Algorytm II – część 2 
Figure 3. The algorithm II – part 2 
 
 
5. PROGRAM KOMPUTEROWY Z.K.S. MACOT 
 
Autor stanął przed zadaniem stworzenia prostego w obsłudze i ogólnodostępnego programu, wspo-
magającego obliczenia wskaźnika dyskomfortu cieplnego z uwzględnieniem sposobu ubrania, wy-
datku energetycznego oraz aklimatyzacji człowieka. Dodatkowo program w założeniach miał do-
bierać odpowiednie środki poprawy warunków klimatycznych, zgodnie z opracowaną metodą 
(rozdział 3). W ramach opracowanej metody stworzono algorytmy (rozdział 4 – algorytm I i II). 
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Algorytmy te stały się podstawą do zaprojektowania autorskiego programu komputerowego. W 
efekcie tych działań powstał program komputerowy Z.K.S. MACOT, pozwalający obliczyć 
wskaźnik dyskomfortu cieplnego dla pracowników pracujących w różnych środowiskach, przed-
stawiający obszar lub przestrzeń komfortu cieplnego oraz, bezpiecznego lub niebezpiecznego dla 
zdrowia, dyskomfortu cieplnego. Program pozwala na dokonanie analizy efektów różnych sposo-
bów poprawy warunków klimatycznych (obniżenie temperatury powietrza, zwiększenie prędkości 
przepływu po-wietrza, zmniejszenie wilgotności względnej lub właściwej powietrza, obniżenie 
średniej temperatury promieniowania otoczenia, zmniejszenie wydatku energetycznego oraz spo-
sobu ubrania człowieka). Pozwala także automatycznie dobierać odpowiednie środki poprawy wa-
runków klimatycznych, zgodnie z opracowaną metodą. Jako opcję posiada tryb półautomatyczny 
oraz manualny poprawy warunków klimatycznych. Obsługa programu jest intuicyjna, a z doświad-
czenia autora wynika, że student uczelni technicznej potrzebuje zaledwie kilku minut na naukę 
jego obsługi. Program został stworzony w celach praktycznych, zarówno do analizy warunków 
klimatycznych i metod ich poprawy w miejscu pracy, jak i badań eksperymentalnych, na przykład 
w komorach klimatycznych, wyrobiskach kopalń węgla i rudy miedzi, a także w celach naukowo-
badawczych i dydaktycznych, Program Z.K.S. MACOT może być wykorzystywany przez pracow-
ników przemysłu (górnictwa) zajmujących się klimatyzacją i wentylacją, pracowników nauko-
wych, nauczycieli akademickich i szkolnych, zajmujących się badaniem mikroklimatu oraz eduka-
cją młodzieży w tym zakresie. Może być używany w celach edukacyjnych (przede wszystkim 
przez uczniów i studentów, mających w swoich programach nauczania badanie parametrów mikro-
klimatu – w takich przed-miotach, jak: fizyka, aerologia, klimatyzacja, wentylacja, BHP i inne). 
Jest dobrym narzędziem do skrócenia czasu potrzebnego na obliczenia, podwyższa ich dokładność 
(zwłaszcza, gdy musimy odczytywać dane z mało dokładnych wykresów) oraz pozwala zachować 
na nośniku elektronicznym wszystkie obliczenia, z których w łatwy sposób można skorzystać 
w przyszłości. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż program oblicza wskaźnik dyskomfor-
tu cieplnego δ dla różnego sposobu ubrania ludzi i wielkości wydatku energetycznego oraz w spo-
sób automatyczny proponuje zastosowanie odpowiednich środków poprawy. Program wykonuje 
również wykresy, na których można analizować wszystkie wprowadzone i wyliczone parametry 
powietrza, wskaźnik dyskomfortu cieplnego δ oraz ich wzajemne relacje. Po wyświetleniu okna 
głównego (rys. 4) możemy przy-stąpić od razu do wykonywania obliczeń. 
 Poniżej przedstawiono wszystkie kroki prowadzące do wyliczenia wskaźnika dyskomfortu ciepl-
nego δ oraz znalezienia sposobów poprawy warunków klimatycznych dla następujących (przykła-
dowych) danych wejściowych: 
− temperatura mierzona termometrem suchym – ts = 30°C, 
− temperatura mierzona termometrem wilgotnym – tw = 28°C, 
− prędkość powietrza – w = 0,5 m/s, 
− ciśnienie barometryczne – p = 1025 hPa, 
− temperatura promieniowania otoczenia nieznana – przyjmujemy tpr = ts, 
− sposób ubrania – Icl = 1,0 clo, 
− wydatek energetyczny człowieka – M = 230 W/m2 (praca ciężka), 
− osoba, dla której wykonujemy obliczenia jest niezaaklimatyzowana. 
 Przystępujemy do wprowadzania danych. W polu „ts” wpisujemy temperaturę zmierzoną 
termometrem suchym (w przykładzie 30°C). W polu „tw” wpisujemy temperaturę zmierzoną ter-
mometrem wilgotnym (w przykładzie 28°C). W polu „w” wpisujemy prędkość powietrza (w przy-
kładzie 0,5 m/s). W polu „p” wpisujemy ciśnienie barometryczne (w przykładzie 1025 hPa). W po-
lu „tpr” powinniśmy wpisać temperaturę promieniowania otoczenia. Jednak w naszym przypadku 
nie znamy jej wartości i przyjmujemy, że jest równa temperaturze termometru suchego. Możemy 
więc pozostawić to pole wolne, program przyjmie wartość tpr = ts.  
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Rys. 4. Okno główne programu 
Figure 4. The main window of the programme 
 
 
Z rozwijanej listy wybieramy sposób ubrania pracownika. Do wyboru mamy: ludzi nieubranych, 
obnażonych do pasa i ubranych oraz wprowadzenie innej wartości. Wybieramy odpowiedni 
sposób ubrania (w przykładzie wybrano „Całkowicie ubrany”, co odpowiada Icl = 1 clo). Na-
stępnie z drugiej rozwijanej listy wybieramy wydatek energetyczny. Do wyboru mamy: wydatek 
energetyczny człowieka „M” = 65 W/m2 dla odpoczynku, 100 W/m2 dla pracy lekkiej, 165 W/m2 
dla pracy umiarkowanej i 230 W/m2 dla pracy ciężkiej oraz wprowadzenie innej wartości. Wybie-
ramy wydatek energetyczny dla pracy ciężkiej (w przykładzie M = 230 W/m2). Z rozwijanej listy 
wybieramy aklimatyzację pracownika. Do wyboru mamy: osoby niezaaklimatyzowane i zaakli-
matyzowane (w przykładzie mamy do czynienia z osobą niezaaklimatyzowaną). Po wprowadzeniu 
wszystkich danych możemy użyć przycisku „Ob-licz” w celu wyznaczenia wskaźnika dyskomfortu 
cieplnego δ dla powyższych parametrów (rys. 5). W wyniku tego otrzymujemy na ekranie wyliczo-
ny wskaźnik dyskomfortu cieplnego δ w postaci liczbowej (WDC = 1,34) i opis słowny warunków 
klimatycznych (niebezpieczne dla zdrowia warunki klimatyczne) oraz dodatkowo (jeśli nie wyłą-
czono opcji automatycznej poprawy) wartość wskaźnika dyskomfortu cieplnego δ po zastosowa-
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niu środków poprawy. Ponadto program wyświetli proponowane środki poprawy warunków klima-
tycznych (rys. 5). 
 

 
 
Rys. 5. Okno główne programu z wyliczoną wartością WDC (δ) 
przed i po zastosowaniu środków poprawy warunków klimatycznych 
Figure 5. The main window of the programme with enumerated value of WDC (δ) 
before and after applying the means of the improvement of climatic conditions 

 
PODSUMOWANIE 
 
Do tej pory (stan na 07.2009 r.) przeprowadzono kilkadziesiąt prób wdrożenia opracowanej meto-
dy do polskiego górnictwa. Ponad 90% wdrożeń zakończyło się sukcesem, to znaczy osiągnięto za-
mierzony cel w postaci zmniejszenia obciążenia termicznego organizmu i poprawy warunków kli-
matycznych na stanowisku pracy. Proponowane decydentom w kopalni środki poprawy, które zo-
stały zastosowane, zawsze przyniosły efekt w postaci poprawy warunków klimatycznych na sta-
nowisku pracy. Niestety, nie zawsze udawało się zapewnić pracę w korzystnych lub zadowalają-
cych warunkach klimatycznych. Najczęściej praca odbywała się dalej w trudnych i bardzo trud-
nych warunkach klimatycznych, jednak był to już dyskomfort cieplny bezpieczny dla zdrowia pra-
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cownika. Większość z proponowanych rozwiązań nie pociągała za sobą ponoszenia dużych nakła-
dów finansowych. W wielu przypadkach wystarczyły działania organizacyjne lub zapewnienie od-
powiedniego stanu technicznego maszyn i urządzeń wentylacyjnych. 
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Decrease of the Thermal Burden of Miners Organism Working 
in Deep Mines − the Algorithm of the Selection of the Means 
 
The method of the selection of means reducing of the thermal burden of the workers organism in 
excavations deep mines was introduced in the article. The created algorithm was introduced in the 
aim of the image of the worked out method. One assures the work in the conditions of the thermal 
comfort or safe discomfort for the worker health through the change of energetistic expense, accli-
matization and the way of clothes. Such conditions of the work exist unfortunately, that the work-
ing formative factors from the introduced algorithm they will not bring waited results. You should 
then use the complex method of the selection of the means of the improvement of climatic condi-
tions. Method such was showed in the article. This is complex algorithm first about the section ta-
kes into account the solutions the ventilating and the air the conditionings improvements of clima-
tic conditions. Near uses from the got result of the improvement this algorithm will bring to the as-
surance of safe the conditions of the work always. He not always possible will be to realizing from 
technical, organizational and financial regards. The algorithm also makes possible selection and 
formation of the means of the improvement so that the possible assurance not only is minimum sa-
fe the conditions of the work, but also the conditions of the full thermal comfort. The computer 
programme which was talked over in the article briefly was created on the basis worked out me-
thod and algorithms. 
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Automatyczna aerometria górnicza − kluczowy element 
strategicznych decyzji w zarządzaniu procesem produkcyjnym 
 
 
Stanisław Trenczek 
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Scharakteryzowano zagrożenia związane z aerologią górniczą. Omówiono ob-
szary monitorowania za pomocą automatycznej aerometrii górniczej. Przedstawiono prawne aspek-
ty kontrolowanych zagrożeń wraz z dopuszczalnymi wartościami mierzonych i kontrolowanych pa-
rametrów. Określono procedury postępowania w przypadku wystąpienia wartości i sytuacji awa-
ryjnych oraz krytycznych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo, automatyczna aerometria, zarządzanie produkcją 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Zwiększające się nasilenie występowania zagrożeń w kopalniach z jednej strony i coraz wyższe 
standardy bezpieczeństwa pracy akceptowane przez społeczeństwo z drugiej strony wymuszają po-
szukiwanie nowych, skutecznych i lepiej dostosowanych do indywidualnej specyfiki kopalń sposo-
bów zwalczania zagrożeń. Potrzeba taka wyrażona została też wprost w ukierunkowanej względem 
branży wydobycia węgla kamiennego polityce, co między innymi przedstawiono w Strategii dzia-
łalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007–2015 (dokument przyjęty przez Ra-
dę Ministrów w dniu 31 lipca 2007 r.). Jest w niej (między innymi) podkreślone znaczenie wyko-
rzystania nowoczesnych technologii w sektorze górnictwa węgla kamiennego dla zwiększenia kon-
kurencyjności cenowej, bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska oraz stworzenia podstaw pod 
rozwój technologiczny i naukowy w szczególności regionu śląskiego i małopolskiego. Ma to przede 
wszystkim związek z tym, że największe Górnośląskie Zagłębie Węglowe należy pod względem 
powszechnie występujących zagrożeń naturalnych do najbardziej zagrożonych w świecie. 
 Występowanie zagrożeń posiada ścisły związek z bezpieczeństwem pracy w kopalniach i znaj-
duje swoje odzwierciedlenie praktycznie we wszystkich najistotniejszych aspektach funkcjonowa-
nia zakładów górniczych. Z tego też powodu stanowią one bardzo ważny aspekt zarządzania ruchem 
kopalń. Realizacja procesu zarządzania zagrożeniami górniczymi w kopalniach organizacyjnie opar-
ta jest o odpowiednie służby ich prewencji oraz służby dyspozytorskie ruchu. Stan ten wynika z Pra-
wa geologicznego i górniczego [14], w którym w artykule 73 stwierdza się, że: 
 Przedsiębiorca jest obowiązany w szczególności: 
1. rozpoznawać zagrożenia związane z ruchem zakładu górniczego i podejmować środki zmierza-

jące do zapobiegania i usuwania tych zagrożeń, w tym oceniać i dokumentować ryzyko zawo-
dowe występujące w ruchu zakładu górniczego oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne 
zmniejszające to ryzyko, 

2. posiadać odpowiednie środki materialne i techniczne oraz właściwie zorganizowane służby ru-
chu do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego, 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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W przepisach prawnych niższej rangi określono sposób klasyfikowania zagrożeń [6], a także 
sposób prowadzenia kontroli, stwierdzając między innymi [5], że: 

§8.1. W zakładzie górniczym powinna być zorganizowana i wyposażona w odpowiednie środki te-
chniczne służba dyspozytorska ruchu. 

2. Zadaniem służby dyspozytorskiej ruchu jest bieżąca kontrola ruchu i stanu bezpieczeństwa wy-
konywania pracy.§28.1. Zakład górniczy wyposaża się w: (…) 

 b) system kontroli stanu zagrożeń. 
 Należy przy tym dodać, że specyfika podziemnej eksploatacji powoduje, iż stosowane systemy 
i ich elementy muszą odpowiadać określonym przez przepisy [7] wymaganiom pod względem te-
chnicznym. 
 Niezależnie od tego, zakłady górnicze są zobowiązane stosować zalecenia podawane w formie 
wniosków z prac komisji powypadkowych powoływanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górni-
czego [8] po każdej zaistniałej katastrofie. 
 Jak więc z powyższego wynika obowiązujący systemem regulacji prawnych i wydawane decy-
zje administracyjne umożliwiają i wręcz zobowiązują do tworzenia bazy danych i takiego jej uzu-
pełniania, które dla decydentów – osób funkcyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie procesem pro-
dukcyjnym [4] – stanowią podstawę do probezpiecznych działań. Z jednej strony realizowane to 
może być w oparciu o wcześniej opracowane procedury, z drugiej zaś powinno wspomagać podej-
mowanie decyzji strategicznych. 
 Jednym z narzędzi umożliwiających realizację takich zadań jest automatyczna aerometria gór-
nicza, która – wykorzystując rozwój innych dziedzin technicznych i informatycznych – stale 
rozszerza obszary obejmowane ciągła kontrolą [13]. 
 
2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ AEROLOGICZNYCH 
 

W kopalniach węgla kamiennego zawsze występowały, występują i występować będą naturalne 
zagrożenia górnicze. Jedna grupa takich zagrożeń ma związek z litosferą, a tworzą ją: zagrożenie tą-
paniami, zagrożenie wyrzutami gazów i skał oraz zagrożenie wodne. Drugą grupę stanowią zagro-
żenia związane bezpośrednio lub pośrednio z aerologią górniczą [10]. Są to: zagrożenie wentylacyj-
no-gazowe, zagrożenie metanowe, zagrożenie pożarami endogenicznymi, zagrożenie klimatyczne, 
zagrożenie wybuchem pyłu węglowego, zagrożenie działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia oraz 
zagrożenie radiacyjne naturalnymi substancjami promieniotwórczymi. W dalszej części artykułu zaj-
mować się będziemy tą właśnie grupą zagrożeń. 
 Oddziaływanie występujących zagrożeń aerologicznych na bezpieczeństwo pracy i ruch zakła-
du górniczego jest zróżnicowane. Przekroczenie wartości kryterialnych [5], [15] zagrożeń wentyla-
cyjno-gazowego (tab. 1 i 2), pożarami endogenicznymi (tab. 3), klimatycznego (tab. 4) może spo-
wodować doraźne niebezpieczeństwo narażenia pracowników na ich skutki. 
 Z kolei przekroczenie wartości kryterialnych [5], [15] zagrożeń metanowego (tab. 5) i wybuchem 
pyłu węglowego (tab. 6) może spowodować niebezpieczeństwo narażenia pracowników i ruchu za-
kładu górniczego na skutki o charakterze dynamicznym. 
 Jeszcze inaczej przedstawia się z kolejnymi zagrożeniami. Przekroczenie dopuszczalnych kry-
teriów zagrożenia działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia (tab. 7) oraz zagrożenia radiacyjne-
go naturalnymi substancjami promieniotwórczymi (tab. 8) może spowodować niebezpieczeństwo 
narażenia pracowników na skutki w późniejszym, trudnym do dokładnego określenia czasie: pylicę 
płuc i radiacyjną. Na ruch zakładu górniczego zagrożenia te nie wpływają. 
 Charakterystyczne dla aktualnego i przyszłego górnictwa jest jednoczesne występowanie coraz 
większej liczby zagrożeń w przestrzeni i czasie, co powoduje ich wzajemne oddziaływanie na sie-
bie. Tworzy to zjawisko zagrożeń skojarzonych, mogące skutkować odmiennymi jakościowo i ilo-
ściowo stanami zagrożenia bezpieczeństwa pracy, przez co wprowadzono obowiązek [14] określa-
nia ryzyka zawodowego uwzględniającego współwystępowanie zagrożeń. 
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Tabela 1. Dopuszczalne prędkości powietrza w kopalniach węgla kamiennego 
Table 1. Allowable air velocities in hard coal mines 

Prędkości powietrza 

Minimalna Maksymalna 
Rodzaj 

wentylacji 

m/s Rodzaj wyrobiska m/s Rodzaj wyrobiska 

nie określona 
w polach nie-
metanowych 

wybierkowe, korytarzowe, inne: 
musi zapewnić odpowiedni skład 
powietrza 

5 wybierkowe 

0,3 – w polu 
metanowym 

wybierkowe, korytarzowe, 
z wyjątkiem: 
− wyrobiska z zabudowaną śluzą

wentylacyjną (pod warunkiem
zapewnienia wymaganego 
składu powietrza); 

− komór 

8 korytarzowe 

1,0 – w polu 
metanowym wyrobiska z trakcją elektryczną 10 

korytarzowe, w których 
nie odbywa się regularny 

ruch ludzi 

Opływowa 

> 0,5 – w po-
lach metano-

wych i nieme-
tanowych 

przy sprowadzaniu powietrza na 
upad w wyrobiskach nachylonych 
od –5° do –10° 

12 szyby i szybiki 
podczas jazdy ludzi 

Odrębna 

0,15 – w po-
lach niemeta-

nowych 
i I kzm*; 

0,30 – w po-
lach II, III 
i IV kzm* 

− korytarzowe (za wyjątkiem 
wyrobiska o przekroju pop-
rzecznym w wyłomie ponad 
20 m2, jeżeli zapewnione są 
właściwy skład gazów i wła-
ściwe warunki klimatyczne); 

− w części szybu (szybiku) 
przewietrzanej z użyciem lut-
niociągu 

- - 

*kzm – kategoria zagrożenia metanowego 
 
Tabela 2. Dopuszczalne zawartości (średnioważone) gazów w powietrzu kopalnianym 
Table 2. Allowable (weighted average) concentrations of gases in the mine air 

Dopuszczalne zawartości gazów 

Ze względu na szkodliwość dla zdrowia Ze względu na bezpieczeństwo załogi 
i ruch zakładu górniczego 

Gaz Zawartość Gaz Zawartość 

tlen – O2 minimum 19,0% 
dwutlenek węgla – CO2 maksimum 1,0% 

tlenek węgla – CO maksimum 0,0026% (26 ppm) 
tlenek azotu – NO maksimum 0,00026% (2,6 ppm) 

dwutlenek siarki – SO2 maksimum 0,000075% (75 ppm) 
siarkowodór – H2S maksimum 0,0007% (7 ppm) 

metan – CH4 maksimum 2,0% 
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Tabela 3. Dopuszczalne wartości wskaźników zagrożenia pożarami endogenicznymi 
Table 3. Allowable values of spontaneous fire hazard indexes 

Miejsce pomiaru Wskaźnik pożarowy Kryteria Sposób postępowania 

0,0025 < G ≤ 0,0070 
Wzmożona obserwacja atmosfery, 
zwiększona częstotliwość pobiera-

nia prób gazów 
0,0070 < G ≤ 0,0300 Prace profilaktyczne 

Zroby, otamowane 
wyrobiska 

G = 
22 ON265,0

CO
−

 

G > 0,0300 Akcja przeciwpożarowa 
0 < V& CO ≤ 10 

przy 
0,0010 < ΔCO ≤ 0,0026 

Wzmożona obserwacja atmo-
sfery, zwiększona częstotliwość 

pobierania prób gazów 

10 < V& CO ≤ 20 
przy ΔCO ≤ 0,0026 

Prace profilaktyczne 

Wyrobiska 
z dopływowym 
i odpływowym 

prądem powietrza 
do ścian; 

Wyrobiska z wenty-
lacją odrębną 

ΔCO = CO – COx [%] 
 

V& CO = 10 V& ⋅q’CO [l/min] 
 

V& CO = ( V& ⋅q’’CO)⋅0,001 [l/min] 
ΔCO > 0,0026 Akcja przeciwpożarowa 

 
Tabela 4. Dopuszczalne wartości wskaźników zagrożenia klimatycznego 
Table 4. Allowable values of climatic hazard indexes 

Warunki cieplne Zakres prac Rygory 
ts ≤ 28°C bez ograniczeń - 

28°C < ts ≤ 33°C bez ograniczeń 
Kw= F:τ [mcal/cm2·s] < 11 bez ograniczeń 

czas pracy skrócony do 6 godzin (razem 
ze zjazdem i wyjazdem na powierzchnię) 

ts > 33°C tylko akcja 
ratownicza 

czas pracy ratownika w aparacie ograniczany 
w zależności od trudnych warunków mikroklimatu 

 
Tabela 5. Dopuszczalne wartości stężenia 
Table 5. Allowable values of concentration

Dopuszczalne zawartości metanu 
Ze względu na miejsce występowania Ze względu na prace 

Lokalizacja miejsca CH4 [%] Rodzaj prac CH4 [%] 
Grupa przodków przewietrzana jednym prądem
powietrza: 
− w powietrzu doprowadzonym do 

każdego przodka – bez stosowania 
metanometrii automatycznej; 

− w powietrzu doprowadzonym do 
każdego przodka – przy stosowaniu 
metanometrii automatycznej 

 
 
 
 

≤ 0,5 
 
 

≤ 1,0 

Urabianie kombajnami: 
- chodnikowymi i ścianowymi zwięzłych 
  skał o dużej i średniej skłonności 
  do iskrzenia (w rejonie urabiania); 
- chodnikowymi pokładu węgla: 
  - w strefie przodkowej, 
  - w rejonie wysięgnika kombajnu; 
- ścianowymi pokładu węgla: 
  - w powietrzu dopływającym do ściany, 
  - w powietrzu wypływającym ze ściany 

 
 
 

≤ 0,5 
 

≤ 1,0  
≤ 2,0 

 
≤ 1,0  
≤ 2,0 

Przewietrzanie jednym prądem powietrza grupy 
przodków drążonych kombajnami 
z zastosowaniem wentylacji lutniowej 
kombinowanej z ssącym lutniociągiem 
wyposażonym w urządzenie odpylające – w po-
wietrzu doprowadzonym 
do każdego przodka 

≤ 0,5 

Urabianie materiałem wybuchowym (MW): 
- MW węglowe i skalne - bez blokady 
  metanometrycznej, 
- MW węglowe i skalne - z blokadą 
  metanometryczną, 
- MW metanowe, 
- MW metanowe specjalne 

 
 

≤ 0,5 
 

≤ 1,0 
≤ 1,0 
≤ 1,5 

Wyrobisko ścianowe: 
 - prąd wlotowy powietrza, 
 - prąd wylotowy powietrza 

 
≤ 1,0 
≤ 2,0 

Urabianie metodami bezogniowymi > 1,5 

Wylot rejonowego prądu powietrza: 
- bez stosowania metanometrii 
  automatycznej, 
- przy stosowaniu metanometrii 
  automatycznej 

 
 

≤ 1,0 
 

≤ 1,5 

Inne prace (poza urabianiem) ≤ 2,0 

Szyb wydechowy - prąd powietrza 
wylotowy całkowity 

 
≤ 0,75 Prace ratownicze > 2,0 
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Tabela 6. Dopuszczalne wartości parametrów zagrożenia wybuchem pyłu węglowego 
Table 6. Allowable values of coal dust explosion hazard parameters 

Klasyfikacja 
kontrolowanego 

czynnika 

Parametry 
zagrożenia 

aerologicznego 
Kryteria Rygory Częstotliwość kontroli 

Pokłady niemetalowe 
- w strefach zabez- 
  pieczających 

n ≥ 70 
 

0,9W 
Pokłady metanowe: 

- w strefach zabez- 
  pieczających 

n ≥ 80 
 

1,0 W 

Ocena zagrożenia 
wybuchem pyłu 

węglowego w wyz-
naczonych strefach 
zabezpieczających 

przed przeniesieniem
wybuchu 

Zawartość w pyle
kopalnianym: 

- części niepalnych 
  stałych n [%], 
- wody przemi- 
  jającej W [%] Pokłady metanowe: 

- poza strefami zabez- 
  pieczającymi  

n ≥ 50 
 

0,6W 

W zależności od inten-
sywności osiadania 

pyłu (minimum 
co 30 dni) 

 

 
Tabela 7. Dopuszczalne wartości parametrów zagrożenia działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia 
Table 7. Allowable values of parameters of dusts detrimental to health 

Klasyfikacja 
kontrolowanego 

czynnika 

Parametry 
zagrożenia Kryteria Rygory Częstotliwość 

kontroli 

KrNDS ≤ 1 brak 1 raz/rok 

kzp A 
1 < KrNDS ≤ 4 

Stosowanie sprzętu 
filtrującego (układ

oddechowy) klasy 1 

kzp B 
4 < KrNDS ≤ 10 

Stosowanie sprzętu 
filtrującego (układ

oddechowy) klasy 2 

kzp C 
10 < KrNDS ≤ 20

Stosowanie sprzętu
filtrującego (układ

oddechowy) klasy 3 

Pomiary kontrolne
po wystąpieniu 

warunków powodu-
jących zmiany 

(zmniejszenie lub 
zwiększenie) 
stężenia pyłu 

Kategoria zagrożenia
działaniem pyłów 

szkodliwych 
dla zdrowia - kzp 

Stężenie pyłu w powie-
trzu kopalnianym 

na stanowisku pracy 
- SP [mg/m3] 

 
Krotność przekroczenia
NDS [mg/m3] - KrNDS

 
KrNDS = SP/NDS 

KrNDS > 20 Zakaz przebywania
pracowników 

Po usunięciu przy-
czyny przekroczenia

 
Tabela 8. Dopuszczalne wartości parametrów zagrożenia radiacyjnego 
Table 8. Allowable values of parameters of radiation hazard 

Kontrolowany 
czynnik 

Parametry 
zagrożenia Klasyfikacja Kryteria Częstotliwość 

kontroli 
Poziom inspekcyjny Cα ≤ 0,8 1 raz/kwartał 

Klasa A 0,8 < Cα ≤ 1,4 1 raz/miesiąc 
Stężenie energii 
potencjalnej α  
- Cα [μJ/m3] Klasa B Cα > 1,4 3 razy/miesiąc 

Poziom inspekcyjny D ≤ 1,0 1 raz/rok 
Klasa A 1,0 < D ≤ 1,75 1 raz/kwartał 

Moc dawki pochło-
niętej w powietrzu

- D [μGy/h] Klasa B 1,75 < D ≤ 3,0 1 raz/miesiąc 
Poziom inspekcyjny CRaw ≤ 300 1 raz/rok 

Klasa A 300 < CRaw ≤ 525 1 raz/kwartał 
Stężenie izotopów

radu 
- CRaw [kBq/kg] Klasa B 525 < CRaw ≤ 900 1 raz/kwartał 

Poziom inspekcyjny CRao ≤ 60 1 raz/rok 
Klasa A 60 < CRao ≤ 105 1 raz/kwartał 

Klasy zagrożenia 
radiacyjnego natural-
nymi substancjami 
promieniotwórczymi:
- krótkożyciowe 
  produkty rozpadu 
  radonu, 
- promieniowanie 
  gamma, 
- wody radowe, 
- osady Aktywność właściwa

izotopów radu 
- CRao [kBq/kg] Klasa B 105 < CRao ≤ 180 1 raz/kwartał 
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3. AUTOMATYCZNA AEROMETRIA GÓRNICZA 
 
Zbiór wyników i danych pomiarowych daje podstawę do przeprowadzenia analizy i określenia rze-
czywistego poziomu zagrożeń, a o szybkości przeprowadzenia takiej oceny decyduje szybkość uzys-
kania wyników. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wzrastającego poziomu zagrożenia, gdyż 
od tego zależy trafność, a przez to i skuteczność podejmowanych decyzji co do jego likwidacji oraz 
przeformowania procesu produkcyjnego. Dlatego też najlepiej byłoby tak rozbudować systemy mo-
nitorowania, aby objąć nimi parametry określające poziom wszystkich występujących zagrożeń. 
 Początek automatycznych (zdalnych) pomiarów atmosfery kopalnianej w polskim górnictwie [13] 
to przełom lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy jako pierwsza rozwijać 
się zaczęła metanometria. Później wprowadzano i rozwijano CO-metrię i anemometrię, a jeszcze 
później pomiary temperatury powietrza i różnicy ciśnień. Zakres automatycznych pomiarów roz-
szerzał się i rozszerza się nadal. Przyczyniało się do tego m.in. udoskonalanie znanych i budowa 
nowych czujników pomiarowych, poszukiwanie optymalnych sposobów ich zasilania, a także roz-
wój urządzeń systemowego monitorowania zagrożeń. Stosunkowo niedawno wprowadzono auto-
matyczne pomiary tlenu, dwutlenku węgla, wilgotności powietrza i jego ciśnienia, a także pomiary 
zapylenia powietrza kopalnianego. Spowodowało to na tyle istotne poszerzenie zakresu pomiarów 
z zakresu zagrożeń aerologicznych, że można już było mówić o automatycznej aerometrii górni-
czej [9]. 
 Mimo ciągłego rozwoju techniki w zakresie szybkości transmisji sygnału pomiarowego aktual-
nie stosowane są (nawet na jednym zakładzie) czujniki o różnym cyklu pomiarowym. Najstarszą 
generacją są czujniki o działaniu cyklicznym – lata sześćdziesiąte XX wieku, które nadal stanowią 
dosyć liczną grupę czujników. Młodszą generację – początek lat dziewięćdziesiątych ub. wieku – 
stanowi grupa czujników o działaniu ciągłym, wśród których oprócz czujników pomiarowych pa-
rametrów powietrza są także czujnik pomiaru temperatury górotworu i czujniki niepomiarowe: sy-
gnalizacji dymów oraz dwustanowy czujnik naporu powietrza. 
 Podkreślenia wymaga fakt, że funkcjonujące w kopalniach systemy monitorowania dostosowa-
ne są do współpracy ze wszystkimi typami czujników pomiarowych, zarówno o działaniu cyklicz-
nym i ciągłym, jak też z czujnikami niepomiarowymi, a także z przyrządami wieloczujnikowymi. 
Dzięki temu automatyczna aerometria górnicza obejmuje kilka segmentów. 
 Pierwszym segmentem jest gazometria, która dotyczy wszystkich zakładów górniczych i umoż-
liwia: 
− wykonywanie pomiarów powietrza kopalnianego pod kątem zawartości metanu, tlenku węgla, 

tlenu, dwutlenku węgla; 
− wykrycie i sygnalizację obecności dymu w powietrzu kopalnianym; 
− wykonywanie pomiarów parametrów ujmowanej mieszaniny metanowo-gazowej w rurociągu 

odmetanowania, w tym stężenia metanu i innych gazów, temperatury i wilgotności ujmowanej 
mieszaniny gazów oraz określa wielkość (wydatek) odmetanowania i dokonuje różnego rodzaju 
bilanse odmetanowania; 

− wykonywanie pomiarów parametrów podawanego gazu inertnego, w tym jego wydatku oraz 
określać go pod względem jakościowym i przeprowadzać bilanse. 

 W kopalniach metanowych drugim segmentem jest metanometria, która pomimo pomiarów 
tylko stężenia metanu stanowi segment oddzielny ze względu na swą dodatkową funkcję wyłącza-
jąco-zabezpieczającą. Mianowicie wykrycie stężenia ponad granicznego doprowadza do wyłączenia 
spod napięcia urządzeń elektrycznych zlokalizowanych w zagrożonym rejonie. Eliminuje to takie 
inicjały jawne zapłonu metanu, jak: iskrzenie skał przy urabianiu kombajnem, iskrzenie mechani-
czne powstałe w wyniku tarcia elementów metalowych (np. organu urabiającego o stropnice obu-
dowy ścianowej, łańcucha przenośnika o trasę itp.), czy powstanie łuku elektrycznego (od uszko-
dzonych urządzeń lub kabli elektroenergetycznych). 
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 Kolejnymi segmentami są: 
− anemometria – realizująca pomiar prędkości powietrza, wspomagająca określanie wydatku po-

wietrza; 
− termohigrometria – wykonująca pomiary temperatury powietrza i jego wilgotności, umożliwia-

jąca wyznaczanie temperatury zastępczej klimatu, a także pomiary temperatury górotworu; 
− barometria – realizująca pomiary ciśnienia barometrycznego (na powierzchni i na dole kopalni), 

pomiary różnicy ciśnień, w tym na tamach wentylacyjnych (pomiar naporu powietrza), umoż-
liwiająca wyznaczanie charakterystyki mikrobarycznej rejonu ściany, wyznaczanie potencjału 
aerodynamicznego; 

− pyłometria – pozwalająca na pomiary zapylenia powietrza kopalnianego, co umożliwia okre-
ślenie stężenia pyłu w powietrzu, a także określenie intensywności osadzania się pyłu oraz za-
wartości wody przemijającej w strefie zabezpieczającej. 

 A zatem, automatyczna aerometria górnicza pozwala już kontrolować parametry większości za-
grożeń aerologicznych: wentylacyjno-gazowego, klimatycznego (poza pomiarem określającym in-
tensywność chłodzenia), metanowego, pożarowego oraz wybuchem pyłu węglowego i działaniem 
pyłów szkodliwych dla zdrowia. Prowadzone są też prace nad rozszerzeniem i udoskonalaniem 
możliwości ciągłego monitorowania szczególnie tych zagrożeń, których obowiązujący zakres kon-
troli nie wymaga pomiarów ciągłych [12]. 
 
 
4. WYNIKI MONITOROWANIA A DECYZYJNOŚĆ ZARZĄDZANIA 
 
Proces produkcyjny to całokształt zjawisk i celowo podejmowanych działań, które sprawiają, że 
w przedmiocie pracy poddanym ich oddziaływaniu stopniowo zachodzą pożądane zmiany [1], na-
tomiast zarządzanie procesem produkcyjnym sensu stricte to monitorowanie przebiegu procesu 
produkcyjnego i automatyczne dostarczanie informacji ułatwiających podejmowanie decyzji Doty-
czących usprawnienia produkcji w toku, z możliwością alarmowania personelu o dokonywanych 
zmianach [2]. Stąd też nie da się przecenić możliwości, jakie dają wyniki monitorowania zagrożeń 
za pomocą automatycznej aerometrii górniczej. 
 W stosunku do charakteru skutków przekroczenia wartości granicznych określonych dla każde-
go z zagrożeń szczególną wagę przywiązywać należy do wyników monitorowania zagrożeń zwią-
zanych z możliwością wystąpienia wybuchu, a więc o charakterze dynamicznym, następnie zagro-
żeń biernych i wreszcie utajonych. 
 
4.1. Monitorowanie zagrożeń o skutkach dynamicznych 
 

Monitorowanie takich zagrożeń, to monitorowanie zagrożeń wybuchowych. Pozornie mogłoby się 
wydawać, że chodzi tu głównie o stężenia metanu, w przypadku zagrożenia metanowego i części 
niepalne przy zagrożeniu wybuchem pyłu węglowego. Jednak sprawa jest bardziej skomplikowa-
na. 
 W przypadku zagrożenia wybuchem metanu należy brać pod uwagę nie tylko monitorowanie 
zagrożonego rejonu ściany, czy drążonego wyrobiska korytarzowego pod kątem zawartości metanu 
w powietrzu kopalnianym. 
 W rejonie ściany równie ważne informacje związane są z przepływem powietrza (aerometria), 
bowiem jego zakłócenie powoduje stan awaryjny skutkujący zmianą kierunku migracji w zrobach 
mieszaniny metanowo-powietrznej, co w konsekwencji może spowodować jej przepływ, a szcze-
gólnie tej jej części, która charakteryzuje się stężeniami wybuchowymi w niepożądanym kierunku. 
Może to być na przykład w kierunku do pola roboczego ściany, gdzie może powstać inicjał zapło-
nu metanu, lub w zrobach w kierunku miejsca zaistniałego wcześniej pożaru endogenicznego. Za-
tem i monitorowanie zagrożenia pożarami endogenicznymi (gazometria) jest niezwykle istotna, bo-
wiem stosunkowo często taki pożar jest inicjałem zapłonu i wybuchu metanu. Podobną wagę mają 
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informacje dotyczące poziomu zagrożenia tąpaniami, gdyż zdarzały się wybuchy metanu spowo-
dowane iskrzeniem skał stropowych będącego następstwem wstrząsu górotworu. I chociaż infor-
macje o możliwości wystąpienia wstrząsu nie pochodzą bezpośrednio z automatycznej aerometrii 
górniczej to możliwe jest zintegrowanie jej z systemami monitorującymi poziom zagrożenia tąpa-
niami [3]. Informacje takie ważne są także dla rejonu drążonego wyrobiska korytarzowego, cho-
ciaż liczba zdarzeń w tych miejscach z udziałem metanu jest niewielka. Widać więc z tego, że po-
dejmowanie decyzji o działaniu prewencyjnym musi być poparte analizą kilku parametrów otrzy-
mywanych z monitorowania systemowego. 
 W przypadku zagrożenia wybuchem pyłu węglowego sprawa ciągłego monitorowania jego po-
ziomu jest praktycznie nierealizowana. Wynika to ze sposobu kontroli, jaki jest wymagany obowią-
zującymi przepisami [5]. Na podstawie określenia intensywności osadzania pyłu należy określić czę-
stotliwość uzupełnienia części niepalnych (poprzez opylanie pyłem kamiennym) lub zawartości wo-
dy przemijającej (poprzez zraszanie) w strefie zabezpieczającej albo usuwania, zmywania pyłu na-
gromadzonego. Jednak wystarcza nie rzadziej niż 30 dni przeprowadzić kontrolę w strefach zabez-
pieczających, którą przeprowadza próbobiorca pobierając próbki mieszaniny pyłu – metoda paso-
wa lub punktowa – oraz laboratorium chemiczne, określając w nich zawartość części niepalnych lub 
wody przemijającej. 
 Istnieje jednak możliwość ciągłej kontroli poziomu tego zagrożenia w najbardziej zagrożonych 
miejscach [12], to jest w wyrobiskach z wylotowym prądem powietrza ze ściany i w drążonych 
wyrobiskach korytarzowych, szczególnie przewietrzanych wentylacją odrębną tłoczącą. Można, 
mianowicie za pomocą kilku pyłomierzy wyznaczyć charakterystykę natężenia zapylenia powie-
trza kopalnianego w danej strefie, w oparciu o którą można będzie określić wielkość osadzania py-
łu. To z kolei pozwoli określić częstotliwość dokonywania uzupełnień (poprzez opylanie lub zra-
szanie) również pod względem ilościowym. Następnie wystarczy stała kontrola natężenia zapyle-
nia za pomocą jednego pyłomierza pracującego w systemie on-line, włączonego do automatycznej 
aerometrii górniczej, która wskazywać będzie poziom ostrzegawczy – wymagający zastosowania 
opylania z użyciem określonej wielkości pyłu kamiennego lub zraszania wodą o określonej ilości – 
oraz poziom krytyczny, czyli obniżenie zawartości części niepalnych lub wody przemijającej poni-
żej wartości granicznych, jeśli nie było wykonane (i odnotowane w systemie) opylanie lub zrasza-
nie na poziomie ostrzegawczym. 
 Jak więc z powyższego wynika automatyczna aerometria górnicza w zakresie kontroli zagroże-
nia wybuchem metanu wręcz wymusza podejmowanie strategicznych dotyczących zarządzania pro-
cesem produkcyjnym. W zależności od częstości przerw i poziomu przekroczeń dopuszczalnych 
stężeń mogą to być decyzje związane na przykład z ograniczeniem postępu ściany, zmianą jakości 
lub sposobu przewietrzania, wprowadzeniem lub zintensyfikowaniem odmetanowania. 
 W przypadku występującego zagrożenia wybuchem pyłu węglowego dopiero w przyszłości moż-
na będzie wykorzystywać ciągłą kontrolę tego zagrożenia w procesie decyzyjnym. 
 
4.2. Monitorowanie zagrożeń o skutkach doraźnych 
 

W tej grupie pełny zakres monitorowania możliwy jest dla zagrożenia wentylacyjno-gazowego i za-
grożenia pożarami endogenicznymi. Jednoznaczność kryteriów zarówno dotyczących kontroli pręd-
kości powietrza (tab. 1), dopuszczalnych stężeń gazów – w tym także metanu (tab. 2), jak i para-
metrów pożarowych (tab. 3) powodują, że automatyczna aerometria górnicza zapewnia monitoro-
wanie odpowiednich parametrów. Dzięki temu możliwe jest bieżące podejmowanie działań prewen-
cyjnych przez osoby odpowiadające za zarządzanie bezpieczeństwem. 
 W stanach awaryjnych przewietrzania – w przypadku wzrostu zagrożenia, mogą to być na przy-
kład decyzje związane ze zmianą parametrów pracy wentylatora głównego przewietrzania, wyko-
nania dodatkowego wyrobiska dla celów wentylacyjnych, zastosowaniem przemulania lub/i inerty-
zacji zrobów, czy wręcz czasowego zaniechania robót eksploatacyjnych i odizolowania rejonu. Z ko-
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lei w stanach krytycznych – w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych, decyzje o wyco-
fywaniu zagrożonej załogi, rozpoczęciu akcji ratowniczej, odizolowaniu rejonu. 
 Inaczej przedstawia się monitorowanie zagrożenia klimatycznego. Z uwagi na obowiązujące prze-
pisy [5], które wymagają, oprócz pomiarów temperatury także określania natężenia (intensywności) 
chłodzenia z użyciem do tego celu katatermometru, niemożliwe jest pełne monitorowanie poziomu 
tego zagrożenia za pomocą systemu aerometrycznego. Można jedynie dokonywać ciągłego pomia-
ru temperatury, co pozwala określić poziom tolerowalny i nietolerowalny ze względu na tempera-
turę powietrza (tabl. 4). W przyszłości, jeśli dojdzie do zmian w przepisach i zagrożenie klimaty-
czne określane będzie za pomocą wskaźnika temperatury zastępczej klimatu, będzie możliwy jego 
automatyczne wyznaczanie poprzez pomiary prędkości, temperatury i wilgotności powietrza. 
 Powyższe fakty świadczą o tym, że ciągłe kontrole zagrożenia wentylacyjno-gazowego i zagro-
żenia pożarami endogenicznymi na strategiczne decyzje zarządzania procesem produkcyjnym wpły-
wają w pełni, natomiast ograniczona kontrola zagrożenia klimatycznego tylko częściowo. 
 
4.3. Monitorowanie zagrożeń o skutkach utajonych 
 

Specyfika kontroli zagrożenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia i zagrożenia radiacyjnego [5] po-
woduje, że nie ma potrzeby prowadzenia pomiarów w sposób ciągły (tab. 7 i 8). Zresztą w przy-
padku zagrożenia radiacyjnego nie ma też, jak dotychczas możliwości pomiarów ciągłych. Z kolei 
ze względu na to, że istnieje możliwość dokonywania pomiarów stężenia pyłu w powietrzu kopal-
nianym, to można byłoby ją wykorzystać przynajmniej w rejonach, gdzie występuje największe 
narażenie pracowników. Jednak wymagałoby to zmiany w obowiązujących przepisach [5]. 
 Ponieważ wyniki pomiarów ciągłych zapylenia powietrza kopalnianego świadczą także o spraw-
ności zraszania stosowanego między innymi na maszynach urabiających, czy przesypach, co umoż-
liwia ich wykorzystywanie w strategicznym zarządzaniu procesem produkcyjnym. Przyczyniłoby 
się to też do eliminacji skutków tego zagrożenia. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
O poziomie bezpieczeństwa pracy w kopalni decydują wszystkie występujące zagrożenia związane 
z ruchem zakładu górniczego, przy czym zagrożenia naturalne, z uwagi na trudności w pełnym ich 
określaniu pod względem jakościowym i ilościowym, wymagają szczególnej kontroli. 
 Zagrożenia aerologiczne, to jest zagrożenia: wentylacyjno-gazowe, klimatyczne, metanowe, po-
żarem endogenicznym, działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia, wybuchem pyłu węglowego 
oraz radiacyjne naturalnymi substancjami promieniotwórczymi stanowią najliczniejszą grupę spo-
śród wszystkich zagrożeń naturalnych. 
 Istotne znaczenie w strategicznym zarządzaniu procesem produkcji posiada wiedza o bieżącym 
poziomie większości występujących zagrożeń aerologicznych, szczególnie o zagrożeniach, których 
skutki mają charakter dynamiczny – zagrożenia wybuchem metanu i pyłu węglowego – oraz cha-
rakter doraźny – zagrożenia wentylacyjno-gazowe, pożarami endogenicznymi i klimatyczne. 
 Automatyczna aerometria górnicza umożliwia stałą kontrolę większości zagrożeń aerologicz-
nych (najważniejszych), co pozwala osobom odpowiedzialnym na podejmowanie prawidłowych 
działań, zatem jest ona elementem strategicznych decyzji w zarządzaniu procesem produkcji. 
 
 
LITERATURA 
 
[1] http://mfiles.pl/pl/index.php/Proces_produkcji. 18.10.2009. 
[2] http://www.zarzadzanie-produkcja.abindustry.com/oferta/zarzadzanie_produkcja.html. 18.10.2009. 

680



 

 

[3] Isakow Z., Krzystanek Z., Trenczek Z., Wojtas P. 2008: Integrated System for Environmental Hazards 
Monitoring in Polish Miting. Materiały 21st World Mining Congress & Expo 2008 – Underground Mine 
Environment. Wyd. Agencja Reklamowo-Wydawnicza OSTOJA, Kraków 2008, ISBN 978-83-921582-
-7-1, s. 129−141. 

[4] Pająk E. 2007: Zarządzanie produkcją: produkt, technologia, organizacja. Wyd. I, Wydawnictwo Nau-
kowe PWN, Warszawa. 

[5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych 
zakładach górniczych. Dz. U. z 2002 r., Nr 139, poz. 1169, z późn. zm. 

[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie za-
grożeń naturalnych w zakładach górniczych. Dz. U. Nr 94 z 2002 r., poz. 841 z późn. zm. 

[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do sto-
sowania w zakładach górniczych. Dz. U. Nr 99 z 2004 r., poz. 1003 z późn. zm. 

[8] Statut Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiący załącznik do zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 
6 września 2007 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu. M. P. Nr 62, poz. 710. 

[9] Trenczek S. 2005a: Automatyczna aerometria górnicza dla kontroli zagrożeń aerologicznych. Mechani-
zacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 3, s. 11−20. 

[10] Trenczek S. 2005b: Rozpoznanie czynników termofizycznych a poziom zagrożenia występujący przy 
eksploatacji zawałowej pokładów węgla kamiennego. Materiały X Sesji Międzynarodowego Biura Ter-
mofizyki Górniczej „IBMT 2005”. Gliwice, 14−18 luty 2005 r., Wyd. Pol. Śl., Gliwice 2005, s. 283−294. 

[11] Trenczek S. 2008: Ryzyko zakłócenia procesu wydobycia w warunkach zagrożenia pożarowego. Arty-
kuł przyjęty do druku w: Gospodarka Surowcami Mineralnymi, złożony 15.12.2008. 

[12] Trenczek S., Wojtas P. 2009: Possibilities of on Line Measurements in New Hazard Areas in Work En-
vironment. Prace Naukowe GIG, Górnictwo i Środowisko, Nr 3/1/2009, s. 255−263. 

[13] Trenczek S., Wojtas P. 2006: Rozwój pomiaroznawstwa stosowanego od pomiarów wskaźnikowych do 
monitorowania i nadzorowania bezpieczeństwa. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wro-
cławskiej, Seria: Studia i Materiały, nr 32, Wrocław 2006, s. 327−339. 

[14] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.: Prawo geologiczne i górnicze. Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 
z późn. zm. 

[15] [Załącznik nr 5: Zwalczanie zagrożeń. Załączniki z dnia 2 września 2002 r. do Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu 
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. Dz. U. 
z 2002 r., Nr 139, poz. 1169, z późn. zm. 

 
 
 
Automatic Mining Aerometry – A Crucial Element 
of Strategic Decisions at Production Process Management 
 
The hazards related to mining aerology have been characterized in the paper. The areas to be moni-
tored by automatic mining aerometry have been discussed. The legal aspects of the hazards to be 
controlled including allowable values of parameters to be measured and controlled have been pre-
sented. The proceeding procedures to be made in case of occurring emergency and critical values 
and situations have been determined. 
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STRESZCZENIE: Prowadzenie eksploatacji na coraz to większych głębokościach powoduje wzrost 
poziomu występujących równocześnie zagrożeń naturalnych (metanowego, pożarowego, tąpaniami, 
wyrzutowego), których wzajemne oddziaływanie ma charakter kumulacyjny. 
 W polskim górnictwie węgla kamiennego utrzymuje się wysoki poziom zagrożenia metanowego, 
pomimo spadku wydobycia węgla kamiennego. Metanowość kopalń w roku 2008 wynosiła 880,9 
mln m3 i była o 2 mln m3 większa niż w roku 2007. Wynika to ze wzrostu metanonośności (zawar-
tości metanu w węglu) złóż związanej z głębokością zalegania. W warunkach rosnącej metanowo-
ści bezwzględnej ścian wymagane są większe ilości powietrza niezbędnego dla zachowania do-
puszczalnego stężenia metanu poniżej 2%. 
 Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie zależności metanonośności od głębokości zale-
gania złoża węgla kamiennego na podstawie prowadzonych w ostatnich 25 lat badań zawartości 
metanu w węglu w południowo-wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Prowadzenie eksploatacji na coraz to większych głębokościach (średnio 5–8 m/rok) powoduje wzrost 
poziomu występujących zagrożeń naturalnych (metanowego, pożarowego, tąpaniami, wyrzutowego, 
klimatycznego). Wzajemne wpływy różnych uwarunkowań górniczo-geologicznych, warunki prze-
wietrzania, a także współwystępowanie zagrożeń potęgują wzrost zagrożenia metanowego [2], [4], 
[7]. W polskim górnictwie węgla kamiennego utrzymuje się wysoki poziom zagrożenia metanowego, 
pomimo spadku wydobycia węgla kamiennego. Metanowość kopalń w roku 2008 wynosiła 880,9 
mln m3 i była o 2 mln m3 większa niż w roku 2007. Wynika to ze wzrostu metanonośności złóż (za-
wartości metanu w węglu) związanej z głębokością zalegania. W roku 2008 – 37 ścian prowadzo-
nych było na głębokości 500–800 m, natomiast 24 ściany na głębokości poniżej 800 m [10]. W wa-
runkach rosnącej metanowości bezwzględnej ścian wymagane są większe ilości powietrza niezbęd-
nego dla zachowania stężenia metanu poniżej 2%. Zawartość metanu w węglu w podziemnych za-
kładach górniczych nadal stanowi podstawowy parametr oceny zagrożenia metanowego [3]. Wzrost 
zawartości metanu w węglu, przy ograniczonych możliwościach wzrostu intensywności przewie-
trzania oraz braku skutecznego odmetanowania górotworu może powodować powstanie bezpośred-
niego zagrożenia w trakcie prowadzenia podziemnych robót górniczych i stworzeniem niekorzyst-
nej atmosfery w bezpośrednim sąsiedztwie przebywania pracowników. Prawidłowe rozpoznanie sta-
nu zagrożenia metanowego i jego skuteczne zwalczanie ma podstawowe znaczenie w prowadzeniu 
bezpiecznej eksploatacji [5]. W artykule przedstawiono zależności metanonośności od głębokości 
zalegania złoża węgla kamiennego na podstawie prowadzonych w ostatnich 25 lat badań zawarto-
ści metanu w węglu w południowo-wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. 
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2. BADANIA KOPALNIANE 
 

Metodyka prowadzonych badań 
 

Dla określania metanonośności węgla M, w celu oceny warunków gazowych w pokładach węgla 
stosowana jest w polskim górnictwie węgla kamiennego bezpośrednia otworowa metoda oznacza-
nia metanu pochodzenia naturalnego w węglu [11]. Zgodnie z obowiązującymi przepisami górni-
czymi badania metanonośności wykonuje się w pokładach węgla kamiennego, w wyrobiskach ko-
rytarzowych w odległości nieprzekraczającej 200 m w płaszczyźnie pokładu oraz dodatkowo w od-
ległości nieprzekraczającej 25 m w przypadku stwierdzenia uskoków powodujących przerwanie 
ciągłości pokładu lub innych zaburzeń geologicznych [8]. Dla określenia składnika tzw. straty gazu 
podczas poboru próbek węgla z otworu badawczego mierzy się wskaźnik intensywności desorpcji 
metanu z węgla DP2 (ΔP2) według metodyki zawartej w polskiej normie [12]. 
 Wyniki badań metanonośności, parametrów technicznych pobranych próbek węgla wraz z infor-
macja o głębokości miejsca poboru (współrzędna Z) zostały poddane analizie statystycznej. 
 Jako podstawę do analizy przyjęto wyniki badań wykonanych w rejonie południowo-wschod-
niej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, na obszarach górniczych, w których istnieje realne 
zagrożenie metanowe, tj. OG „Czechowice II” oraz OG „Brzeszcze II”. Badania prowadzone były 
również w innych obszarach górniczych południowo-wschodniej części GZW jak np. OG „Lędzi-
ny I”, OG „Bieruń I”, OG „Wola”. Jednak z uwagi na odgazowanie górotworu (tzn. metanonośno-
ści poniżej 0,1 m3/Mgcsw) nie uwzględniono wyników badań z tych obszarów górniczych w prezen-
towanej analizie statystycznej. 
 
Wyniki badania zawartości metanu w węglu złoża OG „Brzeszcze II” 
 

Analizie statystycznej poddano wyniki badania zawartości metanu w węglu wykonanych przez 
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach na obszarze górniczym 
OG „Brzeszcze II w okresie od 16.09.1983 do 16.12.2008 roku [9]. W tabeli 1 przedstawiono obli-
czenia podstawowych statystyk dla ww. pomiarów [9]. 
 
Tabela 1. Wyniki obliczeń statystyk opisowych dla pomiarów zawartości metanu 

Parametr\wyszczególnienie 
Liczba 

wyników 
n 

Średnia 
arytmetyczna

xśr 

Przedział 
ufności 
-95% 

Przedział 
ufności 
+95% 

Mediana Minimum Maksimum

głębokość, Z, m 1610 -346,9 -352,1 -341,6 -354,0 -641,0 79,0 
popiół, Av, % 1594 9,682 9,315 10,048 7,23 1,52 51,90 

części lotne, Vdaf, % 1596 34,021 33,869 34,172 33,885 22,65 46,37 
wilgoć, Wi, % 1593 5,146 5,028 5,264 4,66 1,310 21,74 

metanonośność, m3/Mgcsw 967 6,572 6,328 6,817 6,38 0,0006 21,49 
wsk. intensywności desorpcji, kPa 1349 0,808 0,783 0,833 0,78 0,030 2,40 

 

Parametr\wyszczególnienie 
Liczba 

wyników 
n 

Wariancja 
s2 

Odchylenie 
standardowe 

s 

Błąd 
standardowy 

Sx-śr 

Dolny kwartyl 
+25% 

Górny kwartyl
+75% 

głębokość, Z, m 1610 11482,4 107,2 2,67 -425,0 -277,0 
popiół, Av, % 1594 55,75 7,467 0,187 4,740 11,630 

części lotne, Vdaf, % 1596 9,529 3,087 0,077 32,00 35,86 
wilgoć, Wi, % 1593 5,76 2,400 0,060 3,670 5,910 

metanonośność, m3/Mgcsw 967 15,03 3,877 0,125 3,522 9,031 
wsk. intensywności desorpcji, kPa 1349 0,22 0,466 0,013 0,420 1,120 

 
 W celu wyznaczenia wartości charakterystycznych w tabeli 2 przedstawiono tzw. tabele liczności 
dla analizowanych wyników. Większość pomiarów została wykonana w przedziale głębokości od –200 
do –500 m. W przypadku metanonośności największą ilość pomiarów uzyskano w przedziale od 6 
do 7 m3/Mgcsw. Około 52% wyników metanonośności zawiera się w przedziale do 11 m3/Mgcsw. 
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Tabela 2. Tablice liczności dla pomiarów zawartości metanu 
a) 

Głębokość, Z, m Ilość wyników Skumulowana 
ilość wyników Procent wyników Skumulowany 

procent wyników 

-700<=x<-600 17 17 1,06 1,06 
-600<=x<-500 55 72 3,42 4,47 
-500<=x<-400 447 519 27,76 32,24 
-400<=x<-300 545 1064 33,85 66,09 
-300<=x<-200 423 1487 26,27 92,36 
-200<=x<-100 95 1582 5,90 98,26 

-100<=x<0 18 1600 1,12 99,38 
0<=x<100 10 1610 0,62 100,00 

Braki 0 1610 0,00 100,00 
b) 

Metanonośność 
m3/Mgcsw Ilość wyników Skumulowana 

ilość wyników Procent wyników Skumulowany 
procent wyników 

0,00<=x<1,00 53 53 3,29 3,29 
1,00<=x<2,00 73 126 4,53 7,83 
2,00<=x<3,00 75 201 4,66 12,48 
3,00<=x<4,00 76 277 4,72 17,20 
4,00<=x<5,00 84 361 5,22 22,42 
5,00<=x<6,00 87 448 5,40 27,83 
6,00<=x<7,00 102 550 6,34 34,16 
7,00<=x<8,00 93 643 5,78 39,94 
8,00<=x<9,00 80 723 4,97 44,91 
9,00<=x<10,0 71 794 4,41 49,32 
10,0<=x<11,0 49 843 3,04 52,36 
11,0<=x<12,0 29 872 1,80 54,16 
12,0<=x<13,0 34 906 2,11 56,27 
13,0<=x<14,0 21 927 1,30 57,58 
14,0<=x<15,0 15 942 0,93 58,51 
15,0<=x<16,0 10 952 0,62 59,13 
16,0<=x<17,0 6 958 0,37 59,50 
17,0<=x<18,0 5 963 0,31 59,81 
18,0<=x<19,0 2 965 0,12 59,94 
19,0<=x<20,0 0 965 0,00 59,94 
20,0<=x<21,0 0 965 0,00 59,94 
21,0<=x<22,0 2 967 0,12 60,06 

Braki 643 1610 39,94 100,00 

 
 Liczbowo natężenie współzależności zmiennych: głębokości zalegania i metanonośności wyra-
żone zostało poprzez współczynnik korelacji liniowej Pearsona r(x,y). W tabeli 3 przedstawiono ob-
liczenia współczynnika korelacji r – Pearsona. Wynik istotny statystycznie został zapisany kursywą 
i podkreślony. 
 Metanonośność jest przeciwnie skorelowana z głębokością. Oznaczone drukiem pochyłym współ-
czynniki korelacji są istotne z prawdopodobieństwem p > 95%. 
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Tabela 3. Wyniki obliczeń współczynnika korelacji 

Parametr Głębokość 
Z, m 

Popiół 
Av, % 

Części lotne 
Vdaf, % 

Wilgoć 
Wi, % 

Metanonośność 
m3/Mgcsw 

Wsk. intensyw-
ności desorpcji

kPa 

głębokość, Z, m 1,000 0,039 0,247 0,066 -0,420 -0,309 

popiół, Av, % 0,039 1,000 0,359 -0,120 -0,020 -0,008 

części lotne, Vdaf, % 0,247 0,359 1,000 -0,065 -0,206 -0,180 

wilgoć, Wi, % 0,066 -0,120 -0,065 1,000 -0,042 -0,049 

metanonośność, m3/Mgcsw -0,420 -0,020 -0,206 -0,042 1,000 0,651 

wsk. intensywności 
desorpcji, kPa -0,309 -0,008 -0,180 -0,049 0,651 1,000 

 
 Na rysunku 1 przedstawiono liniową zależność pomiędzy głębokością, a metanonośnością 
w złożu OG „Brzeszcze II”. Analiza krzywych regresji pozwala wyciągnąć wniosek, że w przedzia-
le głębokości od –100 do –600 m następuje wzrost metanonośności z głębokością, co przedstawia 
przebieg linii prostej opisany równaniem. 
 

Z = -280,9891-12,8447*M
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Rys. 1. Zależności metanonośności od głębokości w OG „Brzeszcze II” 

 
 Zmienność metanonośności wraz z głębokością przedstawiono również w postaci wykresów 
ramkowych. Jako zmienną skategoryzowaną wybrano głębokość, a jako zmienną zależną na wy-
kresie wybrano metanonośność. Na rysunku po połączeniu wartości środkowych utworzony został 
skategoryzowany liniowy wykres median z wartościami percentyli i zakresami wartości zmiennych 
minimalnych oraz maksymalnych. Wykres typu ramka-wąsy opisuje tendencję centralną każdej ka-
tegorii zmiennej w kategoriach mediany wartości danej zmiennej. Rozrzut wartości zmiennej jest 
reprezentowany na wykresie przez kwartyle (25 i 75 Percentyl) oraz wartości minimalną i maksy-
malną zmiennej. 
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 Na rysunku 2 obserwujemy, że wraz ze wzrostem głębokości rośnie metanonośność, za wyjąt-
kiem przedziału głębokości poniżej –500 m gdzie obserwuje się jej niewielki spadek, na co wpływ 
ma mniejsza ilość wykonanych wyników badań w tym przedziale głębokości. Największy rozstęp 
metanonośności oraz największe wartości metanonośności występują w przedziale głębokości od 
–350 do –450 m (pomiędzy poziomem eksploatacyjnym 640 a 740 m). 
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Rys. 2. Wykres ramkowy zależności metanonośności od głębokości OG „Brzeszcze II” 

 
Wyniki badania metanonośności złoża OG „Czechowice II” 
 

W obszarze górniczym OG „Czechowice II” analizie statystycznej poddano wyniki pomiarów w ok-
resie od 28.12.1984 do 07.06.2006 roku [9]. W tabeli 4 przedstawiono obliczenia podstawowych 
miar statystyk dla wykonanych pomiarów [9]. 
 
Tabela 4. Wyniki obliczeń statystyk opisowych dla pomiarów zawartości metanu 

Parametr\wyszczególnienie 
Liczba 

wyników 
n 

Średnia 
arytmetyczna

xśr 

Przedział 
ufności 
-95% 

Przedział 
ufności 
+95% 

Mediana Minimum Maksimum

głębokość, Z, m 376 -267,4 -279,1 -255,8 -297,3 -490,0 -7,0 
popiół, Av, % 376 11,49 10,76 12,22 8,72 2,97 43,92 

części lotne, Vdaf, % 376 37,72 37,47 37,96 37,83 30,02 45,18 
wilgoć, Wi, % 376 9,35 9,02 9,69 8,63 2,92 20,95 

metanonośność, m3/Mgcsw 376 2,48 2,32 2,64 2,37 0,001 7,91 
wsk. intensywności desorpcji, kPa 187 0,50 0,46 0,55 0,50 0,02 1,70 
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Parametr\wyszczególnienie 
Liczba 

wyników 
n 

Wariancja 
s2 

Odchylenie 
standardowe 

s 

Błąd 
standardowy 

sx-śr 

Dolny 
kwartyl 
+25% 

Górny 
kwartyl 
+75% 

głębokość, Z, m 376 13208,6 114,9 5,9 -358,0 -200,0 
popiół, Av, % 376 51,86 7,2017 0,371 6,98 13,52 

części lotne, Vdaf, % 376 5,99 2,4479 0,126 36,22 39,31 
wilgoć, Wi, % 376 10,69 3,2699 0,169 7,27 10,36 

metanonośność, m3/Mgcsw 376 2,44 1,5636 0,081 1,20 3,50 
wsk. intensywności desorpcji, kPa 187 0,08 0,2895 0,021 0,30 0,70 

 
 W celu wyznaczenia wartości charakterystycznych w tabeli 5 przedstawiono tzw. tabele liczności. 
Większość pomiarów została wykonana w przedziale głębokości od –100 do –500 m. W przypadku 
metanonośności 90% wyników pomiarów jest umiejscowionych w przedziale do 4,5 m3/Mgcsw. 
 
Tabela 5. Tablice liczności dla pomiarów zawartości metanu 
a) 

Głębokość, Z, m Ilość wyników Skumulowana 
ilość wyników Procent wyników Skumulowany 

procent wyników 
-500<=x<-450 7 7 1,86 1,86 
-450<=x<-400 30 37 7,98 9,84 
-400<=x<-350 66 103 17,55 27,39 
-350<=x<-300 76 179 20,21 47,61 
-300<=x<-250 50 229 13,30 60,90 
-250<=x<-200 51 280 13,56 74,47 
-200<=x<-150 17 297 4,52 78,99 
-150<=x<-100 32 329 8,51 87,50 
-100<=x<-50 32 361 8,51 96,01 
-50<=x<0,00 15 376 3,99 100,00 
0,00<=x<50 0 376 0,00 100,00 

Braki 0 376 0,00 100,00 
b) 

Metanonośność 
m3/Mgcsw Ilość wyników Skumulowana 

ilość wyników Procent wyników Skumulowany 
procent wyników 

0,00<=x<0,50 30 30 7,98 7,98 
0,50<=x<1,00 44 74 11,70 19,68 
1,00<=x<1,50 45 119 11,97 31,65 
1,50<=x<2,00 38 157 10,11 41,76 
2,00<=x<2,50 43 200 11,44 53,19 
2,50<=x<3,00 45 245 11,97 65,16 
3,00<=x<3,50 37 282 9,84 75,00 
3,50<=x<4,00 38 320 10,11 85,11 
4,00<=x<4,50 19 339 5,05 90,16 
4,50<=x<5,00 13 352 3,46 93,62 
5,00<=x<5,50 7 359 1,86 95,48 
5,50<=x<6,00 7 366 1,86 97,34 
6,00<=x<6,50 3 369 0,80 98,14 
6,50<=x<7,00 3 372 0,80 98,94 
7,00<=x<7,50 0 372 0,00 98,94 
7,50<=x<8,00 4 376 1,06 100,00 

Braki 0 376 0,00 100,00 
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 W tabeli 6 zamieszczono wyniki obliczeń współczynników korelacji r(x,y). Wynik istotny sta-
tystycznie został zapisany kursywą i podkreślony. Metanonośność jest skorelowana przeciwnie do 
głębokości. Korelacje są istotne z prawdopodobieństwem większym niż 95%. 
 
 
Tabela 6. Wyniki obliczeń współczynnika korelacji r(x,y) 

Parametr Głębokość Z 
m 

Popiół Av 
% 

Części lotne 
Vdaf 
% 

Wilgoć Wi 
% 

Metanonośność 
m3/Mgcsw 

Wsk. inten-
sywności 
desorpcji 

kPa 
głębokość, Z, m 1 -0,127 -0,125 0,125 -0,076 0,084 
popiół, Av, % -0,127 1 0,236 -0,189 0,080 -0,009 

części lotne, Vdaf, % -0,125 0,236 1 0,153 -0,045 -0,059 
wilgoć, Wi, % 0,125 -0,189 0,153 1 -0,049 -0,091 

metanonośność, m3/Mgcsw -0,076 0,080 -0,045 -0,049 1 0,546 
wsk. intensywności 

desorpcji metanu, kPa 0,084 -0,009 -0,059 -0,091 0,546 1 

 
 
 Na podstawie wyników obliczeń w tabeli 6 brak jest zależności statystycznie istotnej metano-
nośności z głębokością zalegania. Potwierdzeniem tego jest wykres zależności przedstawiony na ry-
sunku 3 pomiędzy głębokością a metanonośnością. 
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Rys. 3. Zależność metanonośności od głębokości OG „Czechowice II” 
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 Zmienność metanonośności wraz z głębokością przedstawiono również w postaci wykresów ram-
kowych na rysunku 4. Jako zmienną grupującą wybrano głębokość, a jako zmienną zależną wybra-
no metanonośność. Na rysunku po połączeniu wartości środkowych utworzony został skategoryzo-
wany liniowy wykres median z wartościami percentyli i zakresami wartości zmiennych minimal-
nych i maksymalnych. 
 Z rysunku 4 wynika, że generalnie wzrostem głębokości metanonośność rośnie. Największy roz-
stęp metanonośności występuje w przedziale głębokości od –250 do –450 m. Największe wartości 
metanonośność osiąga na głębokości poniżej –250 m. 
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Rys. 4. Wykres ramkowy zależności głębokości od metanonośności OG „Czechowice II” 
 
 
 Wyniki oznaczeń metanonośności węgli uzyskane metodami bezpośrednimi z wykorzystaniem 
próbek węgli z otworów wiertniczych lub z kopalnianych wyrobisk korytarzowych zasadzie należy 
traktować równorzędnie [1]. Na rysunku 5 przedstawiono również zbiorczy wykres ramkowy roz-
kładu głębokościowego metanonośności węgli w wybranych otworach wierconych z powierzchni, 
tj. Silesia 19, Silesia 20 i Silesia 26 charakterystycznych dla tego obszaru górniczego [6]. Z wykre-
su wynika, że wraz ze wzrostem głębokości do 1200 m wzrasta metanonośność do średniej warto-
ści równej 10 m3/Mgcsw. Dopiero poniżej głębokości 1200 m zauważalny jest spadek metanonoś-
ności. 
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Rys. 5. Wykres ramkowy zależności głębokości od metanonośności 
dla otworów wiertniczych Silesia 19, Silesia 20, Silesia 26 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Prowadzenie eksploatacji na stale powiększającej się głębokości powoduje wzrost poziomu wystę-
pujących zagrożeń naturalnych, do których należy zagrożenie metanowe. Metanowość kopalń w ob-
szarze południowo-wschodnim GZW będzie systematycznie wzrastać. Wynika to ze wzrostu meta-
nonośności (zawartości metanu w węglu) związanej z głębokością zalegania. Systematycznie wzras-
tać będzie również liczba ścian eksploatacyjnych prowadzonych na głębokościach poniżej 700 m. 
Ponadto, niektóre z kopalń tradycyjnie „nie metanowe” zlokalizowane we wschodnim rejonie pre-
zentowanego obszaru GZW po przejściu z eksploatacją do głębiej zalegających części górotworu 
staną się metanowymi. 
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Zagrożenie metanowe w polskich kopalniach węgla kamiennego 
– konsekwencje jego występowania 
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STRESZCZENIE: W niniejszym artykule poruszona została tematyka metanu w polskich kopal-
niach węgla kamiennego. Uwaga zwrócona została przede wszystkim na zagrożenia związane z je-
go występowaniem, oraz działania profilaktyczne pozwalające bezpiecznie prowadzić eksploatację. 
Przedstawione zostały dane dotyczące metanowości polskich kopalń węgla kamiennego na przestrze-
ni ostatnich lat. Kolejnym poruszonym problemem jest kwestia wykorzystania gazu pochodzącego 
z systemów odmetanowania kopalń. Zarówno aspekty ekonomiczne, jak i ekologiczne przemawia-
ją za tym, aby ten gaz w jak największym stopniu został gospodarczo wykorzystany. Przedstawio-
ne zostały różne technologie zagospodarowywania metanu. Zestawione zostały także układy wyko-
rzystujące metan pracujące w polskich kopalniach węgla kamiennego. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Zagrożenie metanowe, profilaktyka metanowa, odmetanowanie, wykorzy-
stanie metanu 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Działalność górnicza w Polsce ściśle związana jest z powszechnie występującymi zagrożeniami na-
turalnymi. W polskich kopalniach występują takie zagrożenia jak: metanowe, wybuchem pyłu wę-
glowego, tąpaniami, pożarami endogenicznymi, czy wodne. Każde z nich występując samodzielnie, 
bądź współwystępując z innymi zagrożeniami stanowi niebezpieczeństwo dla pracujących pod zie-
mią załóg górniczych oraz powoduje utrudnienia w prowadzeniu eksploatacji, często przyczyniając 
się do zachwiania płynności ruchu kopalni. Najczęściej występującym jest zagrożenie metanowe. 
Fakt jego powszechnego występowania należy potwierdzić danymi, które mówią, iż w roku 2008 
z pośród 31 czynnych kopalń w 23 stwierdzono i rejestrowano wydzielanie metanu. 15 z tych ko-
palń prowadziło natomiast eksploatację w warunkach IV najwyższej kategorii zagrożenia metano-
wego [22]. Na rysunku 1 znajduje się mapa obszarów górniczych kopalń Górnośląskiego Zagłębia 
Węglowego z podziałem na kopalnie eksploatujące pokłady metanowe i niemetanowe. 
 Na przestrzeni ostatnich lat następował ciągły spadek ilości czynnych kopalń, oraz wielkości 
wydobycia węgla kamiennego. Liczba czynnych kopalń zmniejszyła się prawie o połowę, z 61 
w roku 1997 do 31 w roku 2008. Pomimo tego metanowość całkowita polskich kopalń ciągle rosła, 
aby uzyskać w roku 2008 wartość metanowości bezwzględnej na poziomie 880,9 mln m3/rok 
(1676 m3/min) [3]. Przedstawiony w referacie rysunek 2 pokazuje jak kształtowała się metanowość 
polskich kopalń węgla kamiennego pomiędzy rokiem 1997 a 2008 w odniesieniu do wielkości wy-
dobycia jak również ilości czynnych kopalń. Za główny powód rosnącej metanowości bezwzględ-
nej należy uznać zwiększającą się głębokość eksploatacji, a co za tym idzie wzrost metanonośności 
węgla na większych głębokościach, ale także większą „koncentrację wydobycia”, czyli chęć uzys-

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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kania większego wydobycia z jednego przodka ścianowego. W najbliższych latach spodziewać mo-
żemy się utrzymania zagrożenia metanowego na podobnym poziomie, bądź jego wzrostu, co skut-
kować będzie tym, że zagrożenie metanowe będzie nadal dominującym w naszych kopalniach wę-
gla kamiennego. Bezpieczna eksploatacja będzie więc zapewniona tylko przy odpowiednio dobra-
nej profilaktyce metanowej. 
 

 
 
Rys. 1. Mapa obszarów górniczych kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego 
z podziałem na kopalnie eksploatujące pokłady metanowe i niemetanowe 
Figure 1. Map of the mining areas of Upper Silesian Coal Basin. 
The occurrence of gassy seam and non-gassy seam 
 

 
 
Rys. 2. Metanowość całkowita polskich kopalń węgla kamiennego w odniesieniu 
do liczby czynnych kopań i wielkości wydobycia w latach 1997–2008 wg [3] 
Figure 2. Absolute methane-bearing capacity, number of working coal mines 
and total coal output in 1997–2008 in Poland 
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 Rysunek 3 przedstawia kształtowanie się wielkości wydobycia węgla z pokładów metanowych 
i niemetanowych w odniesieniu do całkowitego wydobycia węgla w latach 2003–2008. Na przestrze-
ni tych lat 70–85% całkowitego wydobycia pochodziło z pokładów metanowych. W roku 2008 by-
ło to około 80% [3]. 
 

 
 
Rys. 3. Wydobycie węgla z pokładów metanowych i niemetanowych 
w odniesieniu do całkowitej wielkości wydobycia wg [3] 
Figure 3. Total coal output, output from gassy seam and non-gassy in Polish coal mines 
 
 
2. ZWALCZANIE ZAGROŻENIA METANOWEGO 
 
Kopalnie chcąc prowadzić eksploatację muszą w odpowiedni sposób zagwarantować bezpieczeń-
stwo pracującej pod ziemią załodze, czyli muszą skutecznie zwalczać zagrożenie metanowe. W ce-
lu redukcji zagrożenia metanowego w polskich kopalniach węgla kamiennego stosuje się szereg 
działań profilaktycznych. Wśród nich można wymienić intensywną wentylację, odmetanowanie, Kon-
trolę metanometryczną oraz stosowanie dodatkowych urządzeń wentylacyjnych [11], [17]. Każda 
z tych metod w mniejszym bądź większym stopniu wpływa na wzrost kosztów wydobycia węgla. 
 Intensywna wentylacja prowadzona jest w celu rozrzedzenia wydzielającego się do wyrobisk 
metanu, do poziomu określonego w przepisach, zapewniającego bezpieczną pracę. Jednak często 
nie jest ona wystarczająca, aby zachować planowane parametry eksploatacji, bądź nie możliwe jest 
jej podjęcie bez zastosowania dodatkowych środków profilaktycznych. W tym celu w kopalniach 
prowadzi się odmetanowanie górotworu. Realizowane one może być zarówno jako odmetanowanie 
wyprzedzające, czyli przed rozpoczęciem eksploatacji w górotworze lub polu eksploatacyjnym, oraz 
w trakcie prowadzenia robót eksploatacyjnych [4], [7], [8], [9], [10]. 
 Prowadzenia odmetanowania w znaczny sposób podnosi koszty eksploatacji, jednak w związku 
z jego prowadzeniem kopalnie zaczynają dysponować znaczną ilością dobrego parametrowo pod 
kątem jego dalszego wykorzystania gazu. Istnieje obecnie wiele rozwiązań technologicznych po-
zwalających gospodarczo wykorzystać ten gaz. Kolejnym dużym źródłem gazu jest odmetanowanie 
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starych zrobów. Nieznaczne ilości gazu pochodzą z odmetanowania robót przygotowawczych. Ry-
sunek 4 przedstawia procentowy udział źródeł ujęcia metanu w stosunku do całkowitego ujęcia 
w polskich kopalniach węgla kamiennego w roku 2008. Największa część ujętego gazu pochodzi 
z odmetanowania wyrobisk eksploatacyjnych. W roku 2008 było to blisko 58% całkowitego ujęcia 
wg [3]. 
 

 
 
Rys. 4. Procentowy udział poszczególnych źródeł ujęcia metanu 
w stosunku do ujęcia całkowitego wg [3] 
Figure 4. Sources of gas from methane drainage 
 
 
3. WYKORZYSTANIE UJĘTEGO GAZU 
 
Kierunki wykorzystania gazu pochodzącego z odmetanowania mogą być różne. Do trzech podsta-
wowych grup można zaliczyć: 
1. Wykorzystanie energetyczne: 

− produkcja ciepła (potrzeby grzewcze i technologiczne), 
− produkcja energii elektrycznej, 
− układy skojarzone (wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła, chłodu). 

2. Produkcję gazu sieciowego. 
3. Skraplanie gazu. 
 W warunkach polskich kopalń metan często pozyskiwany jest systemami odmetanowania 
w miejscach, w których aktualnie prowadzone są roboty górnicze. Zmieniające się warunki powo-
dują częstą zmianę ilości i składu pozyskiwanego gazu. Gaz kopalniany nie posiadający stabilnych 
parametrów ilościowych i jakościowych nie może więc być wykorzystywany w sieciach komunal-
nych. Układy energetyczne pozwalające na gospodarcze wykorzystanie metanu zlokalizowane więc 
muszą być na terenie kopalni, bądź w bliskim jej sąsiedztwie. Wytwarzanie energii w tym przy-
padku może wiązać się z wytwarzaniem ciepła użytkowego, lub wytwarzaniem energii elektrycz-
nej i ciepła odpadowego w tzw. układach skojarzonych kogeneracyjnych. Układy trikogeneracyjne 
pozwalają na dodatkowo wytworzyć chłód [1], [5], [14]. 
 
3.1. Produkcja ciepła 
 

Zakłady górnicze charakteryzują się dużym zapotrzebowaniem na ciepło. Przede wszystkim wiąże 
się ono z koniecznością ogrzewania budynków powierzchniowych, ogrzewaniem wody, oraz ogrze-
waniem powietrza w szybach wdechowych. Metan ujęty odmetanowaniem może być wykorzysty-
wany w instalacjach bazujących na istniejących kotłach gazowych. Kolejną możliwością może być 
współspalanie metanu w kotłach węglowych [5]. 
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3.2. Produkcja energii elektrycznej 
 

Wysokie zapotrzebowanie kopalń na energię elektryczną może być częściowo zrekompensowane 
przez wykorzystanie metanu w silnikach gazowych, turbinach i mikroturbinach. Stosowanie silni-
ków gazowych pozwala na wykorzystanie gazu zawierającego minimum 40% metanu. Technolo-
gia ta jest obecnie najbardziej rozpowszechnioną na świecie. Do podstawowych zalet tłokowych 
silników gazowych można zaliczyć modułową budowę pozwalającą na ewentualne późniejsze wy-
korzystanie urządzenia w innym miejscu [5], [14]. 
 Turbiny gazowe mogą stanowić alternatywę dla silników gazowych. Turbiny są jednak bardziej 
wrażliwe na jakość dostarczanego paliwa. Mikroturbiny to urządzenie, którego zasada pracy jest bar-
dzo zbliżona do pracy turbiny. Podstawowa różnica to z gabaryty obu urządzeń. 
 
3.3. Układy skojarzone 
 

Układy kogeneracyjne to systemy, które pozwalają na wytwarzanie energii elektrycznej, oraz od-
zysk tzw. ciepła odpadowego. Z odzyskanego ciepła można uzyskać ciepłą wodę lub ciepło spalin 
można wykorzystać bezpośrednio w suszarkach przemysłowych. Oparte one mogą być zarówno 
o silniki gazowe, jak również o turbiny. Szerzej stosowane są układy oparte na tłokowych silnikach 
gazowych, gdyż charakteryzują się one stosunkowo wysoką sprawnością i stosunkowo niską ceną. 
 Układy trójkogeneracyjne pracują na podobnej zasadzie jak układy kogeneracyjne. Charaktery-
zują się również wysoką sprawnością techniczną i są ekonomicznie bardzo korzystne. W tych uk-
ładach oprócz energii elektrycznej i ciepła wytwarzany jest chłód. W okresie letnim, kiedy kopal-
nia posiada większe zapotrzebowanie na chłód ciepło z odzysku jest kierowane do układów chłod-
niczych, natomiast w zimie większa część kierowana jest do układu ciepłowniczego. Układy takie 
cechują się możliwościami uzyskania wysokich efektywności systemu w ciągu całego roku [1], [5], 
[12], [14], [17]. 
 

 
 
Rys. 5. Kształtowanie się metanowości bezwzględnej, ilości gazu ujętego odmetanowaniem 
oraz wykorzystanego metanu w największych spółkach węglowych w Polsce w roku 2008 wg [3] 
Figure 5. Absolute methane-bearing capacity, gas from methane drainage and use of methane 
in three biggest hard coal companies in Poland in 2008 

696



 

 

3.4. Produkcja gazu sieciowego 
 

Gaz pochodzący z systemów odmetanowania ze względu na zmienność jego ilości i jakości nie 
może być kierowany bezpośrednio do komunalnych sieci gazowniczych. Gaz ziemny ma wysokie 
wymagania, co do zawartości w nim metanu (powyżej 95%). Istnieje kilka technologii, które po-
zwalają zwiększyć parametry metanu, w celach wymagań dla gazu sieciowego. Do metod tych za-
liczyć można: adsorpcję zmiennociśnieniową, adsorpcję rozpuszczalnikową, oraz metodę kriogeni-
czną. 
 
3.5. Skraplanie gazu (LNG) 
 

Gaz pochodzący z systemów odmetanowania poddawany może być skraplaniu. Skroplony gaz ziem-
ny ma prawie 600-krotnie mniejszą objętość w stosunku do fazy gazowej. Zastosowanie technolo-
gii do produkcji LNG z gazu kopalnianego spowoduje, że uzyskana mieszanka zawierać powinna 
95–97% metanu. Technologia umożliwia wykorzystanie gazu stosunkowo ubogiego w metan. Gaz 
taki poddawany jest oczyszczaniu i skraplaniu [6], [20]. 
 Wiele kopalń w Polsce posiada układy pozwalające wykorzystywać metan ujęty systemami od-
metanowania. Kopalnie te zostały zestawione w tabeli 1. Dla każdej z kopalń podany został sposób 
wykorzystania gazu, oraz ilość i efektywność jego wykorzystania. 
 Wymienione wcześniej układy zainstalowane w poszczególnych kopalniach nie wykorzystują 
jednak całości gazu pozyskiwanego przez kopalnie. W roku 2008 około 40% ujętego odmetanowa-
niem gazu nie zostało zagospodarowane, co skutkowało jego wyemitowaniem do atmosfery. W naj-
większym stopniu w roku 2008 pozyskany metan został zagospodarowany przez Jastrzębską Spół-
kę Węglową S.A. (75,8% ujętego gazu). W Kompani Węglowej S.A. i Katowickim Holdingu Wę-
glowym S.A. wykorzystanie było niższe (odpowiednio 44,5% oraz 41,4% ujętego gazu) wg [3]. 
Rysunek 5 pokazuje jak kształtowała się metanowość bezwzględna, ilość gazu pozyskiwanego od-
metanowaniem oraz jego wykorzystanie w tych spółkach w 2008 roku. 
 
Tabela 1. Wykorzystanie metanu w polskich kopalniach węgla kamiennego 
wg [2], [3], [5], [12], [14], [15], [16], [17], [18], [19] 
Table 1. Use of methane in Polish coal mines 

LP. KOPALNIA SPOSÓB 
WYKORZYSTANIA 

ILOŚĆ WYKORZYSTANEGO 
METANU 

[mln m3/rok] 

EFEKTYWNOŚĆ 
WYKORZYSTANIA

[%] 

1. KWK PNIÓWEK  układ trójkogeneracyjny 39,00 88,44 

2. KWK KRUPIŃSKI 
 układ kogeneracyjny 
 suszarnia flotokoncentratu 
 kocioł gazowy 

21,10 40,04 

3. KWK BRZESZCZE-
SILESIA 

 sprzedaż gazu do odbiorców 
zewnętrznych 35,52 99,74 

4. KWK ZOFIÓWKA  sprzedaż gazu do odbiorców 
zewnętrznych 16,50 97,06 

5. KWK JANKOWICE 
 kocioł gazowy 
 sprzedaż gazu do odbiorców 

zewnętrznych 
8,40 76,36 

6. KWK BUDRYK  układ kogeneracyjny 8,20 67,21 

7. KWK JAS-MOS  sprzedaż gazu do odbiorców 
zewnętrznych 8,10 87,10 

8. KWK STASZIC  silnik gazowy 1,80 30,00 

9. KWK BIELSZOWICE 
 silnik gazowy 
 sprzedaż gazu do odbiorców 

zewnętrznych 
1,90 27,54 
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Tabela 1. Cd. 
Table 1. Cont’d 

LP. KOPALNIA SPOSÓB 
WYKORZYSTANIA 

ILOŚĆ WYKORZYSTANEGO 
METANU 

[mln m3/rok] 

EFEKTYWNOŚĆ 
WYKORZYSTANIA

[%] 

10. KWK SOŚNICA-
MAKOSZOWY  układ kogeneracyjny 4,20 24,45 

11. KWK 
SZCZYGŁOWICE  układ kogeneracyjny 4,20 24,17 

12. KWK HALEMBA-
WIREK  układ kogeneracyjny 3,60 55,38 

13. KWK BORYNIA  kocioł gazowy 
 silnik gazowy 2,80 42,42 

14. KWK MARCEL  sprzedaż gazu do odbiorców 
zewnętrznych 1,60 48,48 

15. KWK MYSŁOWICE-
WESOŁA 

 sprzedaż gazu do odbiorców 
zewnętrznych 5,60 54,90 

RAZEM 165,52 60,41 
 
 
4. WPŁYW METANU NA ŚRODOWISKO 
 
Kolejny problem występowania metanu w kopalniach wiąże się z aspektami ekologicznymi i z emi-
towaniem do atmosfery tego gazu, który przedostał się do prądów wentylacyjnych i szybami wen-
tylacyjnymi opuszcza corocznie kopalnie (metanowość wentylacyjna). W roku 2008 było to łącz-
nie 606,7 mln m3. Zawartość metanu w powietrzu wentylacyjnym w Polsce nie przekracza jednak 
0,75% (wartość stężenia dopuszczalna w szybie wentylacyjnym) i ten czynnik w znacznym stopniu 
wpływa na trudności jego wykorzystania [21]. Dodając do tego niewykorzystany ujęty metan daje 
to łącznie 724,4 mln m3 wyemitowanego do atmosfery metanu wg [3]. Ratyfikacja przez Polskę 
protokołu z Kioto (zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w których jednym z gazów jest me-
tan) może wpłynąć na to, że kopalnie będą musiały w większym stopniu zwrócić uwagę na emisję 
metanu do atmosfery. Inaczej narażą się na znaczne koszty związane z opłatami za korzystanie ze 
środowiska [1], [5], [13]. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Eksploatowane w Polsce pokłady w znaczącej większości zaliczone są do grupy pokładów meta-
nowych. Eksploatacja w najbliższych latach prowadzona będzie w pokładach przede wszystkim 
metanowych. Bezpieczne warunki pracy w kopalniach mogą być więc zapewnione tylko przy od-
powiednio dobranej profilaktyce metanowej. Jak wcześniej w artykule wspomniano intensywna wen-
tylacja często nie pozwala na uzyskanie planowanego poziomu produkcji, bądź w ogóle nie pozwa-
la na prowadzenie eksploatacji. Dobrym sposobem pozwalającym odgazować przewidziane do eks-
ploatacji pokłady jest odmetanowanie. Podnosi ono w znaczny sposób koszty eksploatacji, jednak 
pozwala na uchwycenie dobrego parametrowo gazu, który jak pokazują układy technologiczne pra-
cujące w polskich kopalniach może być gospodarczo wykorzystywany. 
 Metan w kopalniach należy jednak traktować przede wszystkim w kategorii zagrożenia meta-
nowego, którego zwalczanie jest podstawą bezpiecznej pracy. W dalszej kolejności pojawiają się 
aspekty związane z jego wykorzystaniem. 
 Metan pochodzący z systemów odmetanowania może być zarówno wykorzystywany na potrze-
by własne, jak również sprzedawany do odbiorców zewnętrznych. Biorąc jednak pod uwagę znacz-
ne zapotrzebowanie kopalń na energię, bardziej racjonalne jest wykorzystanie metanu na własne po-
trzeby. Pracujące w polskich kopalniach układy technologiczne pokazują, że gospodarcze wykorzys-
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tanie metanu może przynosić wymierne korzyści. Układy technologiczne pozwalające wykorzystać 
metan w celach energetycznych oparte mogą być przede wszystkim o kotły gazowe, silniki gazowe 
oraz turbiny. Najlepsze wyniki, zarówno pod kątem sprawności technicznej, jak również opłacal-
ności ekonomicznej stanowią jednak układy kogeneracyjne oraz trójkogeneracyjne oparte o silniki 
gazowe. Układy kogeneracyjne pozwalają jednocześnie wytwarzać energię elektryczną, oraz ciepło, 
trójkogeneracyjne dodatkowo chłód. 
 Uwaga powinna zostać również zwrócona w kierunku ograniczenia jego emisji do atmosfery. 
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Methane in Polish Coal Mines – Consequences of His Presence 
 
The paper is about prevalence of methane in Polish coal mines. CH4 in mines should be mainly con-
sidered as a methane hazard. Good preventive measures are the base to enable safe exploitation. In 
this article we present data about absolute methane-bearing capacity and quantities of methane be-
ing acquired from methane drainage in Polish coal mines over the past years. Economic and ecolo-
gical aspects determine the gas to be exploited. We present the various technologies to use metha-
ne. We have also listed systems using methane in Polish coal mines. 
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Zastosowanie generatorów azotu w profilaktyce przeciwpożarowej 
i przeciwwybuchowej w kopalniach oraz innych przestrzeniach 
zamkniętych zagrożonych wybuchem 
 
 
Marina Zharkov 
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STRESZCZENIE: Zastosowanie azotu w profilaktyce przeciwpożarowej w kopalniach węgla ka-
miennego w Polsce jest już metodą bardzo znaną. Po raz pierwszy był on użyty w niewielkich ilo-
ściach w 1976 roku, natomiast od 1998 roku metoda ta stała się podstawowym sposobem profilak-
tyki przeciwpożarowej dla osiągnięcia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w kopalniach zagrożo-
nych wybuchem i pożarem. Obecnie na polskich kopalniach wykorzystywane są urządzenia do po-
zyskiwania azotu z powietrza atmosferycznego, ponieważ jest to metoda najmniej szkodliwa dla 
środowiska naturalnego. W przypadku kiedy potrzebne są duże objętości azotu o czystości do 99,5% 
najbardziej uzasadnione ekonomicznie jest zastosowanie membranowych generatorów azotu. 
 Membranowe generatory azotu firmy PROMETGAS.PL Sp. z o.o. mają wiele zastosowań prze-
mysłowych, w miejscach zagrożonych wybuchem wśród których bardzo ważnym jest profilaktyka 
oraz gaszenie pożaru w kopalniach węgla kamiennego oraz innych obiektach strategicznych, takich 
jak rurociągi przesyłowe ropy i gazu, piece rurowe, wykorzystywane przy przesyle ropy, produkcji 
wysokooktanowej benzyny, hydrogenizacji ciekłych i twardych paliw, dehydrogenizacji, oleju, in-
nych cieczy o wysokiej temperaturze wrzenia, energetyce i innych gałęziach przemysłu. Generato-
ry wykorzystywane są bezpośrednio w miejscu zapotrzebowania na azot. W przypadku pożaru azot 
jest dostarczany do miejsca jego powstania, zapewniając szybkie i skuteczne gaszenie. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Generator azotu, inertyzacja azotem, profilaktyka przeciwpożarowa i prze-
ciwwybuchowa, azot 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Zastosowanie azotu w profilaktyce przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej w kopalniach w prze-
strzeniach zamkniętych zagrożonych wybuchem znajduje swoje początki w latach 70. ubiegłego wie-
ku, kiedy to odnotowano pierwsze przypadki takiego zastosowania azotu. 
 W latach osiemdziesiątych w Polsce w kopalniach węgla kamiennego azot był wykorzystywa-
ny jedynie podczas akcji gaśniczych, rzadko natomiast w profilaktyce przeciwpożarowej i przeciw-
wybuchowej. 
 Pomimo wielu sukcesów w gaszeniu pożarów, rozwiązanie to nie było powszechnie stosowane, 
ponieważ niezbędne było zapewnienie odpowiednio efektywnej wentylacji oraz poprawienie inten-
sywności chłodzenia pracujących przy wydobyciu urządzeń. Wraz ze wzrostem wydobycia, które 
pociągało za sobą eksploatację coraz większej ilości ścian, zastosowanie azotu do celów profilak-
tycznych zaczęło się zwiększać. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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 Sytuacja zmieniła się w 1998 roku, kiedy to po raz pierwszy w polskiej kopalni węgla kamien-
nego zastosowano urządzenie do pozyskiwania azotu z powietrza atmosferycznego. Proces rozpo-
wszechniania zastosowania azotu, nie tylko podczas akcji gaśniczych, ale również w profilaktyce 
przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej rozpoczął się od kopalń „Bielszowice” oraz „Mysłowice” 
i „Śląsk” (obecnie kopalnia „Wujek” „Ruch Śląsk”). Od tego czasu profilaktyka przeciwpożarowa 
i przeciwwybuchowa z zastosowaniem azotu zyskała na znaczeniu. 
 
 
2. EKONOMICZNA METODA OTRZYMYWANIA AZOTU 
 

2.1. PROMETGAS.PL Sp. z o.o. - polski producent generatorów azotu 
do profilaktyki przeciwpożarowej przeciwwybuchowej 

 

Firma PROMETGAS.PL Sp. z o.o. jest ciągle rozwijającą się polską firmą, zdobywającą coraz wię-
ksze uznanie zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Firma doskonale zna najnowsze osią-
gnięcia techniki na świecie oraz wymagania i zapotrzebowanie rynku krajowego i zagranicznego. 
 Podstawową działalnością PROMETGAS.PL Sp. z o.o. jest projektowanie, konstruowanie i pro-
dukcja różnego typu generatorów do wytwarzania azotu z powietrza oraz górniczych agregatów sprę-
żających. PROMETGAS.PL Sp. z o.o. świadczy również usługi związane z outsourcingiem azotu. 
 Do tej pory wyprodukowane przez PROMETGAS.PL Sp. z o.o. przewoźne i przejezdne genera-
tory azotu przeznaczone są do pracy w kopalniach i przestrzeniach zagrożonych wybuchem i poża-
rem. Obecnie w Polsce generatory o wydajnościach od 600 do 970 [Nm3/h] i koncentracji azotu 97% 
pracują na kopalniach: KWK Jas-Mos, KWK Sośnica-Makoszowy, KWK Borynia, KWK Halem-
ba-Wirek, KWK Bobrek, ZG Piekary, KWK Piast. 
 

 
 
Rys. 1. Membranowe stacje azotowe w trakcie gaszenia pożaru 
w kopalni „Krasnolimanskaja”, Doniecki obwód, Ukraina (2004) 
Figure 1. Membrane nitrogen stations during extinguishing the fire 
in the “Krasnolimanskaja” mine in the Donetsk Region, Ukraine (2004) 
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 Historia generatorów azotu produkowanych przez PROMETGAS.PL Sp. z o.o. sięga czasów 
kiedy nazywały się one jeszcze membranowo-powietrzne stacje azotowe i były wyprodukowane we 
współpracy z ukraińskim koncernem Ukrrosmetall – przejezdne generatory azotu o wydajnościach 
około 1000 m3 i koncentracji azotu 95% dla Państwowej Zmilitaryzowanej Służby Ratownictwa 
Górniczego, Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy [1]−[8]. 
 Generatory te stosowane są do gaszenia pożarów w kopalniach Ukrainy i wtłaczały azot chod-
nikiem wentylacyjnym w czasie gaszenia pożaru w kopalni „Krasnolimanskaja”, Doniecki obwód, 
Ukraina (lipiec 2004) (rys. 1) [9]−[14]. 
 Produkowane przez PROMETGAS.PL Sp. z o.o. generatory azotu wykonane są na najwyższym 
poziomie technicznym. Dzięki niskim kosztom eksploatacji generatory azotu znajdują coraz szersze 
zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, np.: chemicznym i petrochemicznym, górnictwie przy 
wydobyciu węgla, ropy naftowej i gazu, rolniczym, spożywczym, transporcie, elektronicznym, me-
dycynie i farmacji, przemyśle lotniczym i kosmonautyce. 
 Produkowane przez PROMETGAS.PL Sp. z o.o. – przejezdne i przewoźne membranowe gene-
ratory azotu, mogą pracować w bardzo skrajnych warunkach otoczenia tzn. przy dużym zapyleniu, 
wysokiej temperaturze oraz dużej wilgotności. Te urządzenia pod względem koncentracji, ciśnienia, 
wydajności, systemu sterowania, poziomu ochrony przed hałasem itp., dostosowywane są do szcze-
gólnych wymagań klienta, o czym świadczą referencje otrzymane między innymi od Centralnej Sta-
cji Ratownictwa Górniczego S.A., Centrum Usług Specjalistycznych CEN-RAT Sp. z o.o., Instytu-
tu Naukowo-Badawczego Mechaniki Górniczej im. M.M. Fiodorowa z Doniecka, Kompanii Wę-
glowej „Krasnolimanskaja”, Państwowej Zmilitaryzowanej Służby Ratownictwa Górniczego, Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. 
 
2.2. Inertyzacja przestrzeni zagrożonych wybuchem 
 

Inertyzacja, czyli częściowe lub całkowite zastępowanie powietrza lub palnej atmosfery przez obo-
jętny gaz, jest bardzo skuteczną metodą zapobiegania wybuchom. Inertyzacja jest zwykle rozważa-
na w tych przypadkach, gdy ryzyko wybuchowe lub pożarowe nie może być wyeliminowane przez 
inne środki [15]. 
 Powszechnie wiadomo, ażeby doszło do pożaru/wybuchu niezbędnym jest jednoczesne wystę-
powanie trzech kluczowych elementów (rys. 2): 
− paliwo, 
− źródło zapłonu, 
− tlen. 
 

 
 
Rys. 2. Czynniki niezbędne do zainicjowania i podtrzymania procesu spalania 
Figure 2. Factors necessary to initiate and sustain the combustion process 
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 Dla uniemożliwienia powstania pożaru/wybuchu należy usunąć jeden z tych elementów. 
 W kopalniach, gdzie węgiel, jako obecny materiał palny, nie może być wyeliminowany i zmniej-
szenie występowania źródeł zapłonu w warunkach kopalni praktycznie też nie jest możliwe. W związ-
ku z powyższym, ostatecznym działaniem w zapobieganiu pożaru/wybuchu może być tylko zmniej-
szenie poziomu tlenu niezbędnego do podtrzymania procesu spalania poprzez podawanie gazów 
inertnych. 
 Zastosowanie gazu inertnego sprawdziło się w szeregu kopalniach (25 kopalń), z których tech-
nologię pozyskiwania azotu z powietrza atmosferycznego stosuje się od 1998 roku w 15 kopalniach. 
W okresie tym do wyrobisk podziemnych podano około 130 mln m3 gazu inertnego, w tym 70 mln 
m3 azotu pozyskanego z powietrza atmosferycznego [16]. 
 
2.3. Zasady stosowania gazów inertnych 
 

Azot w odróżnieniu od innych gazów inertnych jest naturalnym składnikiem powietrza (78,08%), 
jest bezbarwny i bezzapachowy. 
 Stosowanie azotu jako gazu inertnego w wyrobiskach podziemnych ma na celu zapobiegać lub 
likwidować zagrożenia pożarowe i gazowe. W/w gaz można stosować podczas prac profilaktycz-
nych (inertyzacja) lub akcji ratowniczych (gaszenie pożaru). W zależności od potrzeby, stosowany 
jest jako ciekły lub gazowy. 
 Azot w stanie ciekłym do profilaktyki przeciwpożarowej w zakładach górniczych dostarczany 
jest w cysternach samochodowych lub kolejowych. W miarę potrzeby i możliwości ciekły azot może 
być przechowywany na terenie kopalni w specjalnie do tego przeznaczonych zbiornikach zlokali-
zowanych w pobliżu jego przeznaczenia. 
 W odróżnieniu od azotu w postaci ciekłej dostarczany jest również azot w postaci gazowej pro-
dukowany bezpośrednio z powietrza atmosferycznego otrzymany przy pomocy membranowego ge-
neratora azotu. Otrzymanie przy pomocy ww. generatorów azotu o wymaganych parametrach 
(czystość 97% i ciśnieniu 6,5 bar) następuje przy stosunkowo niskim nakładzie finansowym oraz 
energetycznym w porównaniu do drogich i skomplikowanych metod kriogenicznego i adsorp-
cyjnego rozdzielania gazów. 
 Należałoby podkreślić jeszcze jedną bardzo ważną zaletę generatorów azotu w porównaniu z cie-
kłym azotem będącym zawsze – ze względu na technologię dostawy – w ilości końcowej. Przewa-
gą tą jest nieskończona ilość środka inertyzującego/gaśniczego w miejscu bezpośredniego jego za-
stosowania. Surowcem do produkcji azotu jest powietrze atmosferyczne, którego to na naszej pla-
necie jeszcze nie brakuje. 
 Przykładem inertyzacji azotem pozyskiwanym z atmosfery jest zastosowanie w 2008 roku mem-
branowego generatora azotu na kopalni KWK „Piast”. W tym przypadku inertyzacja azotem była 
prowadzona w celu zmniejszenia zagrożenia pożarowego w rejonie likwidowanej ściany. Azot wtła-
czany był głównie do trzech, z pięciu wywierconych, najbardziej oddalonych od czoła odcinki likwi-
dowanej ściany otworów. Były to odległości 160, 180 i 200 m. Podczas całej akcji, w okresie od 
połowy kwietnia do połowy lipca, do zrobów likwidowanej ściany podano łącznie 842.925 m3 azo-
tu w postaci gazowej[17]. 
 Zastosowana metoda okazała się bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ w wyniku prowadzo-
nej akcji stężenie dwutlenku węgla obniżyło się do poziomów akceptowalnych, co wpłynęło bez-
pośrednio na poprawę wskaźników pożarowych oraz całkowitą likwidację zagrożenia pożarowego. 
 Na podkreślenie zasługuje również fakt, że likwidacja zagrożenia pożarowego poprzez inertyza-
cję azotem była prowadzona w czasie normalnej pracy zakładu na zasadach prac profilaktycznych 
a wszystkie prace w rejonie likwidowanej ściany były prowadzone zgodnie z ustalonym wcześniej 
harmonogramem. 
 Podstawowe wymagania techniczno-technologiczne w celu stosowania gazów inertnych, meto-
dyki efektywnej technologii usuwania zagrożeń pożarowych z wykorzystaniem gazów inertnych 
oraz metodyki przeprowadzania analizy skuteczności i efektywności oddziaływania gazów inert-
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nych w miejscu pożaru są zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 
roku w sprawie ratownictwa górniczego „Zbiór przepisów wykonawczych z zakresu ratownictwa 
górniczego” [18]. 
 
2.4. Budowa generatora azotu 
 

Membranowy generator azotu zasadniczo składa się z trzech sekcji (rys. 3): 
− kompresorowej, 
− uzdatniania powietrza, 
− membranowej. 

 

 
 
Rys. 3. Schemat poglądowy membranowego generatora azotu 
Figure 3. The view schema of the membrane nitrogen generator 

 
 W sekcji kompresorowej zastosowane są śrubowe kompresory bezolejowe, zapewniające wyso-
ką jakość powietrza podawanego do membran. Rozwiązanie takie wielokrotnie wydłuża okres pra-
cy membran i dzięki temu obsługa sekcji kompresorowej w trakcie eksploatacji polega tylko na ok-
resowej wymianie oleju smarującego. 
 W związku z tym, że na terenie kopalń dostęp do wody jest ograniczony, a czasami wręcz nie-
możliwy, skonstruowane i wyprodukowane specjalnie do tych aplikacji sprężarki przewoźnych i prze-
jezdnych generatorów są chłodzone powietrzem. 
 Sekcja uzdatniania powietrza jest systemem filtracyjnym chłodniczym sprężonego powietrza i za-
pewnia wymaganą jakość powietrza niezbędną w dalszym procesie separacji gazowej w separacji 
membranowej. 
 Podstawowym elementem konstrukcyjnym sekcji membranowej są moduły membranowe (rys. 4). 
Każdy moduł membranowy wypełniony jest wiązką pustych włókien kapilarnych wykonanych we-
dług najnowocześniejszych technologii i mogących pracować w szerokim zakresie temperatur od 
+2°C do +50°C. Zaletą stosowanych w tym rozwiązaniu membran jest ich bardzo długa żywotność. 
Zmniejszenie wydajności membran z tytułu naturalnego zużycia wynosi do 2% w skali roku [19]. 
Sekcja membranowa zbudowana jest z szeregu modułów membranowych połączonych rurociągami, 
którymi przesyłane jest sprężone powietrze, azot i permeat. 
 Należałoby także nadmienić, że proces technologiczny polegający na wytwarzaniu azotu przez 
membranowe generatory azotu produkcji PROMETGAS.PL Sp. z o.o. jest w pełni sterowany i mo-
nitorowany. 
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Rys. 4. Budowa i zasada działania membrany do separacji gazowej 
Figure 4. The construction and the mechanism of action of the membrane to the gaseous separation 

 
 Sterowanie i monitorowanie membranowym generatorem azotu zapewnia: 
− kontrolę parametrów w różnych etapach procesu technologicznego; 
− ciągłą rejestrację żądanych parametrów; 
− sterowanie parametrami w celu uzyskania najlepszej wydajności koncentracji wytwarzanego azotu; 
− wyświetlanie na ekranie monitora oraz u dyspozytora parametrów pracy generatora; 
− informowanie o zagrożeniach; 
− szybkie reagowanie serwisu. 
 
2.5. Zastosowanie membranowego generatora azotu 
 

Zastosowanie membranowego generatora azotu do wytwarzania azotu ma dużo więcej zalet w po-
równaniu do zastosowania azotu dostarczanego w cysternach. 
 Do podstawowych walorów możemy zaliczyć: 
− zapewnioną ciągłość i płynność dostaw azotu do miejsca zapotrzebowania; 
− stałe ciśnienie na wyjściu z generatora; 
− brak zbędnej aparatury rozprężającej. 
 

 
 
Rys. 5. Membranowy generator azotu typ. MGA produkcji PROMETGAS.PL Sp. z o.o. 
Figure 5. Membrane nitrogen generator the type MGA production of PROMETGAS.PL Co. Ltd 
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 Urządzenia do pozyskiwania azotu gazowego z powietrza atmosferycznego mogą być lokalizo-
wane w każdym miejscu kopalni, gdzie istnieje możliwość jego zainstalowania, tj., możliwość do-
jazdu i ustawienia urządzenia oraz podłączenia elektrycznego. 
 Urządzenia przeznaczone do inertyzacji lub likwidacji zagrożeń pożarowych w zakładzie gór-
niczym znajdują się na powierzchni wyrobisk podziemnych a azot jest doprowadzany do miejsca 
przeznaczenia rurociągami (rys. 5). 
 W zależności od ich przeznaczenia ww. urządzenia mogą być wykonane jako stacjonarne, 
przewoźne lub przejezdne. 
 
 
WNIOSKI 
 
Jak przedstawiono w niniejszym opracowaniu stosowanie generatorów azotu w profilaktyce prze-
ciwpożarowej i przeciwwybuchowej ma dużo zalet, z których najważniejsze to: 
− dostępność samego azotu, 
− najmniejsza szkodliwość tej metody dla środowiska naturalnego. 
 Przewaga tej metody nad innymi zawiera się również w istotnym wymiarze ekonomicznym, o któ-
rym decyduje możliwość ciągłej eksploatacji zasobów węglowych przy braku konieczności prze-
rywania robót górniczych pomimo prowadzonej profilaktyki. 
 Ważne powody stosowania generatorów azotu w inertyzacji: 
− stała profilaktyka w kopalniach; 
− stała gotowość urządzenia do pracy; 
− ciągłe doskonalenie pracy personelu obsługującego urządzenie; 
− niezawodność pracy maszyny w warunkach ekstremalnych – czas pracy, temperatura, wilgot-

ność, itp.; 
− doskonalenie następnych projektów z uwzględnieniem życzeń i doświadczeń użytkowników. 
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Application of Nitrogen in Fire and Explosion Prevention 
in Mine Pits and in Other Confined Spaces 
 
Application of nitrogen in fire prevention in black coal mine pits in Poland is already a very well 
known method. For the first time it was used in small volumes in 1976, and since 1998 this method 
has been the basic method for fire prevention, to reach high level of safety in mines with high risk 
of explosion and fire. Presently, in the Polish mines, are used devices for extracting nitrogen from 
atmospheric air, as this method is the least harmful to the natural environment. In case of necessity 
to supply large volumes of nitrogen with purity up to 99.5%, the most economically justified is the 
application of membrane nitrogen generators. 
 Membrane nitrogen generators offered by the company PROMETGAS.PL Sp. z o.o. have many 
applications in spaces at risk of explosion, amongst which prevention and fire extinguishment is 
extremely important in black coal mines and other strategic objects, such as transport pipelines of 
crude oil and natural gas, pipe-based furnaces used in transport of crude oil, production of high 
grade (high-octane) petrol, hydro genesis of liquid and solid fuels, de-hydro genesis, oil, other liq-
uids with high boiling point temperature, energy generation and other branches of industry. Gen-
erators are used directly in the place in which nitrogen is needed. In case of fire, nitrogen is sup-
plied directly to the site, guaranteeing quick and efficient extinguishment. 
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Transport i odstawa 
- praktyka funkcjonowania i tendencje zmian 
 
 
 
 
 

 



 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СКРЕБКОВЫХ КОНВЕЙЕРОВ  
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Бузило В.И., Ширин Л.Н., Коровяка Е.А. 
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При применении скребковых конвейеров в условиях взрывной отбойки руды отрицатель-
ное влияние на их устойчивую работу оказывают динамические нагрузки от действия взры-
ва. При этом из трех видов взрывных нагрузок – сейсмические волны, нагрузки от удара ос-
колков породы и действия давления ударной воздушной волны, наибольшую опасность для 
работы конвейера представляет фронт ударной волны, величина которого увеличивает дина-
мическую составляющую. 

 
По результатам выполненных нами исследований установлено, что с позиции охраны ок-

ружающей среды и полноты извлечения запасов наиболее приемлемым вариантом для тонко-
жильных крутопадающих месторождений золота Украины является система разработки с за-
кладкой выработанного пространства. Закладочный материал является не только основным 
средством поддержания вмещающих пород в призабойном пространстве, но и фактором, оп-
ределяющим порядок выполнения последующих операций очистного цикла. Из-за длитель-
ного срока набора прочности, соответствующей применяемым транспортным средствам, дос-
тавка руды по закладочному массиву является самым несовершенным процессом. 

Анализируя зарубежный опыт разработки золоторудных крутопадающих месторождений 
системами с закладкой выработанного пространства, следует отметить, что при выемке жил 
мощностью до 1,2 м исключительно применяется скреперная доставка. Производительность 
скреперной лебедки определяется длиной транспортирования и параметрами установки. Од-
нако, известные методики обоснования параметров скреперной доставки не учитывают влия-
ние буровзрывных работ на поверхность боков очистной выработки, которая принимает сто-
хастически изменяющуюся пространственную форму. Криволинейная форма забоя по про-
стиранию снижает маневренность, а, следовательно, и производительность машин и меха-
низмов, работающих в блоке. Выравнивание забоя путем присечки боковых пород приводит 
к значительному разубоживанию ценных руд, увеличивает затраты на транспортировку отби-
той горной массы и ее обогащение.  

Таким образом, решая задачу выбора и обоснования рациональных средств доставки от-
битой руды по закладочному массиву, уложенному в очистной выработке с изменчивой фор-
мой по падению и простиранию, нами предлагается вариант конвейерной доставки руды 
в условиях ее взрывной отбойки [1]. 

При применении скребковых конвейеров в условиях взрывной отбойки руды (рис. 1) от-
рицательное влияние на их устойчивую работу оказывают динамические нагрузки от дейст-
вия взрыва. При этом из трех видов взрывных нагрузок – сейсмические волны, нагрузки от 
удара осколков породы и действия давления ударной воздушной волны, наибольшую опас-
ность для работы конвейера представляет фронт ударной волны, величина которого увеличи-
вает динамическую составляющую. 
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Рис. 1. Конвейерная доставка руды: 1 - рудный массив; 2 - забойные шпуры; 3 - зона действия взрыва; 
4 - изгибающийся скребковый конвейер; 5 - пневмобаллоны; 6 - закладочный массив 

 
 

Несмотря на различие в теоретических подходах к цепи, как системе с распределенны-
ми параметрами, общим решением снижения динамических нагрузок является применение 
демпфирующих устройств [2], основой которых могли бы быть эластические пневмобаллоны, 
установленные как фундамент желоба скребковых конвейеров. А это означает, что на первом 
этапе моделирования динамические нагрузки, оказываемые ударной волной на скребковый 
конвейер, можно рассматривать в рамках идеальных моделей первого ряда, т. е. как систему 
Максвелла, учитывающей как упругие, так и демпфирующие свойства среды. 

Расчетная схема системы пневмобаллон – основание скребкового конвейера представлена 
на рис. 2. 

 

 P 

 l 
 R 
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 S 

 δ
 

 
Рис. 2. Расчетная схема системы пневмобаллон – основание скребкового конвейера 
 
 

Рассмотрим действие ударной волны как скачок силы на поверхности S, который может 
быть записан с помощью единичной функции Хевисайда: 

 
).()( 00 TtGFtF −⋅=  
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Тогда дифференциальное уравнение движения груза на поверхности: 
 

),( 0
02 TtG

m
Fxx −⋅=⋅+ω&&  (1) 

 
где x&&  – ускорение поверхности под действием ударной волны; m – масса единичного объ-
ема баллона. 
 
Решение уравнения (1) для всего процесса влияния единичного удара о плиту целесооб-

разно получить методом Лапласа. 
Тогда изображение функции X(p) с учетом разложения на простейшие дроби:  
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И возвращаясь от изображения к оригиналу, окончательно находим уравнение движения 

верхней плиты опирающейся на пневмобаллоны: 
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Учитывая начальные условия при T = T0 = 0, получим: 
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Примем за устойчивое состояние тот факт, что распорное усилие должно превышать им-

пульс давления ударной волны: 
 

.0 PPp Δ≥        (4) 
 

Величина PΔ импульса фронта ударной волны получена в работе [3]: 

,102,2
66,0

306,0

R
qPqP ⋅=Δ⋅=Δ  

где R – расстояние до места взрыва; q – вес заряда ВВ. 
 

Выражение (4) накладывает условия устойчивой работы конвейера вблизи взрыва и по-
зволяет рассчитывать минимальные расстояния и вес ВВ, не влияющий на пневмобаллон. 

Применение конвейерной доставки руды и закладки выработанного пространства блока 
без демонтажа конвейера обеспечит повышение темпов ведения очистных работ и оставле-
ние пустых пород в недрах, что соответствует основному принципу ресурсосберегающей 
технологии подземной добычи руды. Более того снижаются затраты на транспортировку 

при t < T  
 
при t > T. 
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и обогащение дополнительного объема пустых пород, а также исключается необходимость 
размещения отходов обогащения на высоко плодородных землях Украины. 
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System wspomagania zarządzania eksploatacją urządzeń 
transportu taśmowego na przykładzie kopalni 
O/ZG Polkowice-Sieroszowice 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono nowatorskie podejście w zarządzaniu eksploatacją 
przenośnika taśmowego mające na celu wdrożenie elementów teorii niezawodności, analizy uszko-
dzeń, analizy przyczyn oraz procedur diagnostycznych w celu zwiększenia efektywności eksploata-
cji systemu transportowego. Przedstawione procedury badawcze oparte są na: zbieraniu i przetwa-
rzaniu danych dotyczących eksploatacji oraz monitorowaniu stanu wybranych urządzeń. Zaprezen-
towane podejścia komputerowego wspomagania zarządzania eksploatacją poprzez przetwarzanie 
informacji na temat stanu i pracy przenośników taśmowych pozwala identyfikować i lokalizować 
istotne z punktu widzenia prowadzenia eksploatacji informacje, co jest podstawą do ograniczenia 
liczby występujących awarii, zwiększając przy tym efektywność i bezpieczeństwo obsługi eksplo-
atowanych przenośników taśmowych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Przenośniki taśmowe, napędy, eksploatacja, zarządzanie, wspomaganie 
komputerowe 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Transport przenośnikowy w polskim górnictwie zarówno odkrywkowym jak i podziemnym jest pod-
stawowym środkiem transportu urobku. Pomimo wielu zalet takiego rozwiązania, eksploatacja prze-
nośników taśmowych, zwłaszcza w warunkach kopalni podziemnej wiąże się z występowaniem 
wielu problemów związanych z przyjętym powszechnie sposobie obsługi technicznej polegającym 
na utrzymaniu ruchu aż do momentu wystąpienia awarii. Konsekwencje tak przyjętego sposobu ob-
sługi są poważne i bezpośrednio powiązane z wysokim ryzykiem występowania nieplanowanych 
awarii, powstawaniem długich przerw remontowych i wysokimi kosztami postojowymi oraz konie-
cznością magazynowania części zamiennych. Dlatego zapewnienie odpowiedniego nadzoru, wdro-
żenie procedur zarządzania eksploatacją i utrzymania gotowości systemu do zaplanowanych zadań 
jest ciągle przedmiotem zainteresowania ośrodków naukowych jak i kadry inżynierskiej w zakła-
dach górniczych. Prace w tym zakresie były i są prowadzone w wielu ośrodkach, w różnych kon-
tekstach (badania taśm, ich połączeń, badania krążników, układów napędowych, itd.). Wspólną ce-
chą proponowanych jest ich lokalny charakter. Systemy transportowe w kopalniach stanowią sieć 
przenośników taśmowych z wieloma układami napędowymi, dziesiątkami kilometrów taśmy czy 
setkami tysięcy krążników. O ile nadzorowanie jednego elementu przy pomocy, np. specjalistycz-
nego sprzętu, systemu diagnostycznego, czy nawet najprostszych „organoleptycznych” metod jest 
w zasadzie dość proste, o tyle objęcie kontrolą wszystkich elementów rozproszonych w obszarze 
zakładu górniczego w trakcie normalnej eksploatacji jest bardzo kłopotliwe. Zdaniem autorów, aby 
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zwiększyć efektywność czasowo-zapobiegawczej polityki utrzymania maszyn, należy powiązać in-
formacje dotyczące eksploatacji z elementami diagnostyki oraz oceną parametrów użytkowych pod-
zespołów w oparciu ich stan techniczny w ramach systemu komputerowego wspomagania zarządza-
nia eksploatacją. 
 Wdrożenie takich systemów obsługi oraz ich poprawne stosowanie wymaga kompleksowego 
rozpoznania problemu ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki i charakteru pracy przenośników. 
Równie ważnym zagadnieniem jest wiedza na temat prowadzonej gospodarki remontowej oraz wy-
mian części zamiennych, obejmująca: 
− wykaz remontów podzespołów przenośnika (co remontowano, kiedy remontowano, kiedy wy-

stąpiła potrzeba naprawy – odnowy, kto podejmował decyzje, dlaczego remontowano, ile czasu 
wyniósł postój, jakie straty wynikały z postoju, jak dokonano napraw itp.); 

− wykaz zakupów części, elementów i zespołów przenośnika; 
− odtworzenia stanu technicznego określanego poziomem realizowanych odnów. 
 W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną założenia dotyczące takiej koncepcji dedykowa-
nej układom napędowym oraz wyniki uzyskane w ramach prac realizowanych wspólnie z O/ZG 
Polkowice-Sieroszowice. 
 
 
2. UTRZYMANIE PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO – WYBRANE PROBLEMY 
 

2.1. Kluczowe elementy przenośnika taśmowego 
 

Budowa przenośnika taśmowego w porównaniu z innymi skomplikowanymi obiektami mechani-
cznymi wydaje się stosunkowo prosta. To złudne wrażenie jest być może przyczyną niewielkiego 
jak do tej pory zainteresowania (pojedyncze systemy w kopalniach) wdrożeniami zaawansowanej 
diagnostyki. Kluczowymi elementami, które zwykle są najczęściej źródłem problemów to: 
− Układy napędowe (silniki, sprzęgła, przekładnie, bębny). 
− Taśmy przenośnikowe i ich połączenia. 
− Krążniki. 
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Rys. 1. Uproszczony schemat budowy: a) przenośnika taśmowego, 
b) układu napędowego z dwustopniową przekładnią zębatą i bębnem 
Figure 1. Simplified scheme of: a) belt conveyor, 
b) drive unit with two stage gearbox and pulley 

 
 Rysunek 1 przedstawia uproszczone schematy budowy przenośnika oraz układu napędowego 
z przekładnią zębatą i bębnem napędowym. W zależności od przypadku „ważność” tych elemen-
tów może być inna. W zasadzie brak w literaturze szczegółowych danych na temat awaryjności 
i kosztów tych awarii z podziałem na ww. elementy. W tej pracy zajmiemy się problemami zwią-
zanymi z układami napędowymi. Autorzy nie sugerują większej wagi akurat tych elementów prze-
nośnika – wybór jest efektem wieloletnich prac zespołu w zakresie diagnostyki układów napędo-
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wych oraz zainteresowania tą problematyką przez użytkowników działu MT kopalni O/ZG Polko-
wice-Sieroszowice. W Instytucie Górnictwa Politechniki Wrocławskiej prowadzone są równoległe 
prace dotyczące taśm, ich połączeń czy krążników. 
 Eksploatacja przenośników bez możliwości oceny stopnia zużycia podzespołów układów napę-
dowych jest powodem występowania wymian awaryjnych, które powodują występowanie nieko-
rzystnych postojów zmianowych lub nawet dobowych, nie gwarantując przy tym ciągłości odstawy 
urobku. Ponadto brak rejestracji i przetwarzania danych o zdarzeniach eksploatacyjnych uniemoż-
liwia określenie rzeczywistego czasu pracy (do momentu wystąpienia awarii) poszczególnych pod-
zespołów jednostek napędowych. Stosowanie racjonalnej profilaktyki jest utrudnione ze względu 
na brak danych umożliwiających ocenę faktycznego poziomu trwałości poszczególnych elementów 
konstrukcyjnych, a zwłaszcza oceny różnic trwałości podzespołów nowych, regenerowanych z uw-
zględnieniem różnych producentów. Dlatego podstawą racjonalnej gospodarki układów napędowych 
staje się implementacja metod pomiarowych umożliwiających wykrywanie wczesnych stadiów klu-
czowych uszkodzeń podzespołów, dzięki czemu służby utrzymania ruchu mogą podejmować decyz-
je oparte na bieżącej identyfikacji stanu technicznego. 
 Poprzez monitorowanie temperatur oraz przyspieszeń drgań możliwe jest wykrycie zmiany sta-
nu technicznego kół zębatych w przekładni. Uszkodzenia bieżni wewnętrznej/zewnętrznej czy 
elementu tocznego w łożyskach tocznych w silniku elektrycznym, przekładni oraz bębnie napędo-
wym oraz inne formy nieprawidłowej pracy układu napędowego takie jak np. zukosowanie linii 
wałów (nieprawidłowe ustawienie silnika względem przekładni) można również wykryć na podsta-
wie ana-lizy sygnałów drganiowych [1]. „Elektryczne” uszkodzenia silnika można wykryć i zdia-
gnozować poprzez analizę sygnału prądowego [2].Wymienione techniki znane i stosowane są 
od wielu lat w różnych sektorach przemysłu w Polsce i na świecie [3]. 
 
2.2. Sieć przenośników taśmowych jako rozległy system transportowy 
 

Jak już wspomniano, diagnozowanie pojedynczego elementu, czy nawet zespołu elementów w po-
staci układu napędowego nie jest problemem, nawet w warunkach kopalni. Niestety, system trans-
portowy w kopalni składa się z ciągów przenośników taśmowych (rys. 2) i praktycznie monitoro-
wanie każdego z nich wydaje się ekonomicznie nieuzasadnione. 
 

 
 
Rys. 2. Przykładowy schemat układu transportowego dla kopalni podziemnej miedzi 
Figure 2. Example of belt conveyors network used in underground copper ore mine 
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 Systemy diagnostyczne wymagają odpowiedniej infrastruktury technicznej, personelu do obsłu-
gi i serwisowania tych systemów, i wreszcie wysokospecjalizowanego personelu, który jest w sta-
nie interpretować wyniki. Oczywiście proste systemy monitorujące wyposażone są w system sy-
gnalizacji, niestety jak pokazują doświadczenia w polskich kopalniach nie zawsze takie systemy 
spełniają oczekiwania użytkowników (fałszywe alarmy, niewykryte uszkodzenia). Powstaje zatem 
pytanie czy możliwy jest kompromis? Jaką strategię powinny przyjąć służby eksploatacyjne w ko-
palni, aby zminimalizować liczbę awarii i zapewnić bezpieczną, efektywną pracę systemu transpor-
towego? Odpowiedzi na te pytania autorzy postarają się udzielić w kolejnych sekcjach niniejszego 
referatu, podając propozycję strategii utrzymania systemu transportowego w kopalni. 
 
 
3. KONCEPCJA ZARZĄDZANIA DIAGNOSTYCZNEGO CIĄGŁYM SYSTEMEM 

TRANSPORTOWYM W KOPALNI O/ZG POLKOWICE-SIEROSZOWICE 
 
Z punktu widzenia eksploatacji przenośnika taśmowego istotne jest znalezienie odpowiedzi na py-
tania dotyczące czasu wystąpienia, lokalizacji, typu zdarzenia utrudniającego dalszą eksploatację oraz 
efektów towarzyszących temu zdarzeniu (skutków wystąpienia uszkodzenia [4]). Proponowane po-
dejście bazuje na integracji informacji dotyczącej: 
− badanych obiektów, 
− warunków pracy, 
− doświadczeń kadry, wynikających z wieloletniej praktyki oraz obserwacji przenośników taśmo-

wych eksploatowanych w określonych warunkach geologiczno-górniczych, 
− istniejących systemów pomiarowo-kontrolnych, 
− systemu monitorująco-diagnostycznego, 
− analizy przyczyn występowania uszkodzeń. 
 Zgodnie z postulowanym modelem wpływu różnych czynników na proces eksploatacji (rys. 3) 
uwzględnienie ich w procesie podejmowania decyzji jest jak najbardziej uzasadnione. Co więcej, 
wielokrotnie służby eksploatacyjne realizują takie działania, tyle, że w sposób nieformalny. Zobiek-
tywizowanie, zautomatyzowanie tego procesu przyczyni się do szybszego, bardziej wiarygodnego 
i powtarzalnego uzyskiwania informacji będących podstawą decyzji eksploatacyjnych. 
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Rys. 3. Wpływ różnych czynników na proces eksploatacji maszyny 
Figure 3. Influence of different factors to machine operation 
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 Proponowana koncepcja zarządzania diagnostycznego ciągłym systemem transportowym reali-
zowana będzie poprzez: 
 Analizę awaryjności z uwzględnieniem struktury generowanych przez nie kosztów – określenie 
liczby, typu, lokalizacji i kosztu awarii pozwoli zarządzać ryzykiem wystąpienia awarii, wyznacze-
nie niezawodnościowych charakterystyk obiektu. 
 Diagnozowanie okresowe – wykrywanie i rozpoznawanie uszkodzeń metodami diagnostyki dr-
ganiowej oraz poprzez pomiar temperatury – elementy klasyfikacji a następnie prognozy możliwe 
po wykonaniu szeregu pomiarów i analizie statystycznej. 
 Komputerowe wspomaganie decyzji diagnostycznych – na podstawie danych historycznych, czyn-
ników eksploatacyjnych, budowy obiektu realizowana będzie w sposób automatyczny detekcja, roz-
poznanie, klasyfikacja stanu oraz prognoza. 
 Komputerowe wspomaganie zarządzania parkiem maszynowym – uwzględnienie wielu parame-
trów wpływających na proces eksploatacji wymaga zastosowania technik komputerowej analizy da-
nych. Posiadanie odpowiednich danych w bazie i zastosowanie technik analizy danych z elementa-
mi tzw. sztucznej inteligencji pozwoli szybko i w sposób jednoznaczny uzyskać sugestię, co należy 
zrobić w danej sytuacji. 
 
3.1. Analiza awaryjności systemu transportowego 
 

W celu określenia awaryjności systemu transportowego autorzy przeprowadzili statystyczną anali-
zę uszkodzeń podzespołów przenośników taśmowych eksploatowanych w kopalni O/ZG Polkowi-
ce-Sieroszowice, wykorzystując przy tym dane za okres 01.01.2008–31.08.2009. Przeanalizowano 
strukturę kosztów wykonywanych remontów z wytypowaniem oddziałów górniczych, w których 
liczba zdarzeń związana z koniecznością przeprowadzenia interwencji była największa. Wykorzy-
stując informacje dotyczące czasów postoju wskazano przenośniki, których udział w wygenerowa-
nych kosztach był najistotniejszy. Ponadto w pracy wykazano znaczący udział składowych kosz-
tów remontów układów napędowych w łącznym koszcie działu MT kopalni, zdaniem autorów pra-
cy dzięki zastosowaniu diagnostyki technicznej – możliwy do zredukowania (rys. 4). 
 

Procentowe udziały kosztów remontów działu MT 
od 01.01.2008 do 31.08. 2009

pozostałe
69%

elementy układów 
napędowych

31%

 
 
Rys. 4. Udział procentowy kosztów remontów i wymian układów napędowych 
w odniesieniu do kosztów całkowitych działu MT 
Figure 4. Financial cost of repairing/replacement of objects referred to total cost 

 
 Ponadto, przeprowadzona analiza uszkodzeń pozwoliła wytypować elementy o najwyższym stop-
niu awaryjności. Wykorzystując do tego celu szereg bazodanowych sposobów wydobywania infor-
macji, wykazano znaczący (ok. 65%) udział nieprzewidzianych awarii we wszystkich zdarzeniach, 
jakie miały miejsce w 2008 roku (rys. 5). W takim przypadku remont/wymiana elementów układu 
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nie została zaplanowana, czyli zrealizowana w czasie postoju wynikającego z przyjętej technologii 
eksploatacji złoża, ale miała charakter wymuszony, nagły, co jest ze wszech miar niepożądane i wią-
że się ze zwiększonymi kosztami usuwania skutków takiego zdarzenia. 
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Rys. 5. Liczba uszkodzeń poszczególnych elementów 
układu napędowego z podziałem na typ zdarzenia 
Figure 5. Number of events related to elements 
with respect to type of event 

 
 Taki poziom należy uznać za mocno niezadowalający, potwierdzający konieczność określenia 
trwałości newralgicznych elementów układu napędowego, która pozwoli precyzyjniej określić czas 
przeprowadzenia naprawy. Wykazano również, że kluczowym elementem układu napędowego 
w badanych przenośnikach jest przekładnia. Stanowią o tym wyniki zarówno analiz dotyczących 
liczby uszkodzeń jak i analizy kosztów w rozpatrywanym przedziale czasowym. Dla przykładu, 
w roku 2008 przeprowadzone interwencje, stanowiły 47% wszystkich napraw/wymian (rys. 6) i ta-
ki sam procent kosztów poniesionych na remont/wymianę elementów układów (rys. 7). 
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Rys. 6. Zestawienie udziału liczby remontowanych/wymienianych 
podzespołów z podziałem na typ elementu układu napędowego 
Figure 6. Comparison of number of repaired/replaced objects 
with respect to type of drive unit element 
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Rys. 7. Zestawienie udziału procentowego w kosztach całkowitych remontowanych/wymienianych 
podzespołów z podziałem na typ elementu układu napędowego 
Figure 7. Comparison of relative cost ([%] referred to total) with respect to type of drive unit element 

 
 Dodatkowo, w oparciu o uzyskane wyniki analiz wytypowano rodzaje przekładni, które stano-
wią najbardziej awaryjne i najdroższe w eksploatacji ogniwo układu napędowego. 
 Szczegółowa analiza danych dotyczących awarii i typów uszkodzeń pozwoliła również ustalić, 
że główną przyczyną awarii były ukręcone wały, uszkodzone łożyska i awarie silników elektrycz-
nych. Łącznie wymieniony typ uszkodzeń w ponad 73% stanowił przyczynę wystąpienia nieprze-
widzianej awarii (rys. 8) 
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Rys. 8. Liczba uszkodzeń odnotowana w układach napędowych (2008) 
Figure 8. Number of failures appeared in drive unit in 2008 

 
 Przedstawione dane jednak nadal nie udzielają odpowiedzi, co należy zrobić i jakie są możli-
wości działania. Rysunek 9a przedstawia liczbę zdarzeń w odniesieniu do obiektu i rodzaju uszko-
dzenia a rysunek 9b – po odpowiednim przetworzeniu danych – procentowy udział zdarzeń w od-
niesieniu do rodzaju uszkodzenia (bez uwzględnienia obiektu). Okazuje się, że główny problem sta-
nowią uszkodzenia łożysk (w silniku, przekładni, bębnie) oraz kół zębatych (w przekładni) – wy-
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stępuje ponad 40% uszkodzeń tego typu. Zastosowanie diagnostyki drganiowej pozwoli wyelimi-
nować tego typu awarie poprzez odpowiednio wczesne wykrycie uszkodzenia i dokonanie remontu 
lub wymiany elementu układu napędowego w czasie postoju wynikającego z przyjętej technologii 
górniczej. Najprawdopodobniej ukręcenia wałów występują w efekcie przekroczenia dopuszczal-
nych obciążeń będących skutkiem nieprawidłowego stanu technicznego łożysk tocznych (zaciera-
nie). Można powiedzieć zatem, że zastosowanie elementów diagnostyki technicznej daje szansę na 
ponad 50% redukcję liczby występujących awarii! 
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Rys. 9. a) Procentowy udział zdarzeń z podziałem na obiekt i typ uszkodzenia; 
b) procentowy udział zdarzeń w odniesieniu do rodzaju uszkodzenia 
Figure 9. a) Percentage of events related to object and fault type; 
b) percentage of events with respect to type of damage 

 
 Na podstawie przedstawionych rozważań, opartych na przeprowadzonej analizie awaryjności 
sformułowano następujące wytyczne/zalecenia: 
− Cel 1.: eliminacja awarii łożysk tocznych i kół zębatych poprzez zastosowanie metod diagno-

styki (okresowa rejestracja i analiza sygnałów drganiowych i temperatury). 
− Cel 2.: zmniejszenie przeciążeń i liczby ukręconych wałów poprzez eliminację łożysk w nie-

prawidłowym stanie technicznym. 
− Cel 3.: kontrola stanu przewodów i ich połączenia w silniku elektrycznym, stan podzespołów 

silnika – pomiar prądu/mocy/temperatury. 
− Cel 4.: kontrola pracy przekładni (oznaki nieszczelności, ocena stanu technicznego pierwszego 

stopnia). 
 Podczas analiz informacji wejściowych stwierdzono konieczność ujednolicenia formatu danych 
i zbudowania nowej, zobiektywizowanej bazy danych umożliwiającej zautomatyzowanie procesu 
pozyskiwania informacji będących podstawą decyzji eksploatacyjnych. Jest to związane z tym, że 
„niezbędne” dane pozyskiwane są z dużych zbiorów pochodzących z różnych źródeł. W związku 
z tym zaproponowano bazę danych graficznych i opisowych dla projektowanego systemu, która 
oparta jest na strukturze tabel zawierających podstawowe elementy roboczych układów napędo-
wych, pozostawiając przy tym możliwość łączenie się z innymi tabelami. 
 
3.2. Diagnozowanie okresowe 
 

Metody oceny stanu technicznego przekładni zębatej oraz bębnów przenośnikowych opisano szcze-
gółowo np. w pracach [5], [6]. Główne problemy w zakresie diagnostyki przekładni zębatych doty-
czą oceny stanu zużycia kół zębatych, detekcji uszkodzeń lokalnych, wpływu luzu łożyskowego na 
dynamikę kół zębatych oraz zagadnienia ukosowania wałów wejściowego i wyjściowego przekład-
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ni, odpowiednio względem silnika oraz bębna. Jeśli chodzi o diagnostykę bębnów można wyróżnić 
dwa kluczowe zagadnienia: uszkodzenia łożysk tocznych oraz uszkodzenia struktur (np. płaszcza). 
O ile wykrywanie uszkodzeń w łożyskach jest już dobrze rozpoznane, zagadnienia pękania płasz-
cza czy innych elementów bębna jest ciągle przedmiotem badań. Inne typy uszkodzeń jak na przy-
kład ukręcenie wału jest wtórnym efektem związanym z nieprawidłową eksploatacją układu napę-
dowego i dlatego należy koncentrować się na wykrywaniu przyczyn tych awarii a nie ich skutków. 
 Jednym z głównych problemów w ocenie stanu technicznego przekładni jest fakt występowania 
zmiennych warunków eksploatacyjnych − dotyczy to zwłaszcza przenośników o niewielkiej długo-
ści. Zmiana obciążenia rozumiana głównie jako stopień wypełnienia przenośnika strumieniem urob-
ku (odniesiony do długości przenośnika) powoduje zmiany wartości amplitud sygnału, a co za tym 
idzie wartości cech diagnostycznych, na podstawie których podejmowana jest decyzja o stanie tech-
nicznym. Konieczne jest zatem monitorowanie warunków eksploatacyjnych (realizowane poprzez: 
pomiar prądu pobieranego przez silnik, estymację prędkości obrotowej wału wejściowego, bądź 
w przypadku braku technicznych możliwości wykonania takiego pomiaru, pozyskanie informacji 
poprzez zaawansowane analizy sygnału drganiowego). Szczegółowy opis procedur oraz wyniki ana-
liz opatrzone komentarzem przedstawiono w pracy [6], [8]. Wnioskowanie bez informacji o obcią-
żeniu prowadzi do tzw.: „fałszywych alarmów”. 
 Rysunek 10 pokazuje przykładowe wyniki badań dla trzech przekładni stosowanych w układzie 
napędowym przenośnika taśmowego. Przedmiotem diagnozowania był stopień drugi. Wykonano 15 
pomiarów dla każdej z przekładni, sygnały diagnostyczne rejestrowano dla różnych wartości ob-
ciążeń. Po odpowiednim przetworzeniu danych pomiarowych uzyskano zbiory cech diagnostycz-
nych przedstawione na rysunku 10. Poziome linie oznaczają granice zbiorów cech dla przekładni. 
Jak widać zwłaszcza dla przekładni A występują bardzo duże różnice pomiędzy kolejnymi cechami. 
Ogólnie, na podstawie uśrednionych wartości cech diagnostycznych można stwierdzić, że stopień 2 
przekładni A jest w dużo gorszym stanie niż dla przekładni B czy C. Jednakże ignorowanie infor-
macji o obciążeniu powoduje, że niektóre z cech ze zbioru A są mniejsze niż cechy ze zbioru B, co 
bardzo komplikuje proces wnioskowania. 
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Rys. 10. Zestawienie cech diagnostycznych dla stopnia drugiego dla trzech badanych przekładni 
Figure 10. Comparison of diagnostic features for 3 gear boxes in different condition 
(PA – bad condition; PB, PC – good condition, analysis for second stage) 
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 Konstruktywną alternatywą może być wnioskowanie na płaszczyźnie dwuwymiarowej, które 
pozwala zauważyć liniowe zależności pomiędzy cechą diagnostyczną i warunkami eksploatacyjny-
mi (tu wyrażonymi przez prędkość obrotową). Dla przekładni A zależność pomiędzy wartością ce-
chy diagnostycznej a warunkami eksploatacyjnymi jest silna, (czym większe obciążenia/mniejsze 
prędkości tym wartości cech większe, rys. 11a) a dla przekładni B i C zależność ta jest do pominię-
cia (rys. 11b i c). Zależność wartości cech diagnostycznych od warunków eksploatacyjnych świad-
czy o nieprawidłowej pracy kół zębatych. 
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Rys. 11. Zależności cechy diagnostycznej od warunków eksploatacyjnych dla przekładni 
w nieprawidłowym a) i prawidłowym b), c) stanie technicznym, miarą stanu 
jest wartość współczynnika kierunkowego w równaniu regresji 
Figure 11. Dependency between diagnostic features and input speed 
for 3 gear boxes in different condition (compare with figure 12) 

 
 a) b) c) 

 
 
Rys. 12. a) Oryginalny sygnał drganiowy; b) wyekstrahowany sygnał informacyjny; c) obwiednia 
i widmo obwiedni ze zidentyfikowaną częstotliwością odpowiadającą uszkodzeniu łożyska 
Figure 12. a) Original raw vibration signal; b) extracted signal of interest; c) envelope 
and envelope spectrum with marked bearings fault frequencies 

 
 Jednym z kluczowych problemów w diagnostyce jest wykrywanie tzw. uszkodzeń lokalnych 
polegających na miejscowym (lokalnym) uszkodzeniu koła zębatego (wykruszenie/wyłamanie zę-
ba) czy łożyska (uszkodzenie bieżni wewnętrznej/zewnętrznej lub elementu tocznego). Podstawo-
wym problemem jest wykrycie takiego uszkodzenia ze względu na niskoenergetyczny charakter za-
burzenia sygnału spowodowanego uszkodzeniem. Przykład pokazany na rysunku 12 dotyczy uszko-
dzenia lokalnego w łożysku bębna napędowego. Rysunek 12a przedstawia oryginalny, nieprzetwo-
rzony sygnał drganiowy, na podstawie którego wykrycie impulsowego charakteru sygnału świad-
czącego o uszkodzeniu jest niezwykle trudne. Zastosowanie zaawansowanych algorytmów separa-
cji sygnałów pozwala wyodrębnić charakterystyczny sygnał impulsowy zawierający informacje o usz-
kodzeniu [6], [7], co pokazano na rysunku 12b. „Rozpoznanie” uszkodzenia odbywa się w kolejnym 
kroku na podstawie analizy obwiedni (rys. 12c), co jest obecnie standardem w diagnostyce łożysk. 
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 Podobnie jak w przypadku monitorowania zużycia, zmienne obciążenia stanowią duży problem 
w ocenie stanu rozwoju uszkodzenia (amplituda impulsów wskazujących na uszkodzenie zależy tak-
że od obciążenia) [8]. 
 Dotychczas przeprowadzono kilka serii pomiarowych [9] na podstawie których wykazano, że 
istnieje możliwość uzyskania znacznej redukcji występujących awarii w oparciu o zastosowanie po-
dejścia prezentowanego w niniejszym artykule. 
 Ten etap również wymaga komputerowego wspomagania (przetwarzanie, analiza danych, wnios-
kowanie i zarządzanie informacją). 
 
3.3. Komputerowe wspomaganie zarządzania parkiem maszynowym 
 

Uwzględnienie wielu parametrów wpływających na proces eksploatacji wymaga zastosowania tech-
nik komputerowej analizy danych. Posiadanie odpowiednich danych w bazie i zastosowanie technik 
analizy danych z elementami tzw. sztucznej inteligencji pozwoli szybko i w sposób jednoznaczny 
uzyskać sugestię, co należy zrobić w danej sytuacji. 
 Na rysunku 13 przedstawiono schemat systemu transportowego w postaci mapy tematycznej 
w środowisku GIS [10]. Wykorzystując funkcjonalność oprogramowania w sposób szybki i prosty 
użytkownik może zarządzać danymi w systemie, przeprowadzić analizy i tworzyć raporty. System 
bazodanowy jest podstawą do podejmowania decyzji, funkcjonalność środowiska ze względu na uni-
wersalny charakter programu jest atrakcyjna, ale niewystarczająca do zarządzania eksploatacją i po-
dejmowania decyzji. Dlatego jak już wspomniano w oparciu o techniki zaawansowanej analizy da-
nych opisowych dostępny będzie system komputerowego wspomagania podejmowania decyzji reali-
zujący ocenę stanu technicznego obiektów, elementy prognozy i wreszcie ostatecznej decyzji do-
tyczącej dalszej eksploatacji obiektu – elementu systemu transportowego. 
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Rys. 13. Zastosowanie technologii GIS do zarządzania informacja w procesie eksploatacji– 
schemat układu transportowego i ilustracja zapytania do bazy w języku SQL 
Figure 13. Application of GIS technology to management of information– 
scheme of conveyor network and illustration of query in SQL language 
 
 
WNIOSKI 
 
Praca jest wprowadzeniem do problematyki zarządzania eksploatacją systemu transportowego opar-
tego na przenośnikach taśmowych na przykładzie O/ZG Polkowice-Sieroszowice. W referacie skon-
centrowano się na zagadnieniach związanych z układami napędowymi. Na podstawie badań doty-
czących analizy awaryjności i elementów diagnostyki drganiowej ustalono, że istnieją duże możli-
wości w zakresie ograniczenia liczby występujących awarii. Przedstawiono koncepcje i kluczowe 
elementy strategii utrzymania bazującej na zidentyfikowaniu źródeł problemów, przyczyn ich wy-
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stępowania, podano wstępnie wytyczne mające usprawnić istniejącą sytuację a także przykładowe 
wyniki badań. Zastosowanie komputerowego wspomagania zbierania i przetwarzania informacji 
pozwala sformułować opinie dotyczące stanu aktualnego i zalecenia w zakresie modyfikacji poli-
tyki zarządzania parkiem maszynowym. 
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Maintenance Management System for Beltconveying Equipment 
– O/ZG Polkowice-Sieroszowice Case Study 
 
The paper deals with maintenance management issue for belt conveyors network as an example of 
continuous transportation system used in underground mine. In this paper a novel approach is pre-
sented. A novel strategy combines classical reliability analysis, failure analysis, root cause analysis 
and condition monitoring in order to improve effectiveness safety etc. 
 Used approach exploits acquisition and analysis of data describing operation. In order to store 
and process data personalized data base is proposed. Further data analysis (including intelligent so 
called Data Mining techniques) allow extracting information about critical events, poor quality 
elements, cost of failure and can localize problems (using GIS technology). A such strategy 
minimi-zes number of breakdowns and improves significantly effectiveness and safety of mechani-
cal system operation. 
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STRESZCZENIE: Artykuł przedstawia sposób odstawy urobku w KWK „Borynia” z rejonów pro-
wadzonego wydobycia w kierunku szybu wydobywczego i następnie na powierzchnię. W istnieją-
cym układzie transportu poziomego urobek z partii „C”, „F” i ”G” jest transportowany przenośni-
kami taśmowymi w kierunku upadowej taśmowej do poziomu 950 m, następnie upadową taśmową 
transportowany jest na poziom 838 m i kierowany jest za pomocą zsuwni do przekopu taśmowego 
północnego poziom 838 m. Transport poziomy urobku kończy się w zbiorniku górniczym poziom 
838 m skąd szybem skipowym I jest wydobywany na powierzchnię. 
 Transport odstawy urobku w kierunku KWK „Zofiówka” będzie można zrealizować przy zasto-
sowaniu tzw. przenośnika taśmowego rewersyjnego. Rozwiązanie takie rozszerzy obecne możli-
wości transportu urobku o dwa kolejne warianty, przy zachowaniu istniejącego układu. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Odstawa urobku, przenośnik rewersyjny, integracja kopalń, JSW S.A. 
 
 
 
KWK „Borynia” obecnie realizuje transport urobku systemem przenośników taśmowych, które na-
dawę kierują w kierunku szybu I i za pomocą naczyń skipowych wydobywają na powierzchnię. 
W istniejącym układzie transportu poziomego odstawa urobku z poziomu 950 m prowadzona jest na 
poziom 838 m. Urobek z partii „F” i „G” jest transportowany przenośnikiem taśmowym B-1200 
o napędzie 2×250 kW i długości 2140 m, zabudowanym w przekopie taśmowym II wschodnim po-
ziom 950 m i następnie przenośnikiem taśmowym B-1200 o napędzie 3×200 kW i długości 690 m 
upadową taśmową do poziomu 950 m. Urobek z partii „C” przesyłany jest przenośnikiem B-1200 
o napędzie 2×200 kW i długości 800 m, zabudowanym w przekopie taśmowym II zachodnim po-
ziom 950 m i przenośnikiem taśmowym B-1200 o napędzie 3×200 kW i długości 690 m upadową 
taśmową do poziomu 950 m. Struga urobku jest kierowana z upadowej taśmowej do poziomu 950 m 
za pomocą zsuwni do przekopu taśmowego północnego poziom 838 m. Transport poziomy urobku 
kończy się w zbiorniku górniczym na poziomie 838 m skąd szybem skipowym I jest wydobywany 
na powierzchnię. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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Rys. 1. Schemat odstawy zbiorczej KWK „Borynia” 
Figure 1. Scheme of haulage winning system in “Borynia” coal mine 

 
 Proces technologicznej integracji kopalń realizowany jest od III kwartału 2005 roku. 
 Zakres przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z dostosowaniem do integracji technicznej 
systemów odstawy urobku kopalń: „Zofiówka” i „Borynia” obejmuje wykonanie przekopu łączą-
cego wyrobiska na poziomie 900 w kopalni „Zofiówka” z wyrobiskami na poziomie 950 m w ko-
palni „Borynia” wraz z zabudową odstawy w przekopie łączącym oraz wykonaniem niezbędnych 
przedsięwzięć związanych z przebudową i modernizacją systemów odstawy urobku obu kopalń. 
 Wyrobisko łączące kopalnię „Zofiówka” z kopalnią „Borynia” ma 2600 metrów długości, z cze-
go 1560 metrów wydrążono od strony KWK „Zofiówka”, a pozostałe 940 metrów od strony KWK 
„Borynia”. Zadanie to zostało wykonanie przez firmy zewnętrzne. Zbicie przekopu łączącego nastą-
piło 23 stycznia 2009 roku. 
 W celu uzyskania gabarytów ruchowych dla zabudowy węzła przesypowego na skrzyżowaniu 
przekopu taśmowego II wsch. poz. 950 m i przekopu łączącego wykonano przebudowę wyrobisk 
w rejonie w obudowie ze stali o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych OŁE 6/V36/ 
7,2×5,1 m oraz wykonano zabudowę skrzyżowania trójstronnego typu portalowego w obudowie 
ŁP 17 o rozmiarach 7,5×7,5 m. 
 Wykonanie węzła przesypowego umożliwi zabudowę przenośników taśmowych w przekopie taś-
mowym II wschodnim i przekopie łączącym poz. 950 m, które posłużą do odstawy urobku z KWK 
„Borynia” w kierunku KWK „Zofiówka”. 
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 Wykonanie przekopu łączącego pozwoli na optymalne wykorzystanie zdolności poszczególnych 
ogniw procesu technologicznego w dostosowaniu do zmieniających się okresowo zdolności wydo-
bywczych kopalń, przez co przyczyni się do obniżenia kosztów produkcji. 
 Oprócz funkcji związanych z transportem urobku − pełnić będzie jednocześnie istotną rolę w sys-
temie wentylacyjnym kopalni „Zofiówka”. Od rozpoczęcia eksploatacji w obrębie złoża „Bzie-Dę-
bina 1-Zachód” do czasu zakończenia budowy szyby wentylacyjnego 2 „Bzie” powietrze z rejonów 
robót górniczych w części północnej złoża kopalni „Zofiówka” kierowane będzie poprzez przekop 
łączący do przekopu taśmowego II wschodniego poz. 950 i dalej do szybu wentylacyjnego kopalni 
„Borynia”. Brak możliwości przekierowania części zużytego powietrza z kopalni „Zofiówka” na 
szyb wentylacyjny kopalni „Borynia” ograniczyłby możliwości przewietrzania rejonów robót gór-
niczych w rozbudowywanej kopalni „Zofiówka” i tym samym skutkowałby spadkiem jej zdolności 
wydobywczych. 
 Wydrążony przekop łączący umożliwia ponadto wcześniejsze udostępnienie zasobów węgla 
w pokładzie 410 w partii D złoża kopalni „Zofiówka”. 
 Odstawę urobku z KWK „Borynia” w kierunku KWK „Zofiówka” będzie można zrealizować 
przy zastosowaniu tzw. rewersyjnego przenośnika taśmowego, z wykorzystaniem przesypu dwudro-
gowego. 
 Rewersyjny przenośnik taśmowy INTERMET 1200 do transportu urobku w kopalni „Borynia” 
może odbierać urobek z dwóch przenośników i w zależności od wymagań zasilać jeden lub dwa 
przenośniki odbierające. 
 Podstawowe parametry rewersyjnego przenośnika taśmowego INTERMET 1200: 
− długość trasy przenośnika: 600 m, 
− szerokość taśmy: 1200 mm, 
− moc napędów: 2×160 kW, 
− prędkość taśmy: 2,5 m/s, 
− długość zasypu na wysięgnikach: 4,5 m, 
− długość magazynowanej taśmy:  2×50 m. 
 

 
 
Rys. 2. Przesyp dwudrogowy 
Figure 2. Twice way dumping 
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 Przesyp dwudrogowy służy do przekazywania urobku z jednego przenośnika B-1200 na prze-
nośnik rewersyjny biegnący w tym samym kierunku co przenośnik zasilający lub na przenośnik bie-
gnący w kierunku prostopadłym do przenośnika zasilającego. Do kierowania w pożądane miejsce 
urobku służy klapa przerzutowa. Sterowanie jej położeniem odbywa się za pomocą cylindrów hy-
draulicznych wraz z pozostałymi elementami układu zasilania i sterowania. Cylinder oddziaływuje 
na dźwignię klapy i przymocowany jest do ściany przesypu. Przesyp dwudrogowy ustawia się 
w osi przenośnika zasilającego. Węgiel z przenośnika zasilającego (zależności od położenia klapy) 
kierowany jest poprzez odbojnicę na wysięgnik przenośnika rewersyjnego (spełnia wtedy rolę zwrot-
ni) lub poprzez odbojnicę, klapę, zsuwnię i kolejną odbojnicę na taśmę przenośnika prostopadłego 
do przenośnika zasilającego. Klapa jest łożyskowana w łożyskach ślizgowych. Odbojnice mają 
możliwość regulacji położenia – odpowiednie kierowanie strugi urobku. Przesyp dwudrogowy mo-
cowany jest do wysięgnika przenośnika rewersyjnego. W celu jego czyszczenia wyposażony jest 
w odkręcane okna rewizyjne. 
 Rozwiązanie takie rozszerzy obecny stan o dwa kolejne warianty przy zachowaniu istniejącego 
układu. 
 Przedmiotowy przenośnik zapewni transport urobku w następujących wariantach: 
 

1. Wariant I układu transportu 
W wariancie I założono odstawę urobku z partii „B” i „C” oraz „E”, „F” i „G” w następującym 
układzie: 
a) przenośnikiem taśmowym zabudowanym w przekopie taśmowym II zachodnim poz. 950 m, po-

przez węzeł przesypowy nr 2, przenośnikiem taśmowym rewersyjnym zabudowanym w prze-
kopie taśmowym II wschodnim poz. 950 m poprzez węzeł przesypowy nr 1 na przenośnik ta-
śmowy zabudowany w przekopie łączącym poz. 950 m; 

b) przenośnikiem taśmowym zabudowanym w przekopie taśmowym II wschodnim poz. 950 m po-
przez węzeł przesypowy nr 1 na przenośnik taśmowy zabudowany w przekopie łączącym poz. 
950 m. 
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Rys. 3. Wariant I układu transportu 
Figure 3. I variant of transport layout 

 
2. Wariant II układu transportu 
W wariancie II założono odstawę urobku z partii „B” i „C” oraz „E”, „F” i „G” w następującym 
układzie: 
a) przenośnikiem taśmowym zabudowanym w przekopie taśmowym II zachodnim poz. 950 m, 

poprzez węzeł przesypowy nr 2, przenośnikiem taśmowym zabudowanym w upadowej taśmo-
wej do poz. 950 m; 
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b) przenośnikiem taśmowym zabudowanym w przekopie taśmowym II wschodnim poz. 950 m, po-
przez węzeł przesypowy nr 1 na przenośnik taśmowy zabudowany w przekopie łączącym poz. 
950 m. 
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Rys. 4. Wariant II układu transportu 
Figure 4. II variant of transport layout 

 
3. Wariant III układu transportu 
W wariancie III założono odstawę urobku z partii ”B”, „C” oraz „E”, „F” i „G” w następującym 
układzie: 
a) przenośnikiem taśmowym zabudowanym w przekopie taśmowym II zachodnim poz. 950 m, po-

przez węzeł przesypowy nr 2, przenośnikiem taśmowym zabudowanym w upadowej taśmowej 
do poziomu 950 m; 

b) przenośnikiem taśmowym zabudowanym w przekopie taśmowym II wschodnim poz. 950 m, 
poprzez węzeł przesypowy nr 1 na przenośnik taśmowy rewersyjny, poprzez węzeł przesypowy 
nr 2, przenośnikiem taśmowym zabudowanym w upadowej taśmowej do poz. 950 m. 
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Rys. 5. Wariant III układu transportu 
Figure 5. III variant of transport layout 

 
 W celu pomiaru ilości i zapopielenia transportowanego urobku  z KWK „Borynia” na trasie 
przenośniku taśmowego w przekopie łączącym po stronie KWK „Zofiówka” zabudowana będzie 
waga taśmowa oraz analizator węgla do ciągłego pomiaru nadawy urobku. 
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Rys. 6. Integracja odstawy pomiędzy kopalniami „Borynia” i „Zofiówka” 
Figure 6. Integration haulage winning system between “Borynia” and “Zofiówka” coal mines 

 
 Integracja techniczna zakładów górniczych: KWK „Zofiówka” i KWK „Borynia” jest pierwszym 
etapem przedsięwzięcia związanego z techniczną integracją kopalń w Jastrzębskiej Spółce Węglo-
wej. 
 Kolejnym etapem będzie techniczna integracja systemów odstawy urobku kopalń: „Jas-Mos” 
i „Zofiówka”, w wyniku której uzyskana będzie integracja techniczna obejmująca trzy sąsiadujące 
ze sobą zakłady górnicze: KWK „Zofiówka”, KWK „Borynia” i KWK „Jas-Mos”. 
 Zakres przedsięwzięć obejmie: 
− wykonanie przekopu taśmowego W-3 poz. 600 KWK „Jas-Mos” i wydłużenie przekopu C taś-

mowego poz. 900 KWK „Zofiówka” łączących wyrobiska w kopalni „Jas-Mos” z wyrobiskami 
na poziomie 900 w kopalni „Zofiówka” wraz z zabudową odstawy oraz niezbędnym zakresem 
robót dostosowawczych; 

− wykonanie polowego zbiornika wyrównawczego o pojemności 2000 m3 zlokalizowanego na ob-
szarze KWK „Zofiówka” w rejonie skrzyżowania wytycznej północnej poz. 900 z przekopem 
taśmowym poz. 900. 
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 Równolegle z powyższymi przedsięwzięciami realizowane będą zadania w zakresie moderniza-
cji szybu wydobywczego i Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla kopalni „Zofiówka" w celu zwięk-
szenia ich zdolności technologicznych do produkcji 17 000 t/d netto. 
 Jednym z głównych efektów związanych z realizacją przedsięwzięcia w zakresie technicznej 
integracji trzech sąsiadujących kopalń: „Borynia”, „Jas-Mos” i „Zofiówka”, jest osiągnięcie wymier-
nych korzyści wynikających z możliwości redukcji nadmiarowych zdolności technologicznych trans-
portu pionowego i przeróbki mechanicznej urobku, związanych miedzy innymi z: 
− zmniejszeniem obłożenia transportu pionowego i przeróbki mechanicznej urobku w kopalniach 

„Borynia” i „Jas-Mos”; 
− zmniejszeniem zakresu remontów bieżących w transporcie pionowym i przeróbce mechanicz-

nej urobku w kopalniach „Borynia” i ,,Jas-Mos”; 
− ograniczeniem kosztów zużycia materiałów z tytułu wyeliminowania okresowych wymian lin 

nośnych, lin wyrównawczych i naczyń skipowych w nieczynnych przedziałach szybów wydo-
bywczych. 
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Rys. 7. Schemat połączeń technologicznych pomiędzy kopalniami „Borynia”, „Jas-Mos” i „Zofiówka” 
Figure 7. Scheme of technological connections between “Borynia”, “Jas-Mos” and “Zofiówka” coal mines 
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The Haulage Winning System in “Borynia” and “Zofiówka” Coal Mines 
 
The paper presents current way of haulage winning system in “Borynia” coal mine, from mining 
areas to the output shaft, and next to the surface. 
 In the existing system of level’s haulage winning, the output is transported from the areas “C”, 
“F” and “G” by belt conveyors in direction “upadowa taśmowa do poz. 950 m”, and next “upa-
dowa taśmowa do poz. 950 m” is transported to the level 838 m and output is directed by a chute to 
“przekop taśmowy północny poz. 838 m”. 
 The level’s transport of output is ending in the coal bunker on the level 838 m, where through 
the output shaft is winded to the surface. 
 It will be able to use a reversible belt conveyor for coal haulage to “Zofiówka” coal mine. 
 Such a solution will extend the current possibilities of the haulage to two more variants, while 
maintaining the scheme of existing system. 
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Identyfikacja parametrów techniczno-ruchowych przenośników 
taśmowych jako sposób na obniżenie kosztów wydobycia 
 
 
P. Kulinowski  
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Koszty transportu urobku stanowią znaczącą cześć składową kosztów wydoby-
cia kopaliny użytecznej. W artykule przedstawiono wybrane aspekty projektowania i eksploatacji 
przenośników taśmowych wpływające na koszty inwestycyjne i eksploatacyjne systemów odstawy 
urobku. Opisano podstawowe parametry i stosowane wskaźniki oceny pracy przenośników taśmo-
wych. Podjęto także próbę opisu procesu identyfikacji parametrów techniczno-ruchowych przenoś-
ników, dotyczącego zarówno etapu laboratoryjnych badań własności podzespołów, obliczeń i analiz 
projektowych, procesu inwestycji jak i eksploatacji. Wyniki analiz zmian tych parametrów mogą 
służyć do przeprowadzenia modernizacji konstrukcji urządzeń, weryfikacji doboru podzespołów 
a także do korekty harmonogramu pracy przenośników, co w efekcie może skutkować redukcją 
kosztów odstawy. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: przenośniki taśmowe, projektowanie, obliczenia, badania przemysłowe, 
badania laboratoryjne, monitoring 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
W związku z wydłużaniem się dróg transportu urobku w kopalniach wzrasta procentowy udział 
kosztu transportu w ogólnych kosztach wydobycia kopaliny użytecznej. Obecnie podstawowym 
elementem systemu odstawy urobku w kopalniach węgla kamiennego, brunatnego oraz rud miedzi 
są przenośniki taśmowe, które jako środek transportu ciągłego zapewniają wysoką wydajność przy 
jednocześnie dość niskiej jego energochłonności [1].  

Koszty związane z taśmową odstawą urobku można podzielić na dwa rodzaje: koszty inwestycyj-
ne, poniesione przed rozpoczęciem pracy urządzenia oraz koszty eksploatacyjne, związane z utrzy-
maniem dyspozycyjności przenośników. Na kształtowanie się struktury i wartości kosztów inwe-
stycyjnych i eksploatacyjnych przenośników ma wpływ wiele parametrów techniczno-ruchowych: 
stałych, określonych na etapie projektowania przenośnika lub zmiennych w trakcie jego eksploata-
cji. 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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Rys. 1. Schemat wpływu założeń projektowych i warunków eksploatacji na koszt wydobycia 
 

W ramach artykułu opisano oddziaływanie decyzji projektowych i warunków eksploatacji prze-
nośnika na wartość jego podstawowych parametrów techniczno-ruchowych, przedstawiono sposo-
by ich identyfikacji oraz przedstawiono w przybliżeniu ich wpływ na koszty inwestycyjne i eksplo-
atacyjne. 
 
 
2. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-RUCHOWE  

I WSKAŹNIKI OCENY PRACY PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH 
 
2.1. Zdolność transportowa przenośnika 
 

Podstawowym parametrem charakterystyki użytkowej przenośnika taśmowego jest jego zdol-
ność transportowa, określona jako maksymalna masa materiału transportowanego możliwa do prze-
niesienia w zadanym czasie na określoną odległość: 
 

T
LMZ ⋅=  [kg m/s] (1) 

 

gdzie:  
M − masa materiału transportowanego [kg];  
L − droga transportowa = długość przenośnika [m];  
T − czas transportu urobku o masie M na odległość L [s]. 

 
Odległość transportowania jest zdeterminowana przez długość przenośnika, natomiast masa 

transportowanego urobku odniesiona do jednostki czasu jest zdefiniowana przez wydajność maso-
wą przenośnika: 
 

T
MQ ⋅= 6.3  [t/h] (2) 

 

gdzie:  
M − masa materiału transportowanego [kg];  
T − czas transportu urobku o masie M na odległość L [s]. 

 
W warunkach kopalnianych rzeczywista wydajność masowa zależy od wydajności punktów 

załadowczych, czyli od chwilowych wydajności maszyn urabiających lub załadowczych. Na etapie 
projektowania należy przyjąć maksymalną teoretyczną wydajność masową przenośnika większą 

Koszty wydobycia 

Koszty transportu 

Założenia projektowe 
− trasa przenośnika, 
− układ napędowy, 
− urządzenie napinające 

taśmę 

Warunki eksploatacji 
− temperatura, wilgotność 
− utrzymanie trasy 
− stopień zużycia 

podzespołów 

Podstawowe parametry techniczno-
ruchowe przenośnika 
− szerokość i prędkość taśmy, 
− wydajność i energochłonność 

przenośnika, 
− siły wzdłużne w taśmie, 

wpływające na trwałość taśmy  
i jej połączeń, krążników, bębnów 
i innych podzespołów, 

− dyspozycyjność przenośnika. 

Koszty 
inwestycyjne 

Koszty 
eksploatacyjne 
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od sumy wydajności punktów załadowczych, czyli taką by projektowany przenośnik nie stał się 
elementem systemu transportowego ograniczającym jego wydajność. 

Wskaźnik wykorzystania wydajności przenośnika wQ jest określony przez stosunek maksymal-
nej zarejestrowanej wydajności przenośnika do jego wydajności teoretycznej. 

Maksymalna teoretyczna wydajność przenośnika taśmowego jest funkcją gęstości nasypowej 
urobku, prędkości taśmy, jej szerokości oraz parametrów geometrycznych niecki układu krążniko-
wego. Podczas eksploatacji wydajność przenośnika może być ograniczona mocą jego układu napę-
dowego: 

 

teor
Q Q

Qw max=   (3) 

 

gdzie:  
Qmax − maksymalna, szczytowa wydajność przenośnika [t/h];  
Qteor − maksymalna teoretyczna wydajność przenośnika [t/h]. 

 
Projektowi przenośnika taśmowego, przeznaczonego do spełnienia zadania transportowego 

w określonych warunkach pracy, postawiony zostaje cały szereg ograniczeń dotyczących minimal-
nej lub typowej szerokości taśmy, maksymalnej lub wskazanej prędkości taśmy [20]. Projektant, 
przy założonej wydajności przenośnika, określając prędkość nominalną taśmy i jej szerokość de-
cyduje o szerokości trasy przenośnika, długości płaszczy bębnów i krążników oraz o naprężeniach 
jednostkowych występujących w rdzeniu taśmy czyli o doborze jej nominalnej wytrzymałości. 
Wszystkie te parametry są wzajemnie zależne i mają istotny wpływ na wysokość kosztów inwesty-
cyjnych. Przykładowo, zwiększenie szerokości taśmy powoduje proporcjonalny wzrost szerokości 
trasy, długości płaszczy krążników i bębnów, wiążący się z podniesieniem kosztów inwestycyj-
nych, ale też i równoczesne zmniejszenie wymaganej wytrzymałości nominalnej taśmy, co koszty 
te obniża. 

Zmniejszając szerokość taśmy należy, dla zachowania zdolności transportowej, zwiększyć pręd-
kość taśmy, co skutkuje zwiększeniem liczby cykli, jakie dla przetransportowania określonej iloś-
ci urobku powinien wykonać odcinek taśmy oraz powoduje wzrost prędkości obrotowej bębnów 
i krążników. W konsekwencji oznacza to zmniejszenie trwałości podzespołów przenośnika i wzrost 
kosztów eksploatacyjnych. 
 
2.2. Energochłonność przenośnika taśmowego 
 

Kolejnym istotnym parametrem techniczno-ruchowym przenośnika taśmowego wpływającym 
na koszty transportu jest jego energochłonność [5]. Wskaźnik energochłonności przenośnika można 
zdefiniować jako wartość zużycia energii elektrycznej przez napęd przenośnika na przetransporto-
wanie 1 kg urobku na odległość 1 m: 
 

LM
N

wE ⋅
=

&
 [W·s / kg·m)] (4) 

 

gdzie:  
� − strumień masy [kg/s];  
N − wymagana moc napędu [W];  
L − długość przenośnika [m]. 

 
Na wartość tego wskaźnika istotny wpływ posiada profil trasy i wysokość podnoszenia urobku, 

jakość wykonania i stopień zużycia podzespołów oraz warunki pracy przenośnika. Na podstawie 
wartości wskaźnika energochłonności dobierana jest ilość i moc jednostek napędowych.  
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Układ napędowy stanowi znaczącą pozycję kosztów inwestycyjnych. Dobór napędu o zbyt 
małej mocy spowoduje awaryjne przestoje przenośnika, których skutki finansowe mogą znacząco 
podnieść koszty wydobycia, gdyż urobek, choć załadowany na przenośnik nie zostaje dostarczony 
do miejsca jego zbytu. Z kolei dobór jednostek napędowych o zbyt dużej mocy może spowodować 
problemy podczas rozruchu przenośnika związane z poślizgiem taśmy na bębnach napędowych lub 
nadmiernym, niedopuszczalnym wzrostem naprężeń w złączach odcinków taśm. Zjawisko to może 
być przyczyną nieplanowanych postojów w pracy przenośnika i powodować niepożądany wzrost 
kosztów eksploatacyjnych.  

Wskaźnik obciążenia napędu przenośnika jest definiowany jako iloraz niezbędnej mocy napędu 
do utrzymania założonej zdolności transportowej i sumarycznej, zainstalowanej mocy jednostek 
napędowych: 

 

instal
N N

Nw =   (5) 

 
gdzie:  
N − moc niezbędna do utrzymania stałej prędkości przenośnika taśmowego [kW];  
Ninstal − sumaryczna, zainstalowana moc napędu [kW]. 

 
2.3. Naprężenia wzdłużne w taśmie 
 

Dobór i rozmieszczenie jednostek napędowych mają istotny wpływ na naprężenia wzdłużne 
występujące w rdzeniu taśmy przenośnikowej, czyli kolejny parametr wpływający na koszty inwe-
stycyjne i eksploatacyjne przenośnika. Rozdział siły napędowej na napęd główny i napędy pośred-
nie pozwoli na redukcję naprężeń jednostkowych w rdzeniu taśmy w porównaniu do układu napę-
dowego skoncentrowanego w jednym miejscu trasy przenośnika. Zastosowanie napędów pośred-
nich umożliwia wydłużanie tras przenośników przy zachowaniu tej samej liczby pracowników 
obsługi jak dla przenośników krótszych, wyłącznie z napędem głównym, co może przyczynić się 
do redukcji kosztów eksploatacyjnych związanych z kosztami osobowymi. 

Układ napędowy przenośnika generuje siły dynamiczne niezbędne do rozruchu przenośnika 
w założonym okresie czasu, ale niestety często zdarza się, że wartość tych sił znacznie przekracza 
poziom wymagany. Obniżenie sił dynamicznych w taśmie można uzyskać poprzez właściwy dobór 
układu rozruchowego i jego parametrów. Zastosowanie przemiennika częstotliwości do regulacji 
momentu obrotowego silnika, rozrusznika tyrystorowego do obniżenia napięcia zasilania silnika 
lub sprzęgła hydrodynamicznego do redukcji momentu napędowego pozwoli na wydłużenie czasu 
rozruchu i zmniejszenie siły napędowej przenoszonej z powierzchni bębnów na taśmę.  

Zmniejszenie naprężeń wzdłużnych w taśmie występujących podczas pracy ustalonej przenośni-
ka można uzyskać jedynie poprzez dobór właściwego urządzenia napinającego taśmę, dostosowu-
jącego napięcie taśmy do stanu obciążenia przenośnika urobkiem. Wartość wymaganej siły napina-
jącej taśmę można wyznaczyć na podstawie charakterystyki statycznej układu napędowo-napinają-
cego, natomiast drogę napinania taśmy można obliczyć na podstawie znajomości własności reolo-
gicznych taśmy. 

Naprężenia w taśmie determinują parametry wytrzymałościowe jej rdzenia, bezpośrednio wpły-
wające na koszt zakupu taśmy. Przekraczanie w trakcie eksploatacji dopuszczalnych wartości na-
prężeń w taśmie powoduje znaczne obniżenie jej trwałości lub w skrajnych przypadkach jest przy-
czyną postojów wywołanych zerwaniem taśmy.  

Wskaźnikiem opisującym wykorzystanie nominalnej wytrzymałości rdzenia taśmy jest rzeczy-
wisty współczynnik bezpieczeństwa taśmy określony jako stosunek wytrzymałości nominalnej taśmy 
do naprężenia jednostkowego występującego w niej podczas pracy ustalonej przenośnika: 
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maxS
BKs nom

u
⋅=   (6) 

 

gdzie:  
Knom − nominalna wytrzymałość taśmy [kN/m];  
B − szerokość taśmy [mm];  
Smax − maksymalna siła w taśmie podczas pracy ustalonej przenośnika [N]. 

 
Naprężenia wzdłużne w taśmie mają bezpośredni wpływ na obciążenie łożysk bębnów i krążni-

ków oraz wielu innych elementów konstrukcyjnych przenośnika. 
 
2.4. Niezawodność i trwałość podzespołów przenośnika taśmowego 
 

Rejestracja czasów i analiza przyczyn postojów nieplanowanych przenośników taśmowych 
może posłużyć do wyznaczania wielu podstawowych wskaźników niezawodnościowych związa-
nych z pracą samego przenośnika jak i jego podzespołów. 

Do wyznaczenia oczekiwanego czasu naprawy przenośnika lub podzespołu może zostać wyko-
rzystany wskaźnik opisujący przewidywany średni czas trwania jego naprawy, po wystąpieniu awa-
rii będącej przyczyną postoju przenośnika. Natomiast wskaźnik opisujący przewidywany średni 
czas pracy przenośnika pomiędzy dwoma kolejnymi awariami jest to tzw. oczekiwany czas popraw-
nej pracy przenośnika między uszkodzeniami. 

Wykorzystanie techniczne przenośnika (wg. PN-77/N-04005) można ocenić na podstawie wskaź-
nika wyznaczonego na podstawie stosunku czasu poprawnej pracy do sumarycznego czasu popraw-
nej pracy, napraw i zabiegów profilaktycznych: 
 

psnss

s
w ttt

tK
++

=  (7) 

 

gdzie dla rozpatrywanego okresu eksploatacji:  
ts − sumaryczny czas poprawnej pracy przenośnika [godz];  
tns − sumaryczny czas napraw przenośnika [godz];  
tps − sumaryczny czas zużyty na zabiegi profilaktyczne przenośnika [godz]. 

 
Gotowość do pracy czyli dyspozycyjność przenośnika taśmowego jest określana poprzez wskaź-

nik opisujący stosunek rzeczywistego czasu pracy przenośnika do czasu kiedy przenośnik powinien 
pracować wg zaplanowanego harmonogramu pracy: 
 

ass

s
dysp tt

tw
+

=  (8) 

 

gdzie dla rozpatrywanego okresu eksploatacji:  
ts − sumaryczny czas poprawnej pracy przenośnika [godz];  
tas − sumaryczny czas postojów awaryjnych [godz]. 

 
W przypadku przenośników taśmowych istotnym wskaźnikiem, ze względu na znaczny koszt 

zakupu, jest oczekiwany czas eksploatacji taśmy, wyznaczony na podstawie gromadzonych eksplo-
atacyjnych danych statystycznych i wzoru (wg. PN- 77/N-04005): 
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n 1

1θ   (9) 

 

gdzie:  
ti − czas (liczony w miesiącach), po którego upływie nastąpiło wycofanie i-tego odcinka taśmy 

z eksploatacji;  
n – liczba badanych odcinków taśmy. 

 
Powyższa zależność (9) może być wykorzystana do wyznaczania oczekiwanego czasu pracy 

i planowania wymian połączeń taśm przenośnikowych. 
Ocena przedstawionych wskaźników może przysłużyć się do wyznaczenia prognozowanego 

czasu eksploatacji przenośnika taśmowego i jego podzespołów a także do planowania napraw pro-
filaktycznych i wymian podzespołów, które prowadzą do ograniczenia liczby i czasów postojów 
awaryjnych przenośnika. 

Koszty profilaktycznej wymiany zużytego podzespołu przenośnika są niższe od kosztów tej sa-
mej operacji, ale przeprowadzonej w warunkach usuwania awarii przenośnika. Koszty te są ponad-
to zwiększone o dodatkową wartość związaną z postojem całego ciągu transportowego. 
 
 
3. SPOSOBY IDENTYFIKACJI PARAMETRÓW TECHNICZNO-RUCHOWYCH 

PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH I ICH PODZESPOŁÓW 
 
Identyfikacja parametrów techniczno-ruchowych przenośników taśmowych może odbywać się 
wielopłaszczyznowo i wieloetapowo. Pierwszy etap tego procesu stanowią badania laboratoryjne 
oraz analizy obliczeniowe prowadzone w trakcie planowania i projektowania przenośnika. Pod-
czas jego eksploatacji do identyfikacji parametrów pracy wykorzystywane są systemy monitoringu 
i diagnostyki oraz prowadzone są badania przemysłowe z wykorzystaniem specjalistycznych sta-
nowisk pomiarowych. 
 
3.1. Badania laboratoryjne 
 

W warunkach laboratoryjnych istnieje możliwość identyfikacji jedynie pewnej grupy paramet-
rów technicznych związanych z eksploatacją przenośników taśmowych. Badania te dotyczą głów-
nie parametrów taśm, ich połączeń i krążników.  

W przypadku taśm badania laboratoryjne związane są głownie z określeniem wytrzymałości 
i własności reologicznych rdzeni taśm [11,16]. Właściwe określenie modułu sprężystości taśmy 
pozwoli na optymalny dobór typu układu i wyznaczenia drogi napinania taśmy [2,17]. Pomiar rze-
czywistej wytrzymałości złącz pozwala na dobór wytrzymałości taśmy przy zachowaniu zalecanej 
wartości współczynnika bezpieczeństwa taśmy [16]. Analiza własności reologicznych okładek 
umożliwia dobór taśmy dla przenośnika z uwzględnieniem aspektu zmniejszenia energochłonności 
transportu taśmowego [3]. 

Problem energochłonności jest ściśle związany z oporami obracania krążników, które są badane 
na specjalistycznych stanowiskach laboratoryjnych. Wyznaczane są charakterystyki zmian oporów 
w funkcji prędkości taśmy oraz w funkcji temperatury. Przeprowadzone analizy umożliwiają opty-
malizację konstrukcji krążników i składu smarów łożyskowych oraz właściwy dobór prędkości taś-
my pod kątem ograniczenia zużycia energii przez napęd przenośnika. 

Z niezawodnością przenośnika i zapewnieniem mu pewności ruchowej wiąże się problem do-
boru właściwych okładzin ciernych na bębnach napędowych. Ich właściwości są również badane 
w warunkach laboratoryjnych [4]. 
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Rys. 2. Pomiar oporów obracania krążnika w komorze ziębniczej 
 
 
3.2. Badania przemysłowe 
 

Ze względu na gabaryty przenośników taśmowych znaczna liczba parametrów techniczno-
ruchowych jest możliwa do identyfikacji jedynie na drodze badań i analiz danych zarejestrowa-
nych w warunkach eksploatacji przenośników [14].  

Wiele danych użytecznych dla określenia niezawodności i trwałości podzespołów przenośnika 
taśmowego może być uzyskana na podstawie raportów pracowników nadzoru. Rejestrując czasy 
pracy i postoju przenośników, zapisując informacje o przyczynach awarii podzespołów i sposobach 
ich usunięcia można określić wskaźniki niezawodności urządzeń, wyznaczyć oczekiwany czas pra-
cy urządzeń oraz zaplanować wymianę podzespołów [18]. 

Coraz powszechniejsze staje się stosowanie w systemach odstawy systemów monitorowania 
pracy przenośników taśmowych. Rejestrowane są parametry pracy układów napędowych, analizo-
wane jest widmo drgań kluczowych podzespołów oraz przebiegi zmian ich temperatury [19]. Ze 
względu na znaczny koszt taśm przenośnikowych z rdzeniem z linek stalowych ważnym proble-
mem staje się ocena stanu linek a także zabezpieczenie taśm przed przecięciami wzdłużnymi, które 
mogą być przyczyną znacznych strat spowodowanych długotrwałymi przestojami awaryjnymi [13]. 

W ramach prowadzonych badań przemysłowych wykonywane są także pomiary oporów ruchu 
generowanych przez zestawy krążnikowe girlandowe i sztywne. Opory te nie są możliwe do iden-
tyfikacji w warunkach laboratoryjnych, gdyż w skład tych oporów poza oporami obracania krążni-
ków wchodzą opory toczenia taśmy po krążniku oraz przeginania taśmy na zestawie krążnikowym. 
Optymalizacja konstrukcji układów podparcia taśmy może przyczynić się do znacznego obniżenia 
energochłonności transportu taśmowego na trasach prawie poziomych. 
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Rys. 3. Widok górnego zestawu krążnikowego wraz z czujnikami do pomiaru sił pionowych oraz poziomych:  
1 – czujniki do pomiaru sił pionowych, 2 – czujnik do pomiaru siły poziomej, 3 – górny zestaw pomiarowy,  
4 – obciążniki, 5 – rama stanowiska badawczego 
 

Nowatorskim, interesującym sposobem pozyskiwania informacji o parametrach pracy przenoś-
ników taśmowych jest zastosowanie mobilnego, bezinwazyjnego układu pomiarowego [9]. Zada-
niem tego systemu, opracowanego w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych 
AGH oraz przetestowanego w warunkach przemysłowych w O/ZG Rudna, jest ocena parametrów 
pracy układów napędowo-napinających przenośników taśmowych, identyfikacja parametrów tech-
niczno-ruchowych stosowanych podzespołów oraz weryfikacja algorytmów obliczeniowych stoso-
wanych podczas procesu projektowania 

Przedstawiony na rys.3 układ pomiarowy obejmuje 3 stanowiska rejestrujące sygnały pomiaro-
we (R1, R2, R3) podczas rozruchu, pracy ustalonej przy zmiennym obciążeniu oraz w czasie hamo-
wania przenośnika [10].  
− Stanowisko pomiarowe R1 jest lokalizowane na trasie przenośnika taśmowego w odległości ok. 

2/3 całkowitej długości przenośnika od bębna wysypowego. Dystans ten umożliwia rejestrację 
prędkości rozchodzenia się fali sprężystej w taśmie górnej i dolnej, poprzez pomiar 
przemieszczenia taśmy. Ponadto, za pomocą czujnika laserowego rejestrowana jest grubość 
warstwy nosiwa na taśmie przenośnika. 

− Stanowisko pomiarowe R2 znajduje się w rejonie stacji napędowej i napinającej. Wyposażenie 
stanowiska stanowi skrzynia z układem zasilania, komputer pomiarowy, czujniki do pomiaru 
siły w taśmie i linie, zestaw czujników prędkości taśmy oraz optyczne czujniki prędkości obro-
towych. Podczas pomiarów istnieje możliwość obserwacji i rejestracji zmian przemieszczenia 
i prędkości taśmy, ruchu wózka napinającego, sił w taśmie oraz parametrów kinematycznych 
napędu. 

− Stanowisko pomiarowe R3 jest lokalizowane w rozdzielni elektrycznej i umożliwia rejestrację 
wybranych parametrów elektrycznych. 

1 

   2 

3 

4 

  5 
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Rys. 3. Elementy wyposażenia mobilnego układu pomiarowego 
 

Poza diagnostyką pracy przenośników taśmowych istotnym zadaniem stawianym mobilnemu 
systemowi pomiarowemu jest weryfikacja stosowanych modeli obliczeniowych. Prowadzone bada-
nia przemysłowe pozwalają na poszerzenie i doskonalenie metod wspomagania projektowania prze-
nośników taśmowych. 
 
3.3. Analizy obliczeniowe 
 

Istnieje grupa parametrów techniczno-ruchowych trudna do określenia zarówno w warunkach 
laboratoryjnych jak i podczas prowadzonych badań przemysłowych. Parametry te można jedynie 
wyznaczyć na drodze analiz obliczeniowych przeprowadzonych za pomocą specjalistycznego opro-
gramowania komputerowego. 

Obliczenia standardowe pozwalają na wyznaczenie wielu istotnych parametrów pracy ustalonej 
przenośników. Jedną z powszechnie stosowanych aplikacji do wspomagania projektowania i anali-
zy pracy przenośników taśmowych jest program QNK. Umożliwia on, dla dowolnej konfiguracji 
przenośnika, wykonanie obliczeń naprężeń w taśmie, dobór układów rozruchowych i napinających 
taśmę a także przeprowadzenie obliczeń symulacyjnych dla zmiennej nadawy urobku na przenoś-
nik [6,7,12]. Do obliczeń oporów ruchu i wyznaczania wskaźników energochłonności przenośni-
ków wykorzystywana jest metoda podstawowa [15] lub metoda oporów jednostkowych [3]. 

Identyfikacja stanu obciążenia elementów konstrukcyjnych i podzespołów przenośnika podczas 
nieustalonych stanów pracy czyli rozruchu i hamowania jest możliwa dzięki wykorzystaniu wielo-
masowego modelu przenośnika. Uwzględnia on własności elastyczne taśmy oraz całą złożoność 
procesu rozruchu i hamowania przenośnika poprzez wykorzystanie modeli układów sterowania roz-
ruchem, silników, sprzęgieł i hamulców oraz urządzeń napinających taśmę [8]. 

R1 – pomiar wydajności 
objętościowej i prędkości 
taśmy 

R2 – pomiar parametrów 
pracy układu napędowego 
i napinającego 

R3 – pomiar parametrów 
elektrycznych układu 
zasilania napędu 

 
v
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Analizy obliczeniowe, przeprowadzone na podstawie wiarygodnych danych uzyskanych na dro-
dze badań laboratoryjnych i przemysłowych, umożliwiają poprawny dobór podzespołów przenoś-
nika gwarantujący jego pewną i bezawaryjną pracę. 
 
 
4. PODSUMOWANIE 
 
Na koszty inwestycyjne przenośnika taśmowego, zaplanowanego do eksploatacji w określonych 
warunkach, istotny wpływ ma: 
− dobór konstrukcji i elementów trasy przenośnika, 
− określenie typu, lokalizacji i sposobu sterowania rozruchem układu napędowego, 
− wybór typu urządzenia napinającego taśmę. 

Dobór podstawowych podzespołów i elementów konstrukcyjnych przenośnika decyduje o war-
tościach parametrów techniczno-ruchowych i eksploatacyjnych jak: 
− szerokość i prędkość taśmy, 
− wydajność i energochłonność przenośnika, 
− siły wzdłużne w taśmie, wpływające na trwałość taśmy i jej połączeń, krążników, bębnów i in-

nych podzespołów, 
− dyspozycyjność przenośnika. 

Parametry te decydują o wysokości kosztów eksploatacji przenośnika. 
Niestety, ogólna i zarazem rzetelna ocena wpływu poszczególnych parametrów na kształtowa-

nie się struktury kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych transportu kopaliny użytecznej z wy-
korzystaniem przenośników taśmowych jest praktycznie niemożliwa. Można jedynie dokonać takiej 
oceny tylko w przypadku konkretnego przenośnika, pracującego w ściśle określonych warunkach, 
opisanych przez temperaturę otoczenia, plan i profil trasy, wydajność punktów załadowczych oraz 
własności materiału transportowanego. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia analizy wpły-
wu wybranych parametrów techniczno-ruchowych przenośnika taśmowego na koszty transportu 
jest ich identyfikacja. 
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Identification of the Technical Parameters of Belt Conveyors  
as a Way to Reduce the Cost of Extraction 
 
Transport costs are a significant part of the cost of extracting minerals. The paper presents selected 
aspects of the design and operation of belt conveyors that affect investment and operating costs of 
transport systems. Describes the basic parameters and applicable indicators for assessing the con-
veyors work. Has also been an attempt to describe the process of identifying the technical parame-
ters of conveyor movement, for both the stage of laboratory research component properties, design 
calculations and analysis, investment process and operations. The results of analysis of changes 
in these parameters can be used to carry out the modernization of equipment design, verification 
and selection of components of conveyor, which in turn can lead to a reduction in transport costs. 
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Kierunki zmian w kopalnianych systemach transportowych 
na przykładzie KWK „Ziemowit” 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono najważniejsze przedsięwzięcia podejmowane przez 
kopalnię „Ziemowit” na rzecz poprawy bezpieczeństwa i efektywności transportu kopalnianego, 
zwłaszcza na etapie projektowania wyrobisk i wyboru systemu transportowego. Jako przykład dzia-
łania złożonego systemu transportowego elementów o dużych ciężarach i gabarytach omówiono 
proces zbrojenia ściany 904 w pokładzie 209. Opisano podstawowe założenia i zamierzenia mię-
dzynarodowego projektu badawczego MINTOS, którego głównym celem jest poprawa niezawod-
ności transportu kopalnianego, oraz udział KWK „Ziemowit” w tym przedsięwzięciu. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo podziemne, logistyka kopalniana, kopalniane systemy transpor-
towe, bezpieczeństwo transportu 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
System transportu kopalnianego w głębinowej kopalni węgla kamiennego stanowi element więk-
szej struktury organizacyjno-technicznej, którą nazywa się logistyką produkcji. W literaturze przed-
miotu do zadań logistyki produkcji zalicza się: zaopatrzenie linii produkcyjnych w surowce, mate-
riały konstrukcyjne, półfabrykaty, części, podzespoły, zespoły lub moduły montażowe, energię i in-
ne media, a także opakowania, środki konserwujące itp. [2]. W przypadku głębinowej kopalni wę-
gla kamiennego wymienione zadania logistyki produkcji mają swoje specyficzne uwarunkowania 
oraz wymogi techniczne i organizacyjne, wynikające ze współczesnej technologii wydobycia wę-
gla. Mówiąc obrazowo, kopalnia nie jest „wytwórnią” węgla – proces produkcyjny nie odbywa się 
w odpowiednio zaprojektowanych i przygotowanych halach produkcyjnych tylko w głębi ziemi, 
często w warunkach występujących zagrożeń naturalnych i technicznych. Dostarczenie niezbęd-
nych do wydobycia węgla materiałów i urządzeń do magazynu kopalnianego nie jest końcem łań-
cucha logistycznego jak w większości przedsiębiorstw produkcyjnych, ale jedynie etapem ich trans-
portu do miejsc przeznaczenia na dole kopalni. Skala i rozmaitość problemów związanych z tym 
odcinkiem łańcucha logistycznego może być w niektórych przypadkach trudna do wyobrażenia dla 
specjalistów z zakresu klasycznej, naziemnej logistyki. Dzieje się tak za sprawą kilku ważnych 
czynników wyróżniających kopalnię głębinową spośród innych zakładów produkcyjnych. Należą 
do nich między innymi: 
− nieustanna zmiana miejsc do których trzeba dostarczyć materiały i sprzęt niezbędny do wydo-

bycia węgla, przy stałym wzroście zapotrzebowania na usługi transportowe. 
 Postęp robót eksploatacyjnych i przygotowawczych sprawia, że ciągle występuje konieczność 
wydłużania lub skracania dróg transportowych, budowy lub likwidacji stacji załadowczych i od-
biorczych, miejsc składowania materiałów. W związku ze stałym zwiększaniem dobowego wydo-

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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bycia ze ścian i postępów w drążeniu chodników, zwiększa się też zapotrzebowanie na materiały, 
które należy dostarczyć do przodków w określonej jednostce czasu (na przykład ilość kompletów 
obudowy i materiałów wykładkowych na dobę w przypadku przodka chodnikowego). Swoją rolę, 
skutkującą zwiększonym zapotrzebowaniem na materiały – ilościowym i wagowym – odgrywają 
też inne czynniki, szczególnie w przodkach chodnikowych. Chodzi tu powszechną tendencję zwięk-
szania gabarytów wyrobisk, zagęszczania obudowy i zwiększania jej wytrzymałości m.in. przez 
stosowanie kształtowników o większych przekrojach (a więc i cięższych), używanie w szerokim 
zakresie spoiw mineralnych i środków chemicznych do wzmacniania górotworu. 
− Złożony system transportu kopalnianego. 
 Dostarczenie materiału z magazynu kopalnianego do miejsca przeznaczenia w wyrobisku do-
łowym wymaga na ogół użycia kilku ogniw systemu transportowego. Zwykle jest to załadunek 
materiałów do wozów i transport kolejowy załadowanych wozów do szybu materiałowego, opusz-
czenie wozów szybem, ich przemieszczenie do głównych rejonów przeładunkowych przy użyciu 
kolei podziemnej i dalszy transport za pomocą systemów rejonowych – kolejek spalinowych pod-
wieszanych lub spągowych, systemów kołowrotów, a nawet transport ręczny. Transportowany ma-
teriał często wymaga przeładunku, czasem kilkukrotnego. 
− Ograniczenia w modyfikacji kopalnianego systemu transportowego, 
 Wynikają one z wielu czynników. Ze względu na konieczność zachowania ciągłości produkcji 
modyfikacje muszą mieć charakter ewolucyjny i muszą uwzględniać istnienie tzw. „wąskich 
gardeł” w systemie transportowym. Często są nimi szyby używane do transportu materiałów – 
ze względu na swój wiek i zastosowane urządzenia, ich przepustowość jest często za mała w sto-
sunku do obecnych potrzeb, a jej zwiększenie bardzo kosztowne i trudne technicznie (może na 
przykład wymagać wyłączenia szybu z użytkowania na dłuższy czas). Ograniczenia stwarzają też 
często małe gabaryty starszych wyrobisk użytkowanych w systemie transportu kopalnianego – więk-
szość pol-skich kopalń węgla kamiennego ma długą historię rozwoju i nadal używa wyrobisk za-
planowanych do zupełnie innych warunków użytkowania. Ich adaptacja do wymagań współcze-
snych systemów transportu kopalnianego wymaga prowadzenia kosztownych i niebezpiecznych 
przebudów na szeroką skalę. 
 
 
2. ZAŁOŻENIA DOCELOWEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W KWK „ZIEMOWIT” 
 
Zarysowane wyżej w skrócie specyficzne uwarunkowania systemu transportowego kopalni obrazu-
ją złożoność problematyki efektywnej logistyki na dole kopalni i wskazują na konieczność wielo-
torowych działań na rzecz jej usprawnienia. Działania te muszą być priorytetem w planowaniu in-
westycyjnym, bowiem – zdaniem autorów – sprawna logistyka jest podstawą działania kopalni. 
Za-gadnieniem kluczowym dla rozwoju kopalni jest stworzenie – mimo wspomnianych ograniczeń 
– przemyślanego, spójnego systemu logistycznego, obsługującego niezawodnie i efektywnie wszyst-
kie ogniwa procesu produkcyjnego. System taki musi zagwarantować sprawne, efektywne i bez-
pieczne wykonywanie transportu ludzi, materiałów i urobku na typowych trasach, według standar-
towych procedur. Kopalnia „Ziemowit” – prowadzi w tym zakresie konsekwentne działania, które 
systematycznie przybliżają ją do osiągnięcia założonego modelu transportu kopalnianego [5]. Uj-
mując rzecz skrótowo można ten pożądany, docelowy model scharakteryzować następująco: 
− transport załogi do i z przodków – pociągami osobowymi między szybami a dworcami osobo-

wymi na przekopach poziomu eksploatacyjnego, dalej – w rejonach eksploatacyjnych – kolej-
kami podwieszanymi; 

− transport materiałów do przodków – spod szybu do dworców materiałowych na przekopach 
przy użyciu zróżnicowanego w zależności od potrzeb taboru kołowego, dalej – w rejonach eks-
ploatacyjnych – kolejkami podwieszanymi lub spągowymi; 

− transport urobku – przenośnikami taśmowymi. 

746



 

 

 W KWK „Ziemowit” działania zmierzające do osiągnięcia docelowego modelu transportu ko-
palnianego rozpoczynają się na etapie projektowania wyrobisk. Zespół ds. Projektowania ustala 
rodzaj i wielkość obudowy uwzględniając obligatoryjnie rodzaj i parametry planowanego systemu 
transportu w wyrobisku oraz gabaryty urządzeń zastosowanych w wyrobisku. Na rysunku przed-
stawiono przykładowy przekrój wyrobiska wykonanego w obudowie ŁP-8, umożliwiającej prowa-
dzenie transportu urobku przenośnikiem taśmowym i transport materiałów i ludzi kolejką podwie-
szaną. Na marginesie warto dodać, że w kopalni „Ziemowit” większość obecnie drążonych wyro-
bisk ma większe gabaryty – ŁP-9 lub ŁP-10, często w I stopniu podwyższenia. Zapewnia to znacz-
nie większą swobodę projektowania układów transportowych [4]. 
 
 

 
 
Rys. 1. Przekrój projektowanego wyrobiska z uwzględnieniem funkcji transportowych 
Figure 1. Cut of the designed excavation including transport functions 

 
 Ustalenia Zespołu ds. Projektowania są podstawą dokonywania uzgodnień z firmami produku-
jącymi maszyny i urządzenia transportowe, które mają na celu dostosowanie maszyn i urządzeń na 
etapie ich projektowania do możliwości transportowych w kopalni. Służą temu między innymi cy-
frowe dokumentacje (rysunki elementów maszyn i urządzeń, trasy transportu wraz z przekrojami) 
wymieniane między kopalnią i producentem. W newralgicznych punktach tras transportu gabaryty 
dobierane są z użyciem technik wspomagania projektowania AutoCad. W niektórych przypadkach, 
zwłaszcza przy transporcie urządzeń o dużych gabarytach w wyrobiskach o różnym stopniu zde-
formowania, właściwy transport poprzedza się transportem próbnym, w którym używa się makiety 
elementu, który ma być przetransportowany. Ta prosta metoda szybko i skutecznie wskazuje po-
tencjalne miejsca i przyczyny trudności planowanej operacji transportowej. 
 Konsekwentne stosowanie od kilku lat zasady, że dla każdej nowej parceli projektowany jest 
taki układ wyrobisk, aby można było zastosować podwieszoną kolejkę spalinową, spowodowało, 
że obecnie w KWK „Ziemowit” w większości rejonów eksploatacyjnych transport ludzi i materia-
łów jest wykonywany właśnie przy użyciu tego systemu transportowego. 
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3. ZBROJENIE ŚCIANY 904 W POKŁADZIE 209 W KWK „ZIEMOWIT” JAKO PRZYKŁAD 
DZIAŁANIA ZŁOŻONEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO ELEMENTÓW 
O DUŻYCH CIĘŻARACH I GABARYTACH 

 
Proces zbrojenia ściany 904 w pokładzie 209 na poziomie 650 m wybrano jako obrazowy przykład 
występujących problemów i zastosowanych rozwiązań, wynikających z konieczności transportu 
i zabudowy w rozcince ścianowej sekcji obudowy zmechanizowanej o podziałce 1,75 m i masie blis-
ko 30 ton. Ze względu na rozmaitość i złożoność operacji koniecznych do zrealizowania postawio-
nego zadania, konieczne było szczegółowe zaprojektowanie odpowiednich technologii i drobiazgo-
we zaplanowanie poszczególnych etapów transportu. 
 
3.1. Ściana 904 – podstawowe dane o planowanej eksploatacji i wyposażeniu technicznym 
 

Kopalnia „Ziemowit” od roku 1996 prowadzi eksploatację pokładu 209 w bloku F, w południowo-
wschodniej części OG „Lędziny I”, na głębokości około 720 m. Ze względu na charakterystykę 
złoża w tym rejonie, możliwe było zaprojektowanie ścian o wybiegach sięgających 2,5 km i długo-
ściach 180–250 m. W połączeniu z korzystnymi warunkami zalegania pokładu 209, brakiem po-
ważniejszych zagrożeń naturalnych i znaczną miąższością pokładu, stwarzało to przesłanki do uzy-
skania wysokiej wydajności ze ścian planowanych w tej parceli eksploatacyjnej. Najistotniejszą 
cechą projektu było jednak założenie prowadzenia eksploatacji pokładu 209 na całą jego miąższość 
– w tej parceli w praktyce do 4,5 m. Prowadzenie eksploatacji ścianą o wysokości 4,5 m wymaga 
zastosowania obudowy ścianowej i pozostałych elementów wyposażenia o znacznych gabarytach 
i dużej masie. Kolejna ściana o numerze 904, wyposażona w nowy kompleks urządzeń, miała osią-
gać wydobycie szczytowe 15 tys. ton/dobę, a średnie 10 tys. ton/dobę. 
 
3.2. Określenie wymagań dla systemu transportowego i opracowanie założeń projektowych 
 

Transport i zabudowa urządzeń kompleksu wydobywczego w rozcince ściany 904, w związku z ich 
gabarytami i ciężarami poszczególnych elementów, były prawdziwym wyzwaniem dla działów 
transportowych i zbrojeniowych kopalni „Ziemowit”. Szczególnie trudnym zadaniem był transport 
sekcji obudowy zmechanizowanej FAZOS 22/45-POz, w której po raz pierwszy zastosowano po-
działkę sekcji o wielkości 1,75 m. Trzeba było przetransportować i ustawić w rozcince ścianowej 
125 sztuk sekcji obudowy FAZOS 22/45-Poz oraz 3 sztuki sekcji skrajnych FAZOS 22/45-Poz/BSN. 
Sekcje nie mogły być transportowane w całości po ich zmontowaniu w warsztacie na powierzchni. 
Podstawowymi ograniczeniami były w tym zakresie wymiary i udźwig klatki szybowej szybu „Szew-
czyk”. Dopuszczalna masa opuszczanych elementów wynosi 13 ton, tymczasem masa kompletnej 
sekcji sięga 25 ton (a sekcji skrajnej 27 ton). Niewystarczająca jest także szerokość klatki szybowej 
– 1,59 m. To przesądzało o konieczności transportu sekcji w częściach oraz ich montażu w pobliżu 
miejsca przeznaczenia i stanowiło punkt wyjściowy tworzenia założeń projektowych. Ważnym ele-
mentem założeń było istnienie dwóch niezależnych dróg transportowych do rozcinki ściany 904, 
prowadzących od przekopów C-1 i C-5 na poziomie 650 m. 
 Po wszechstronnej i dogłębnej analizie występujących uwarunkowań i ograniczeń, przyjęto na-
stępujące założenia do projektu układu transportowego do zbrojenia ściany 904: 
− transport sekcji w elementach z powierzchni w rejon oddziału; 
− montaż sekcji obudowy zmechanizowanej w 2 niezależnych komorach montażowych; 
− transport do ściany za pomocą spalinowej kolejki zębatej; 
− transport elementów wyposażenia ściany o mniejszym ciężarze jednostkowym niezależną drogą 

transportową, przy pomocy spalinowej kolejki podwieszanej. 
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3.3. Projekt układu transportowego do zbrojenia ściany 904 – opis poszczególnych etapów transportu 
 

Opracowany na podstawie przyjętych założeń, projekt układu transportowego sekcji obudowy zme-
chanizowanej FAZOS 22/45-POz oraz pozostałych elementów wyposażenia ściany obejmował 8 eta-
pów realizacyjnych [8]. Przedstawia je poniższy schemat (ze względu na wymogi czytelności ry-
sunków podzielony na dwie części). 
 

Przekop C-5 poz. III

WARSZTAT MD-4

Szyb Szewczyk

poz. 650

poz. 500

3,96m3,28m3,4m

2,
2m

Przek. C-1Przek. wsch. 930

ETAP 1
Transport na powierzchni kopalni
Elementy sekcji umieszczone na platformach 
w układzie pionowym

ETAP 2

ETAP 3
Przeładunek elementów sekcji
w komorze na poz. 650
z układu pionowego na poziomy 

Komora przy # Szewczyk, poz. III.

poz. III poz. III

ETAP 4
Główne drogi przewozowe.
Transport elementów sekcji
w układzie poziomym

 
 
Rys. 2. Schemat trasy transportu dla zbrojenia ściany 904 w pokładzie 209 – część I 
Figure 2. Scheme of the transport route for the equipping longwall 904 in 209 seem – part I 

 
− Etap 1 – załadunek elementów sekcji w warsztacie mechanicznym na powierzchni na platformy 

w układzie pionowym i ich przewóz po torach do szybu Szewczyk, wyposażonego w klatkę do 
opuszczania elementów wielkogabarytowych. 

− Etap 2 – opuszczenie elementów na platformach na poziom 650 m i przemieszczenie platform 
do komory przeładunkowej. 

− Etap 3 – przeładunek elementów sekcji w komorze przeładunkowej z układu pionowego na po-
ziomy. 

− Etap 4 – transport platform z elementami sekcji koleją podziemną przekopami C-1 i C-5 do sta-
cji materiałowej przy upadowej III do pokładu 209. 

− Etap 5 – transport platform z elementami sekcji w upadowej III po torach przy użyciu kołowro-
tów do stanowisk montażowych urządzonych w specjalnie wykonanych komorach. 

− Etap 6 – montaż kompletnych sekcji obudowy z dostarczonych elementów w dwóch komorach 
montażowych. 

− Etap 7 – transport zmontowanych sekcji z komór montażowych do rozcinki ściany 904 przy uży-
ciu kolejki spągowej zębatej. 
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− Etap 8 – transport elementów wyposażenia ściany o mniejszym ciężarze jednostkowym nieza-
leżną drogą transportową, przy pomocy spalinowej kolejki podwieszanej. 
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Rys. 3. Schemat trasy transportu dla zbrojenia ściany 904 w pokładzie 209 –część II 
Figure 3. Scheme of the transport route for the equipping longwall 904 in 209 seem –part II 

 
3.4. Praktyczne aspekty realizacji projektu 
 

Ze względu na wagę sprawnego i terminowego uzbrojenia ściany 904, prace projektowe, które mia-
ły zapewnić kompleksowe rozwiązanie transportu umożliwiającego bezpieczne przemieszczanie cięż-
kich elementów maszyn i urządzeń oraz obudów zmechanizowanych o podziałce 1,75 m, rozpoczę-
to z dużym wyprzedzeniem w roku 2005. W procesie projektowania szczegółowych rozwiązań ko-
lejnych etapów transportu wykorzystano wiedzę i doświadczenia uzyskane w czasie zbrojenia ścia-
ny 901 oraz przezbrajania ścian 901/902, 902/903 i 903/903a. Należy podkreślić, że projektowanie 
obejmowało nie tylko techniczne zagadnienia załadunku, przeładunku, rozładunku i przemieszcza-
nia transportowanych elementów, ale także – a może nawet przede wszystkim – rozwiązanie szero-
ko pojmowanych problemów logistycznych. 
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 Faza realizacji projektu zbrojenia ściany 904, która trwała notabene znacznie krócej niż etap pro-
jektowania, w pełni potwierdziła prawidłowość zastosowanych rozwiązań. System transportowy 
mimo swojej złożoności okazał się bardzo efektywny. Zbrojenie ściany trwało tylko 3 miesiące; dla 
porównania czas zbrojenia pierwszej ściany w tym rejonie, w bardzo zbliżonych warunkach geolo-
giczno-górniczych wynosił 9 miesięcy. Nie wystąpiły przy tym istotne awarie systemu transporto-
wego, nie było też wypadków związanych z transportem. Bardzo pozytywnie zostały ocenione re-
zultaty osiągnięte przy zastosowaniu spągowej spalinowej kolejki zębatej do transportu sekcji w ca-
łości. Zarówno osoby zaangażowane bezpośrednio w ten proces jak i kierownictwo kopalni dostrze-
gają wiele zalet tego system transportowego – przede wszystkim skuteczność, wydajność i wysoki 
poziom bezpieczeństwa. 
 Najsłabszym i potencjalnie najbardziej niebezpiecznym ogniwem opisanego systemu transpor-
towego był etap 5 – transport elementów sekcji na platformach transportowych po torach przy uży-
ciu kołowrotów. W przyszłości planuje się wyeliminowanie tego rodzaju transportu materiałów 
przez użycie kolejek podwieszanych lub spągowych. 
 Podsumowując zagadnienie transportu wielkogabarytowych elementów kompleksu ścianowego 
można stwierdzić, że nawet w przypadku występowania istotnych ograniczeń w tworzeniu systemu 
transportowego (w tym przypadku gabaryty i udźwig klatki szybowej), można – poprzez optymal-
ne użycie posiadanych środków technicznych – osiągnąć wysoki poziom efektywności i zarazem 
bezpieczeństwa transportu. 
 
 
4. NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA PODEJMOWANE PRZEZ KWK „ZIEMOWIT” 

NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU KOPALNIANEGO 
 
Przedstawiony przykład złożonego układu transportowego dotyczył wykorzystania użytkowanych 
przez kopalnię różnych środków transportowych do realizacji celu o charakterze jednostkowym – 
uzbrojenia jednej, konkretnej ściany – i wymagał w związku z tym jednostkowego, indywidualnego 
zaprojektowania. W codziennym funkcjonowaniu transportu kopalnianego najważniejsze jest jed-
nak sprawne i efektywne, ale przede wszystkim bezpieczne wykonywanie transportu ludzi, mate-
riałów i urobku na typowych trasach, według standartowych procedur. Zapewnienie bezpieczeństwa 
prac transportowych w górnictwie jest jednak problemem ciągle nierozwiązanym, co dobitnie po-
twierdzają statystyki wypadkowe. Problem ten dotyczy nie tylko polskiego górnictwa, jest też dostrze-
gany i podejmowany przez wiele krajów europejskich. W celu połączenia wysiłków w tej dziedzi-
nie wielu europejskich ośrodków badawczych zajmujących się górnictwem, został stworzony pro-
jekt MINTOS. Jego głównym celem jest poprawa niezawodności transportu kopalnianego. Jest re-
alizowany od lipca 2007 przez międzynarodowe konsorcjum jednostek badawczo-rozwojowych 
z Anglii, Niemiec, Hiszpanii i Polski. Badania finansowane są przez Fundusz Badawczy dla Węgla 
i Stali. Polskimi udziałowcmi konsorcjum są: Główny Instytut Górnictwa, Centrum Mechanizacji 
Górnictwa KOMAG, Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG oraz Kompania 
Węglowa S.A., w tym KWK „Ziemowit”. Ponadto w konsorcjum realizującym projekt znajdują 
się: Mine Rescue Service Ltd (Anglia), Rittal GmbH (Niemcy) oraz AITEMIN (Hiszpania). Pro-
jekt MINTOS przewiduje realizację kilku specjalistycznych programów badawczych a zakończenie 
projektu przewidziane jest na lipiec 2010 roku. Główne cele projektu realizowane w KWK „Zie-
mowit” są następujące: 
− opracowanie narzędzi wspomagających projektowanie systemów transportu dołowego i ich oce-

nę w świetle kryteriów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
− opracowanie repozytoriów wiedzy dla potrzeb szkolenia operatorów kolejek spągowych i pod-

wieszanych oraz ślusarzy dokonujących przeglądów i napraw tych kolejek. 
 Jako przykład konkretyzujący wymienione wyżej ogólne cele programu MINTOS może służyć 
zintegrowany system diagnostyki i lokalizacji kolejek podwieszanych, opracowywany w Centrum 
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Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG we współpracy ze specjalistami kopalni Ziemo-
wit [7]. 
 Zadaniem takiego systemu diagnostyki jest odpowiednio wczesne wykrywanie usterek mecha-
nizmów jezdnych tak, aby zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia usterek w trakcie jaz-
dy i w rezultacie zmniejszyć ilość powodowanych przez nie przestojów i zagrożeń. Działanie sys-
temu diagnostyki oparte jest na analizie sygnału w paśmie akustycznym i nadakustycznym i wyko-
rzystuje zaawansowane metody cyfrowego przetwarzania sygnałów. Docelowy system składać się 
będzie ze specjalizowanych urządzeń – głowic diagnostycznych na trasie kolejki. Charakterystycz-
ne cechy sygnału akustycznego, generowanego przez zespoły jezdne, będą przez nie odpowiednio 
przetwarzane i analizowane. W przypadku wykrycia anomalii, system będzie w stanie automatycz-
nie przekazać dokładne informacje o miejscu i rodzaju występującej usterki dyspozytorowi ruchu 
i służbom serwisowym. Wykorzystane do tego celu zostaną cyfrowe rozwiązania transmisyjne, co 
zapewni dużą niezawodność i łatwą możliwość rozbudowy systemu. 
 System lokalizacji oparty o innowacyjne technologie bezprzewodowe umożliwi dokładną loka-
lizację położenia poszczególnych składów kolejek podwieszanych (rzędu pojedynczych metrów). 
Gromadzone i aktualizowane w czasie rzeczywistym informacje przekazywane będą na bieżąco do 
centrum dyspozytora ruchu, gdzie wyświetlane będą na planie sytuacyjnym typu SCADA w połą-
czeniu z informacjami diagnostycznymi. Dzięki zobrazowaniu w sposób ciągły aktualnej informa-
cji ruchowej możliwe będzie znaczne usprawnienie zarządzania taborem. 
 
 
5. LOGISTYKA W GŁĘBINOWEJ KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO – 

MODEL DOCELOWY 
 
Stworzenie spójnego technicznie i organizacyjnie, wydajnego systemu transportowego obsługujące-
go niezawodnie i efektywnie wszystkie ogniwa procesu produkcyjnego powinno być – zdaniem 
autorów – fundamentem do budowy całościowego systemu logistycznego, traktowanego jako narzę-
dzie do zapewnienia wzrostu efektywności kopalni jako całości. Jego działanie powinno być oparte 
na zasadach tworzących znany i szeroko rozpowszechniony w świecie system organizacji procesu 
produkcyjnego JUST IN TIME (dokładnie na czas) [1], [3]. 
 Punktem wyjścia zasady – metody JUST IN TIME jest optymalne sterowanie zewnętrznymi 
i wewnętrznymi procesami zaopatrywania i dystrybucji w celu redukcji kosztów przez eliminację 
wszelkiego marnotrawstwa, które może być usunięte przez lepsze zorganizowanie procesów logi-
stycznych. Pojęcie marnotrawstwa jest tu bardzo szerokie i może dotyczyć nie tylko surowców, ma-
teriałów do produkcji, gotowych produktów, ale również czasu pracy i kwalifikacji pracowników 
(z tego powodu używa się słów „wszelkie marnotrawstwo”). 
 Opisane cele osiąga się w systemie JUST IN TIME przez ograniczenie wszelkich zapasów do 
niezbędnego minimum poprzez organizację częstszych, ale odpowiednio mniejszych dostaw dokład-
nie na wymagany moment czasowy. 
 Redukcja zapasów magazynowych odbywa się kosztem zwiększonej częstotliwości dostaw 
i przestrzegania odpowiednio rygorystycznych terminów składania zamówień i realizacji dostaw 
dokładnie na czas [6]. 
 Autorzy mają świadomość, że docelowy model logistyki w głębinowej kopalni węgla kamien-
nego zbudowany według zasady – metody JUST IN TIME musi jednak uwzględniać specyfikę te-
go rodzaju przedsiębiorstwa, jakim jest kopalnia. Wydobycie węgla nigdy nie będzie procesem 
w pełni przewidywalnym. Nie jest możliwe wystarczająco dokładne rozpoznanie zmieniających się 
w czasie i przestrzeni warunków górniczych, parametrów jakościowych kopaliny czy rodzaju i po-
ziomu zagrożeń naturalnych towarzyszących eksploatacji. Możliwe jest jedynie szacowanie, na 
podstawie posiadanych doświadczeń i wiedzy zawodowej, poziomu ryzyka związanego z eksploata-
cją danej partii złoża. System logistyczny kopalni musi być zatem wystarczająco elastyczny na wy-
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padek konieczności zmiany struktury lub ilości zamawianych i dostarczanych materiałów, urządzeń 
czy usług niezbędnych do wydobycia planowanej ilości węgla. Konieczne jest więc rozważne ok-
reślenie wewnętrznych procedur postępowania, które pozwolą uwzględniać w procesie planowania, 
zamawiania i ewentualnego korygowania zamówień, informacje uzyskane w trakcie prowadzenia 
robót górniczych. 
 Doświadczenia autorów wskazują, że ze względu na wspomnianą specyfikę głębinowej kopalni 
węgla poziom zapasów niektórych materiałów i urządzeń w kopalnianych magazynach musi być 
wyższy niż w podobnym przedsiębiorstwie produkcyjnym na powierzchni. Dotyczy to zwłaszcza 
tych materiałów i sprzętu, które są wykorzystywane do usuwania skutków zagrożeń naturalnych 
i techniczno-górniczych (na przykład pompy, silniki, wentylatory, środki do wzmacniania górotworu 
oraz izolacji zrobów lub wyrobisk, sprzęt przeciwpożarowy i ratowniczy, itp.). Nawet najlepiej zor-
ganizowany łańcuch logistyczny nie zapewni dostawy tego rodzaju materiałów i sprzętu w wyma-
ganym czasie – muszą one być dostępne niezwłocznie po podjęciu decyzji o konieczności ich uży-
cia. 
 Ponieważ w procesie wydobycia węgla trudno uniknąć pewnych wahań w poziomie bieżącego 
wydobycia, spowodowanych bądź to czynnikami górniczo-geologicznymi bądź też techniczno-orga-
nizacyjnymi, kopalnia powinna posiadać pewne zapasy produktów do sprzedaży. Ponadto sezono-
wych zmian popytu nie można prognozować z taką dokładnością, która zapewniałaby pełne i har-
monijne równoważenie podaży węgla z zapotrzebowaniem na ten produkt w pełnym zakresie ofe-
rowanych przez kopalnię produktów. Te czynniki uzasadniają posiadanie określonej rezerwy goto-
wych produktów, co jest w pewnym sensie niezgodne z ideą JUST IN TIME, która, w dążeniu do 
maksymalnej efektywności, nakazuje minimalizowanie zapasów produkcji w toku i gotowych pro-
duktów. Zdaniem autorów takie radykalne podejście do zagadnienia zapasów produkcji w przy-
padku głębinowej kopalni węgla niesie wiele zagrożeń i może powodować więcej szkód niż przy-
nosić korzyści. Ustalenie optymalnego poziomu zapasów węgla na kopalnianych zwałach zależy 
od wielu czynników i jest odrębną kwestią, która nie wchodzi w zakres tematyczny tego artykuły. 
Zagadnienie to ma jedynie zilustrować tezę, że precyzyjne określenie obszaru i zakresu stosowania 
zasady JUST IN TIME w logistyce kopalni musi być przedmiotem dogłębnej analizy, uwzględnia-
jącej rodzaj produkcji oraz specyfikę i warunki działania konkretnej firmy. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
W przypadku głębinowej kopalni węgla kamiennego zadania kopalnianego systemu transportowe-
go mają specyficzne uwarunkowania techniczne i organizacyjne, wynikające ze współczesnej tech-
nologii wydobycia węgla. Zagadnieniem kluczowym dla rozwoju kopalni jest stworzenie spójnego 
systemu logistycznego, obsługującego niezawodnie i efektywnie wszystkie ogniwa procesu produk-
cyjnego. System taki musi zagwarantować sprawne i wydajne wykonywanie transportu ludzi, mate-
riałów i urobku. Dobrze zaprojektowany i wdrożony system logistyczny w kopalni powinien też być 
istotnym czynnikiem poprawiającym bezpieczeństwo i ergonomię pracy. Kopalnia „Ziemowit” pro-
wadzi w tym zakresie konsekwentne działania, które systematycznie przybliżają ją do osiągnięcia 
założonego docelowego modelu transportu kopalnianego. 
 Stworzenie wydajnego i bezpiecznego systemu transportowego powinno być – zdaniem auto-
rów – fundamentem do budowy całościowego systemu logistycznego, traktowanego jako narzędzie 
do zapewnienia wzrostu efektywności kopalni jako całości. Jego działanie powinno być oparte na 
zasadach tworzących znany i szeroko rozpowszechniony w świecie system organizacji procesu pro-
dukcyjnego JUST IN TIME (dokładnie na czas). 
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Directions of Changes in Mine Transport Systems 
on the Example of “Ziemowit” Coal Mine 
 
In the paper presented the most important undertakings taken by the “Ziemowit” mine for the im-
provement of the safety and the effectiveness of the mine transport, especially on the stage of design-
ing excavations and choice about the transport system. As the example of the effect of the transport 
complex system of elements about great weights and dimensions it was discussed a process of equip-
ping longwall 904 in 209 seams. The fundamental assumptions and aims of international research 
project MINTOS were described, of which primary purpose is the improvement of the reliability of 
the mine transport and also “Ziemowit” Coal Mine participation in this undertaking. 
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STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono podstawowe wytyczne, którymi należy się kierować 
przy projektowaniu przenośników zgrzebłowych dla ścian o wysokiej koncentracji wydobycia. Szcze-
gólnie zwrócono uwagę na problematykę związaną z minimalizacją oporów ruchu, oszczędnością 
energii, a także niezawodnością i trwałością. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo węglowe, przenośniki zgrzebłowe, projektowanie, energoosz-
czędność 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Podstawowym sposobem obniżenia kosztów wydobycia węgla są działania w kierunku zwiększenia 
wydobycia z poszczególnych przodków ścianowych. Aktualnie tym systemem zdołano już uzyskać 
wydobycie około 50000 t/d. W Polsce w kopalni „Bogdanka” uzyskano wynik przekraczający 
17 000 t/d. 
 Aby uzyskać najwyższe rezultaty wydobywcze stosuje się w ramionach kombajnów silniki 
o mocy 1000 kW (łączna moc kombajnu SL 1000 to 2540 kW, EL 3000 − 2379 kW, zaś kombajn 
ZZM ma w ramionach jednostki 750 kW − łącznie 1895 kW, a projektuje się kombajn z silnikami 
1000 kW. Do takich kombajnów muszą być odpowiednie środki odstawy urobku. Obecnie rozpo-
wszechnione są już przenośniki ścianowe w których pracują trzy jednostki napędowe o mocy 1200 
kW przy częstotliwości prądu f = 50 Hz i 1450 przy f = 60 Hz. W firmie Bucyrus pracuje się już 
nad jednostkami 1500 kW (1800 − f = 60 Hz), które są przewidziane do ścian o najwyższych wy-
dajnościach i długościach. 
 W ścianach o dużej wydajności w takich krajach jak USA, Australia, RPA, czy Chiny stosuje 
się przenośniki ścianowe o szerokości B = 1100−1400 mm, które w zależności od prędkości łańcu-
cha zapewniają wydajność teoretyczną Qt (3000−8000) t/h. W przenośnikach tych stosuje się łań-
cuchy φ42 i φ48 o sile zrywającej odpowiednio do 2740 kN i do 3500 kN, a ostatnio 52/127×170C 
(siła zryw. 3700 kN) i 56/131×187A (4300 kN). Te dwa ostatnie łańcuchy klasy F firmy JDT są 
nową generacją łańcuchów wykonaną z nowych materiałów HO (Higly-Optimized). Projektowane 
są aktualnie łańcuchy superpłaskie φ60 o wytrzymałości na zerwania powyżej 5000 kN. Wykorzy-
stanie tak dużych wytrzymałości łańcuchów wymaga zastosowania przekładni planetarnych wiel-
kości 65, a do jednostek N = 1500 (1800 kW) wielkości 85. Napędy tych przenośników zabezpie-
czone są przed przeciążeniem i są wyposażone w systemy wyrównywania mocy oraz łagodnego 
rozruchu. Takie rozwiązania są konieczne między innymi ze względu na duże prędkości łańcucha 
przekraczające w niektórych przypadkach 2 m/s. 
 W przenośnikach zgrzebłowych podścianowych muszą również występować tendencje rozwo-
jowe nadążające za rozwojem przenośników ścianowych. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  

755



 

 

 Skrótowo przedstawiają się one następująco: 
− szerokość przenośnika większa o 100−300 mm od szerokości przenośnika ścianowego, 
− zwiększona prędkość ruchu łańcucha (niekiedy nawet powyżej 2,5 m/s – w większości ~2,0 m/s), 
− moc napędów 400÷500 kW i więcej, 
− moc napędów kruszarki około 500 kW, 
− szybko i niezawodnie działający system przekładkowy. 
 Jak więc widać z tej krótkiej analizy łączna moc zainstalowana w najbardziej wydajnych i dłu-
gich ścianach może osiągnąć 8 MW. Uwzględniając, że górnictwo węglowe i przemysł maszyn 
górniczych będą wykazywać podobną dynamikę rozwoju jak dotychczas, już w tym dziesięcioleciu 
może dojść do tego, że w kompleksie ścianowym w ścianie o długości 400−500 m [1] zainstalo-
wana łączna moc może osiągnąć 10 MW. W tej sytuacji już teraz staje się konieczne przyjęcie no-
wego podejścia w zakresie projektowania i użytkowania maszyn i urządzeń górniczych do przod-
ków wysokowydajnych, zwłaszcza gdy pracować one mają na dużych głębokościach. Dotyczy to 
głównie zagadnień związanych z energochłonnością, trwałością i niezawodnością a także bezpie-
czeństwem pracy. 
 
 
2. ENERGOCHŁONNOŚĆ TRANSPORTU PRZENOŚNIKAMI ZGRZEBŁOWYMI 
 
Najbardziej energochłonnymi i zarazem ciepłotwórczymi elementami kompleksów ścianowych 
są ścianowe przenośniki zgrzebłowe. Ich maksymalna zainstalowana moc silników wynosi w Pol-
sce 1500 kW (3×500 kW), zaś w świecie 3×1200 kW przy f = 50 Hz, a przy f = 60 Hz 3×1450 kW. 
Maksymalna moc silników pracujących w kompleksie ścianowym wynosi w Polsce około 3 MW, 
co nie przekracza 50% mocy zainstalowanych w największych pod tym względem instalacjach 
w świecie. Wartości średnie tych mocy są szacunkowo około dwukrotnie mniejsze. 
 Już to pobieżne zestawienie tych danych wskazuje na problemy, z jakimi muszą zmierzyć się 
konstruktorzy a później także użytkownicy maszyn i urządzeń wchodzących w skład kompleksów 
ścianowych o największych wydajnościach. Dotyczy to szczególnie tych kompleksów, które mają 
pracować na dużych głębokościach, bowiem panująca tam naturalna temperatura górotworu jest 
wysoka (w Polsce stopień geotermiczny w zależności od charakterystyki skał znajdujących się głę-
boko pod i nad złożem eksploatowanym wynosi 33−35 m). Ilość powietrza, jaka powinna być do-
starczona do wyrobiska ścianowego zależy głównie od temperatury górotworu, ilości wydzielanego 
metanu, długości ściany a także od ilości ciepła wytwarzanego przez maszyny. Przy istniejących 
ograniczeniach temperatury i prędkości przepływu powietrza na drodze jego przepływu zachodzi 
potrzeba stosowania instalacji schładzających atmosferę kopalnianą do poziomu umożliwiającego 
pracę w warunkach określonych w przepisach górniczych. Trzeba tu jednak pamiętać o bardzo du-
żych kosztach nie tylko zakupu odpowiednich instalacji klimatyzacyjnych, ale też ich olbrzymiej 
energochłonności. Jest to spowodowane tym, iż koszt schłodzenia powietrza o 1°C jest około 7- 
krotnie wyższy niż koszt jego podgrzania o tą wartość. Drugim istotnym czynnikiem, jaki należy 
brać pod uwagę jest czynnik ekologiczny. Przy wytwarzaniu energii spala się w Polsce głównie wę-
giel kamienny i brunatny. Spalenie 1 tony węgla kamiennego to wydzielenie do atmosfery 3,7 t CO2. 
Spalając antracyt w celu wytworzenia tej samej energii elektrycznej powodujemy emisję CO2 o 67% 
większą niż spalając metan, zaś w przypadku spalania węgla brunatnego emisja ta jest o 130% 
większa [2]. 
 Uwzględniając, iż Unia Europejska będzie przyznawała limity emisji CO2 dla każdego kraju 
członkowskiego, a za jej przekroczenie przewiduje się wysokie kary, widać jak istotnym staje się 
problem energooszczędnej gospodarki a w tym górnictwa. 
 W przenośniku zgrzebłowym pracującym w wyrobisku poziomym cała rzeczywista moc zuży-
wana jest na pokonywanie oporów ruchu, które wywołują siły tarcia. Jak wiadomo praca sił tarcia 
w całości przekształca się w ciepło. Ciepło to przejmują elementy przenośnika, węgiel, powietrze 
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i ewentualnie woda w układach chłodzenia napędu i zraszania. Część tego ciepła wraz z urobkiem 
jest odtransportowana z przodka, ale reszta podnosi temperaturę powietrza. Uwzględniając opisane 
problemy widać jak ważnym problemem jest podjęcie prac w celu zmniejszenia energochłonności 
maszyn i urządzeń w wysokowydajnych przodkach ścianowych, zwłaszcza do pracy na dużych 
głębokościach. Cel ten należy realizować dwutorowo, tj.: 
− przez prowadzenie odpowiednich badań i wdrażanie wynikających z tych badań wniosków 

w pracach konstrukcyjnych; 
− przez opracowanie i wdrożenie w praktyce podstawowych wytycznych dla użytkowników, któ-

rych stosowanie służyć będzie ograniczeniu zużycia energii a pośrednio także podniesieniu 
trwałości i niezawodności przenośników zgrzebłowych. 

 Problemy obniżania energochłonności przenośników zgrzebłowych związane z postacią konstruk-
cyjną niektórych elementów przenośnika zostaną skrótowo przedstawione w dalszej części niniej-
szej pracy. W tym miejscu należy jednak przynajmniej wymienić główne przyczyny powodujące 
wzrost energochłonności transportu przenośnikami zgrzebłowymi spowodowane czynnikami ru-cho-
wymi. Do nich należy zaliczyć: 
− podbijanie przenośnika urobkiem spowodowane źle funkcjonującym przesypem, zwłaszcza czo-

łowym, praca przenośnika ścianowego przy zatrzymanym przenośniku podścianowym, przepa-
dy miału z górnej gałęzi przenośnika do dolnej itp.; 

− nadmierne napięcie wstępne łańcuchów obniżające sprawność współpracy łańcuchów z gwiazdą 
(rys. 1) zwiększające opory ruchu i zużycie elementów ruchowych i rynien (celowe tu jest na-
dążne napinanie łańcuchów); 

− nadmierna krzywoliniowość trasy wynikająca ze względów ludzkich; 
− praca przenośnika z nadmiernie zużytymi gwiazdami i łańcuchami [4]; 
− niewłaściwy rozkład jednostek napędowych w przenośniku [5]; 
− nieuzasadniony ruch przenośnika na biegu jałowym lub tylko częściowo obciążonym urob-

kiem, itp. 
 

 
 
Rys. 1. Sprawność współpracy koła napędowego w funkcji siły ciągnącej Fc 
dla różnych wartości napięcia wstępnego Fw według [3] 
Figure 1. Efficiency of the driving wheel in function of pulling force Fc 
for different values of preliminary tension Fw according to [3] 
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 Wpływ wymienionych głównych czynników ruchowych na energochłonność transportu urobku 
w ścianie jest w kopalniach niewystarczająco znany, a przez to w wielu wypadkach niedoceniony. 
Eliminacja tych nieprawidłowości może dać duże efekty w postaci wzrostu trwałości oraz nieza-
wodności elementów i zespołów przenośnika a także obniżenia zużycia energii. Przykładem może 
tu być zaproponowany przez RFM RYFAMA S.A. system sterowania prędkością przenośnika od-
powiednio do wydajności załadunku urobku na przenośnik, czyli tak aby na przenośniku była stała, 
uznana za optymalną , warstwa urobku. 
 Przeprowadzone wspólnie z firmą „Carboautomatyka” S.A. próby ruchowe w kopalni „Budryk” 
(rys. 2) wykazały że: 
− zmniejszyła się średnia prędkość łańcucha o około 25% co powoduje odpowiednio mniejszą licz-

bę obiegów łańcucha i zwiększenie jego żywotności; 
− zmniejszyła się średnia wartość napięcia o około ¼ co oznacza zmniejszenie zużycia energii elek-

trycznej; 
− rozruch przenośnika jest bardzo łagodny − wysoki moment rozruchowy przy małych prądach roz-

ruchowych i małych spadkach napięć, minimalne przeciążenie mechaniczne podczas rozruchu; 
− jednostki napędowe miały wyrównane moce; 
− na przenośniku urobek miał stałą warstwę urobku; 
− możliwy jest ruch przenośnika w trybie manewrowym i transportowym z dowolną prędkością 

w obu kierunkach bez konieczności przełączenia w obwodach siłowych. 
 

 
 
Rys. 2. Schemat układu sterowania prędkością ruchu cięgna w ścianowym przenośniku zgrzebłowym: 
1 − układ posuwu maszyny urabiającej, 2 − maszyna urabiająca, 3 − sterownik, 4, 4a, 4b − przemienniki 
częstotliwości, 5 − system sterujący prędkością ruchu łańcuchowego cięgna, 8, 9 − napędy przenośnika 
zgrzebłowego, 10, 10a, 11 − silniki elektryczne, 12, 12a, 13 − przekładnie, 14, 15 − koła gwiazdowe 
Figure 2. Scheme-Steering the speed of the AFC chain tie movement that enables its working 
with constant height of the coal layer on the pan sets 
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3. PROJEKTOWANIE PRZENOŚNIKA 
 

3.1. Projektowanie rynien 
 

Rynny wysokowydajnych przenośników zgrzebłowych (szerokość B > 1 m) wykonuje się najczę-
ściej o długości 1,5 m. Stosuje się też rynny długości 1,75 m i 2,0 m (te ostatnie w Polsce niestoso-
wane). Zwiększone długości rynien stosuje się do obudów o bardzo dużej podporności (duże śred-
nice stojaków) oraz w przypadkach, gdy kombajny pracują z dużą prędkością i powstają problemy 
z nadążaniem z zabezpieczeniem odsłoniętego stropu za kombajnem. Do połączenia rynien powin-
ny być stosowane łączniki o wytrzymałości 4000−5000 kN, zaś gniazda na końcach rynien powin-
ny mieć wytrzymałość o 50% większą. Wskazanym jest, aby powierzchnie robocze gniazd miały 
zwiększoną twardość w stosunku do reszty materiału profili bocznych rynien, ponieważ zbyt szyb-
ko dokonywane przekładki trasy przenośnika przez górników (zaraz za kombajnem) powoduje od-
kształcenie plastyczne gniazd do tego stopnia, że na drabinki systemu posuwu kombajnu przenoszą 
się duże obciążenia związane z pracą przesuwników obudowy i niszczą połączenie tych drabinek. 
Im większa szerokość rynien tym mniejsze mogą być dopuszczalne kąty odchyleń rynien w płasz-
czyźnie poziomej. Ograniczenie to wynika z ograniczonej zdolności pokonywania zwiększonej po-
działki między końcowymi szczeblami sąsiadujących z sobą drabinek przez koło kombajnu. Kąty 
te wynoszą 0,8−1,2°. Kąt przegięcia rynien w płaszczyźnie pionowej powinien wynosić 5−6°. 
 W przenośnikach podścianowych kąty te są zwykle wyraźnie mniejsze (trasa z najazdem ela-
stycznym na zwrotnię przenośnika taśmowego lub rynny łączy się na sztywno poprzez zastawki, 
gdy stosuje się sztywny most najazdowy). Długość tego mostu maksymalnie może wynosić 15 m, 
zwykle około 10 m. Ze względu na zdolność przejmowania urobku z przenośnika ścianowego oraz 
skuteczność kruszenia urobku szerokość rynien w przenośniku podścianowym musi być większa 
niż w ścianowym o 100−300 mm, zaś prędkość cięgna łańcuchowego o 15−30%. 
 Z punktu widzenia oporów ruchu a więc i zainstalowanej mocy silników napędowych ważne 
jest takie zaprojektowanie kształtu profili bocznych, aby zapewnić możliwie najmniejsze opory ru-
chu, małą wysokość rynny i małą materiałochłonność. 
 Według niemieckich badań [7] najmniejsze opory ruchu w gałęzi górnej przenośnika z łańcu-
chem centralnym zapewniają kształty prowadników zgrzebeł zbliżone do prezentowanych na rysun-
ku 3 (P6, P7). Wartości współczynnika oporów ruchu tych prowadników pokazano w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Współczynniki oporów ruchu gałęzi górnej fg i dolnej fd cięgna łańcuchowego w zależności 
od kształtu profili bocznych rynien, prędkości cięgna i rozstawu zgrzebeł przy transporcie węgla1) 
Table 1. Movement resistance coefficients of the upper branch fg and lower branch fd of the chain tie 
depending on the shape of side profile of the pan set, speed of the chain tie and span of the scrapers1) 

Badany 
profil rynny P 1 P 22) P 3 ≈ P 43) P 5 P 6 P 7 

Rozstaw 
zgrzebeł [m] 0,80 0,64 0,80 0,64 0,80 0,64 0,80 0,64 0,80 0,64 0,80 0,64 

Współczynniki oporu ruchu 

fg 0,553 0,438 0,468 0,464 0,448 0,408 0,615 0,377 0,366 0,348 0,497 0,440vc = 0,7 
[m/s] fd 0,393 0,375 - - 0,428 0,305 0,360 0,373 0,276 0,396 0,254 0,283

fg 0,533 0,418 0,451 0,461 0,427 0,396 0,581 0,360 0,345 0,331 0,459 0,428vc = 1,1 
[m/s] fd 0,344 0,326 - - 0,317 0,296 0,324 0,353 0,296 0,376 0,239 0,255

fg 0,521 0,406 0,457 0,448 0,408 0,378 0,534 0,351 0,343 0,328 0,420 0,401vc = 1,5 
[m/s] fd 0,332 0,313 - - 0,282 0,250 0,289 0,335 0,310 0,362 0,235 0,241

1)Badania wykonano przy następujących parametrach: wysokość zgrzebła = 90 mm; rozstaw 
między końcami półek profili bocznych rynien = 600 mm; luz pionowy zgrzebła = 10 mm. 
2)Nie badano oporów ruchu w dolnej gałęzi. 
3)Kształty profili bocznych są prawie identyczne, stąd i wyniki prawie nie różnią się. 
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Rys. 3. Rodzaje badanych profili 
Figure 3. Types of examined side profiles of the pan sets 
 

 
 

Rys. 4. Współczynnik oporu ruchu fg w funkcji powierzchni przekroju poprzecznego F 
urobku na przenośnikach o różnych szerokościach s rynien bez poprzecznego nachylenia 
Figure 4. Coefficient of the movement resistance fg in surface transverse cross-section function F 
of the winning on the AFC′s of different width of pan sets s without the transverse inclination 

760



 

 

 Wszystkie przenośniki z odlewanymi profilami bocznymi nowej generacji produkcji RYFAMA 
(rynny z profilami E350, E330, E260) zaprojektowano z uwzględnieniem przedstawionych już wy-
tycznych i z uwzględnieniem problemu energooszczędności transportu. Na energochłonność trans-
portu ma też znaczny wpływ dobór szerokości rynny do planowanej teoretycznej wydajności prze-
nośnika. Szerokość ta powinna być tak dobrana, aby obliczeniowa wysokość warstwy urobku nie 
była większa niż 0,5−0,6 szerokości rynny, ponieważ ze wzrostem wysokości warstwy urobku sil-
nie rośnie współczynnik oporów ruchu (rys. 4) [6], [5]. 
 Na rysunku 5 pokazano przekrój poprzeczny rynny przenośnika Rybnik 1250 (profile E350). Pro-
wadzenie zgrzebła jest tu bezpośrednio przy blasze ślizgowej, dzięki czemu wysokość górnej czę-
ści profilu jest mała, zaś powierzchnia kontaktu zgrzebła z profilem jest stosunkowo duża. Obniża 
to naciski jednostkowe między zgrzebłem i profilem bocznym a przez to zwiększa się trwałość tych 
elementów. Rynna ta wyposażona w blachę ślizgową o grubości 60 mm powinna w przeciętnych 
warunkach występujących w Polsce umożliwić przetransportowanie około 15 mln ton urobku, zaś 
w dogodnych warunkach (mało abrazywny węgiel bez zanieczyszczeń) nawet 20−25 mln ton. Bla-
chy ślizgowe do takich rynien powinny mieć bardzo wysoką odporność na ścieranie (400−500 HB). 
 

 
 
Rys. 5. Rynna 1750/E350/1250 
Figure 5. Pan set 1750/E350/1250 of the RYFAMA 1250 AFC 

 

 
 
Rys. 6. Łańcuch klasy F firmy JDT 
Figure 6. Class F chain-JDT (producer) 
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 Przekroje poprzeczne profili bocznych rynien i blach powinny być tak dobrane, aby w tym sa-
mym czasie osiągnęły krytyczny stan zużycia. W ten sposób można obniżyć masę rynny i koszt jej 
wytworzenia. 
 

 
 
Rys. 7. Propozycja budowy łańcucha i koła napędowego firmy „Bucyrus” 
Figure 7. Chain and driving wheel build proposition of the “Bucyrus” 

 
3.2. Cięgno łańcuchowe 
 

Aktualnie do przenośników zgrzebłowych dużej wydajności stosuje się w świecie prawie wyłącz-
nie dwupasmowe centralne cięgna łańcuchowe z łańcuchami płaskimi głównie wielkości 42 mm 
i 48 mm. W łańcuchach tych szczególną uwagę zwraca się na wysokość ogniw pionowych, ponie-
waż od niej zależy wysokość rynny, która nie powinna być duża. Oczywiście własności wytrzyma-
łościowe łańcuchów muszą być jednocześnie na bardzo wysokim poziomie, zaś degradacja tych 
własności w trakcie ich użytkowania i przechowywania w kopalni możliwie najniższa. 
 

 
 
Rys. 6. Ogniwo pionowe superpłaskiego łańcucha 42×146 
firmy FASiNG (wysokość ogniwa pionowego 100 mm) 
Figure 8. Vertical link of the super flat FASING 42×146 chain 
(height of the vertical link 100 mm) 
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 Wszystkie liczące się na rynku światowym firmy produkujące łańcuchy i elementy złączne pra-
cują aktualnie nad nowymi konstrukcjami łańcuchów biorąc pod uwagę oprócz już podanych kry-
teriów także współpracę łańcucha z kołami gniazdowymi oraz stopień utrudnień wykonawczych 
i koszty wykonania. Przykłady nowych konstrukcji łańcucha przedstawiono na rysunkach 6−8. 
 Firma JDT wprowadziła nowy materiał HO, którego własności wytrzymałościowe porównano 
na rysunku 9, ze standardowym dotychczas materiałem stosowanym do produkcji łańcuchów (Nr 
1.6758 wg DIN 177115). Z rysunku tego widać, że wytrzymałość nowego materiału w zależności od 
temperatury odpuszczania wzrosła 6−10%, zaś udarność od 22−240%. Produkowane z tej stali łań-
cuchy 52/127×170C i 56/131×187A maja siły zrywające odpowiednio 3700 kN (2400 kN łańcuch 
standardowy) i 4300 kN (3000 kN), zaś udarność 85J (60J standardowy). Ogniwa pionowe tych łań-
cuchów mają wysokość 127 i 131 mm, czyli są niższe od ogniw łańcuchów 42×146 (133 mm). 
 W przenośniku Rybnik 1250 zastosować można największe ze znanych dotychczas łańcuchów. 
 

 
 

Rys. 7. Porównywanie własności wytrzymałościowych stali łańcuchowych, tj. standard (stal 1.6785) i „HO” 
Figure 9. Endurance properties comparison of steels used for producing chains (standard steel 1.6785) and “HO” 

 
 Przy projektowaniu cięgna łańcuchowego ważnymi parametrami są rozstaw łańcuchów podział-
ka (rozstaw) zgrzebeł i prześwit łańcuchów nad blachą ślizgową. 
 W przenośnikach ścianowych rozstawy łańcuchów w zależności od producenta mieszczą się w 
granicach a = (1,4−3)b, najczęściej a = (1,5−2)b; gdzie b − szerokość ogniw poziomych. 
 Największe opory ruchu mają miejsce gdy łańcuchy znajdują obok końców profili bocznych 
i są tym mniejsze im są bliżej osi rynny [5]. Małe opory ruchu mają miejsce również gdy łańcuchy 
są całkowicie pod półkami profili bocznych, ale takie ich usytuowanie wiąże się z dużą nierówno-
miernością rozkładu obciążeń, zwłaszcza przy zakrzywieniach trasy przenośnika w płaszczyźnie 
poziomej. 
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3.3. Napędy przenośników 
 

Największe jednostki napędowe w ścianowych przenośnikach zgrzebłowych mają silniki elektrycz-
ne o mocy 1200 kW (przy częstotliwości 50 Hz). Silniki takie wymagają zastosowania przekładni 
wielkości 65 (wg RAGN). Do tak dużych mocy najkorzystniej jest zastosować przekładnie CST65, 
które mają system zabezpieczający napęd przed przeciążeniem oraz system łagodnego rozruchu 
i wyrównywania mocy poszczególnych jednostek napędowych. Funkcje te są realizowane przez 
sprzęgło wielopłytkowe, mokre sterowane przez odpowiednio zaprogramowany komputer sterujący. 
Ze względu na złożoność budowy i koszt wytworzenia nie stosuje się tych przekładni dla jednostek 
napędowych poniżej 400 kW. Tańszym rozwiązaniem, ale w mniejszym stopniu zabezpieczającym 
napędy jest stosowanie sprzęgieł hydrodynamicznych z regulowanym napełnieniem firmy „Voith”. 
W tym przypadku przekładnie planetarne pozbawione są zabezpieczeń przed udarowym przeciąże-
niem. Rolę tę w dużym stopniu spełnia sprzęgło hydrodynamiczne, które ponadto zmiękcza cha-
rakterystykę napędu, co sprzyja zmniejszeniu nierówności rozkładu obciążeń w układach napędo-
wych. Aktualnie do przenośników ścianowych wprowadzane są jednostki napędowe z regulowaną 
prędkością obrotową przez zastosowanie: 
− silników napędowych zintegrowanych z przemiennikiem częstotliwości, 
− normalnych silników i przemienników częstotliwości zainstalowanych w chodniku podścianowym. 
 W Polsce największe przekładnie planetarne dla górnictwa produkuje RYFAMA. Są to prze-
kładnie wielkości 35 przenoszące moc do 650 kW. Niestety nie maja one możliwości wyrównywa-
nia rozdziału mocy w przenośniku ani zabezpieczenia przed przeciążeniami. Dlatego przy więk-
szych mocach proponuje się użytkownikom jednostki napędowe ze sprzęgłami „Voith”. 
 Przekładnie planetarne stosowane do przenośników dużej mocy powinny być wykonywane nie 
jako trzy- lecz czterosatelitowe, ponieważ pozwalają one na zmniejszenie ich gabarytów. Wymaga 
to jednak zwiększenia dokładności wykonania satelitów i jarzm. Duże moce napędowe wymagają 
intensywnego chłodzenia przekładni wodą przez zastosowanie odpowiednich płaszczy wodnych lub 
chłodnic rurkowych wewnątrz przekładni. 
 W przekładniach dużych mocy ze względu na ich koszt wykonania i skutki przerw w pracy po-
winien być zainstalowany podobnie jak w silnikach elektryczny monitoring pozwalający na pełną 
obserwację i rejestrację podstawowych parametrów pracy tych zespołów maszynowych. Silniki po-
winny być zasilane napięciem 3,3 kV lub większym. 
 W przenośniku Rybnik 1250/350 przewidziano możliwość zastosowania przekładni wielkości 65 
wyposażonych w zestaw elementów kontrolno-pomiarowych zapewniający pełny monitoring pracy 
przekładni. 
 Konieczność minimalizacji gabarytów przekładni zwłaszcza wielkości 65 oraz 85 (do silników 
1500 kW) wiąże się z wykorzystaniem materiałów o najwyższej wytrzymałości zastosowaniem naj-
nowocześniejszych technologii produkcji. 
 
 
WNIOSKI 
 
Analizując tendencje rozwojowe w zakresie podziemnych maszyn górniczych można stwierdzić: 
1. Przemysł maszyn górniczych rozwija się w świecie dynamicznie i powoduje, że w najbliższych 

latach łączna moc zainstalowana w maszyny i urządzenia kompleksu ścianowego może osiągnąć 
aż 10 MW. Stwarza to konieczność poszukiwania nowoczesnych rozwiązań technicznych umoż-
liwiających obniżenie energochłonności podstawowych prac wydobywczych w celu ogranicze-
nia wszelkich negatywnych skutków wynikających z tak dużego zużycia energii. 

2. Przenośniki zgrzebłowe są najbardziej energochłonnym elementem kompleksu ścianowego. 
W maszynach tych istnieją największe możliwości obniżenia zużycia energii tak pod względem 
optymalizacji konstrukcji jak i stosowania odpowiednich wytycznych użytkowania. 
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3. Ogólnie rozwój przenośników zgrzebłowych w RFM RYFAMA S.A. jest zgodny z tendencjami 
światowymi , przy czym daję się zaobserwować pewne przesunięcia czasowe w zakresie naj-
nowszej techniki napędowej związanej z zastosowaniem przekładni najwyższych mocy, wypo-
sażonych w systemy analogiczne jak w przekładniach typu SCT. 
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Designing Armoured Face Conveyors for Coal Faces 
with a High Concentration of Excavation 
 
The report presents basic guidelines that need to be used while designing Armoured Face Convey-
ors for highly concentrated excavation faces. Particular notice was taken of problems regarding mi-
nimizing of the friction, saving energy and also keeping durability and reliability at high level. 
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Nowoczesne metody sterowania odstawą urobku w kopalniach 
 
 
Z. Szymański 
Politechnika Śląska, Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa, Gliwice 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono przegląd nowoczesnych metod projektowania orga-
nizacji transportu kołowego i szynowego w podziemnych zakładów górniczych. Specyfika organi-
zacji transportu w KWK wymaga koordynacji zarówno transportu poziomego oraz pionowego, oraz 
transportu kołowego i szynowego na powierzchni i w podziemiach kopalń. W referacie przedsta-
wiono koncepcję sterowania nadrzędnego maszyn górniczych opartego na sterowaniu rozproszonym, 
z wykorzystaniem procedur sterowania suboptymalnego. Przedstawiono założenia sterowania opty-
malnego oraz próbę jego zastosowania do sterowania rozproszonego odstawą urobku wykorzystu-
jąc układy transportu poziomego. Wykorzystując procedury programu Matlab-Simulink oraz własne 
programy komputerowe opracowano oryginalną metodykę projektowania transportu w podziemiach 
kopalń ze wspomaganiem komputerowym GORTEG. Poszczególne pliki programu GORTEG umoż-
liwiają opracowanie procedur optymalnego sterowania pracą ciągu przenośników podścianowych 
odstawczych, przenośników taśmowych, trakcji szynowej oraz stacji załadowczych i rozładowczych 
skoordynowanego z pracą urządzeń skipowych. W referacie zamieszczono przykłady sterowania od-
stawą ciągu przenośników taśmowych z wykorzystaniem systemu sterowania Promos, oraz syste-
mu sterowania opartego na sterownikach Diament. W referacie zamieszczono przykładowe wyniki 
monitorowania i wizualizacji odstawy urobku w jednej z kopalń. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Odstawa urobku, przenośnik taśmowy, sterowanie suboptymalne, sterowa-
nie rozproszone 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
W polskich kopalniach węgla kamiennego stosowane są systemy eksploatacji oparte na wysokiej 
koncentracji wydobycia. Wymaga to stosowania wydajnych maszyn urabiających oraz niezawodnych 
systemów transportowych: transportu poziomego oraz transportu pionowego. Dla zapewnienia cią-
głości wydobycia węgla należy zastosować dyspozytorskie systemy monitorowania, nowoczesne 
układy: sterowania, zabezpieczeń, oraz diagnostyki maszyn urabiających oraz maszyn transportu 
poziomego (przenośniki zgrzebłowe oraz taśmowe). Zapewniają one realizację złożonych algoryt-
mów sterowania, oraz transmisję danych oraz ich archiwizację, a także wizualizację realizowanych 
procesów i wyników obliczeń. Nowoczesne układy sterowania pracą kopalni powinny uwzględniać 
w sposób globalny pracę wszystkich układów napędowych maszyn górniczych pod względem płyn-
ności odstawy urobku, niezawodności oraz energooszczędności. Dlatego celowym wydaje się za-
stosowanie sterowania wielokryterialnego do sterowania pracą zespołów maszyn górniczych. W re-
feracie przedstawiono koncepcję sterowania nadrzędnego maszyn górniczych opartego na sterowa-
niu rozproszonym, z wykorzystaniem procedur sterowania suboptymalnego. Przedstawiono założe-
nia sterowania optymalnego oraz próbę jego zastosowania do sterowania odstawą urobku wykorzys-
tując układy transportu poziomego. Zamieszczono opisy układów sterowania rozproszonego ciągu 
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przenośników taśmowych, zbudowanych z wykorzystaniem sterowników: Diament oraz Promos. Pro-
ponowane systemy sterowania rozproszonego zostały przeanalizowane na modelach symulacyj-
nych ciągu przenośników taśmowych, oraz zweryfikowane na rzeczywistych obiektach w podzie-
miach kopalń. Wyniki badań eksploatacyjnych oraz oceny stanów technicznych potwierdziły przy-
datność opracowanych metod sterowania 
 
 
2. MODELE MATEMATYCZNE SYSTEMÓW TRANSPORTU UROBKU 
 
System transportu podziemnego zakładu górniczego jest to uporządkowany wewnętrznie zbiór 
obiektów znajdujących się na powierzchni i w podziemiach kopalni, wraz z relacjami istniejącymi 
między obiektami oraz ich właściwościami, którego działanie jest podporządkowane osiągnięciu 
założonego celu transportowego [1]. W skład systemu transportu wchodzą zadania przewozowe: 
urobku, osób i materiałów oraz wszystkie procesy związane z przeładunkiem, składowaniem i ma-
gazynowaniem przewożonych materiałów. Na wyniki pracy systemu transportu mają także wpływ 
procesy zachodzące w obiektach tworzących dany system oraz w jego otoczeniu. Do otoczenia 
systemu transportu zalicza się: system wydobywczy, aktualny stan rozwoju techniki, otoczenie na-
turalne, warunki ekonomiczne, zasady organizacji pracy, energooszczędna praca zespołów napędo-
wych, synchronizacja dopływu urobku z pracą urządzeń transportu pionowego, zbiór obowiązują-
cych przepisów, instrukcji i norm prawnych, oraz „czynniki ludzkie”. Nowoczesny układ zasilania 
i sterowania maszyn i urządzeń pośredniczących w transporcie urobku powinien zapewniać: bieżą-
cą kontrolę podstawowych parametrów eksploatacyjnych, znaczny stopień automatyzacji pracy po-
szczególnych urządzeń, sygnalizację stanów awaryjnych oraz ograniczoną diagnostykę stanów awa-
ryjnych. Model matematyczny transportu kopalnianego musi zapewniać: właściwy wybór struktury 
systemu zależny od wymagań procesu transportowego, zastosowanie optymalnych kombinacji środ-
ków technicznych oraz metod projektowania do realizacji zadań transportowych. Model matema-
tyczny górniczego procesu transportowego należy rozpatrywać jako wielowymiarowy obiekt regu-
lacji i analizować z uwzględnieniem metod statystycznych [1], [2], [3]. Pracę przenośnika taśmo-
wego przemieszczającego się po trasie o założonej konfiguracji, dla modelu z więzami nieholono-
micznymi, w oparciu o równania Lagrange’a II rodzaju, przy 4 stopniach swobody oraz dla współ-
rzędnych uogólnionych qki, można opisać przy pomocy równania (1): 
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gdzie: k = 1, 2, 3, 4 i odnoszą się odpowiednio do wielkości: Xi, Zi, ΦXi, ΦZi; i = 1, 2, ....., n; Xi, Zi, 
ΦXi, ΦZi − współrzędne układu odniesienia. 
 
 W modelu deterministycznym procesu transportu urobku rozpatruje się system transportu za-
wierający zbiorniki akumulacyjne na stacjach przeładunkowych, oraz zakłada się stochastyczny 
dopływ urobku ze ścian roboczych o rozkładzie zbliżonym do rozkładów: Erlanga lub normalnego 
[2], [3]. Zakłada się także ilość układów transportowych, ich parametry eksploatacyjne oraz wy-
dajności maksymalne układów wykorzystywanych w procesie transportu urobku. Stan procesu trans-
portu w przedziale czasu: k×Δt, można opisać wektorem stanu X(k) postaci (2): 
 

X(k+1) = X(k, Δt)                                                                                                            (2) 
 

gdzie: N – liczba jednostek transportowych; z – liczba zbiorników załadowczych; k = 0, 1, 2, .... K; 
K = T/Δt – liczba kroków dyspozycyjnych; T – czas dyspozycyjny; X(k) − wektor stanu opisujący 
położenie jednostki transportowej Si oraz zapełnienie zbiorników akumulacyjnych Vj. 
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przy czym: 
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 Zakładając, że Δli jest minimalną odległością między obiektami transportowymi, a na odcinkach 
z punktami przeładunkowymi w chwili czasu k.Δt może znajdować jeden środek transportu, wtedy 
równanie stanu procesu transportu przyjmuje postać (3): 
 

X(k+1) = G[x(k), u(k)]                                                                                                    (3) 
 

gdzie: G = {g1[x(k), u(k)],., gN[x(k), u(k)], f0[x(k), u(k)],., FT
z[x(k), u(k)]}T − wektor stanu uwz-

ględniający sposób sterowania; Su (k+1) = gu[x(k), u(k)], u = 1, 2, .....N; Vu (k+1) = fu[x(k), u(k)], 
u = 1, 2, .....z; u(k) – sposób sterowania podejmowany w chwilach k < t, przy czym: u(k) ∈ U(x); 
U(x) – zbiór możliwych tras przemieszczania się środków transportu. 
 
 Składowe funkcji G są wyznaczane dla poszczególnych odcinków trasy oraz rodzajów środków 
transportu: zbiorniki akumulacyjne, stacje przeładowcze, transport kołowy i przenośnikowy, trans-
port pionowy. Szczegółowy sposób wyznaczania składowych funkcji G przedstawiono w [4]. 
W podziemiach kopalń eksploatowane są maszyny górnicze: urabiające, oraz transportowe (prze-
nośniki ścianowe, przenośniki zgrzebłowe). Są one napędzane silnikami indukcyjnymi klatkowymi 
i zasilane z sieci trójfazowej bezpośrednio, lub przez zasilacz przekształtnikowy. Maszyny te za-
wierają układy napędowe, w których praktycznie nie przewiduje się regulacji prędkości obrotowej, 
natomiast zasilacz przekształtnikowy umożliwia przeprowadzenie płynnego rozruchu. W układach 
zasilania maszyn górniczych stosowane są tranzystorowe lub tyrystorowe sterowniki prądu prze-
miennego (układy soft startu). Nowoczesny układ sterowania maszyny górniczej powinien zapew-
niać realizację: sekwencji rozruchowych, kontrolę parametrów eksploatacyjnych maszyny, sygnali-
zację stanów awaryjnych, oraz wyłączanie zasilania podczas zwarć i przeciążeń. Układy sterowa-
nia powinny zapewniać sterowanie: lokalne − z tablicy sterowniczej maszyny, zdalne – wykorzy-
stując sterowanie radiowe, lub lokalne sieci komputerowe (CAN, MPI), lub sterowanie automaty-
czne (z komputera nadrzędnego) wykorzystując sieci transmisyjne (Profibus DP, Profinet, Ethernet 
lub łącza Internetowe) [4], [6]. Komputer nadrzędny powinien posiadać: bazę danych, oraz bazę 
wiedzy eksploatowanych maszyn górniczych, oraz specjalne programy diagnostyczne i sterujące, 
zapewniające quasi optymalne sterowanie pracą maszyny górniczej, zgodnie z realizowanymi za-
daniami wydobywczymi, przy optymalnym zużyciu energii. Funkcję celu dla quasi optymalnego 
sterowania pracą maszyny transportowej można sformułować w postaci wyrażenia (4): 
 

[ ] { vvQQWfU maxmaximaxiiii
,,,opt, =≤ηη ≤=∃ I                                                                             (4) 

 

 Istnieją takie parametry zasilania silników napędowych: Ui, fi, które dla danej maszyny trans-
portowej realizują quasi optymalne zadania transportowe: Q < Qmax, przy określonej prędkości 
przesuwu taśmy v = vmax, przy ograniczonym zużyciu energii: W = opt, η< ηmax. Dynamikę przeno-
śnika taśmowego można opisać w sposób uproszczony układem równań (5): 
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gdzie: Fi, vi – wartości chwilowe sił i prędkości przesuwu taśmy w i-tym punkcie taśmy; mi – jed-
nostkowa masa zastępcza odcinka taśmy, między i-tym oraz i+1 punktem taśmy; W – zastępcze opo-
ry przenośnika; A, E – współczynniki konstrukcyjne maszyn transportowej. 
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 Dynamikę indukcyjnego silnika napędowego napędzającego przenośnik opisuje układ równań 
różniczkowych (6): 
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gdzie: is, iw, us, uw – prądy i napięcia fazowe uzwojeń stojana i wirnika; Rs, Rw, Ls, Lw – rezystancje 
i indukcyjności własne uzwojeń stojan i wirnika; Lδs, Lδw – indukcyjności rozproszenia uzwojeń 
stojan i wirnika; Ms,w – indukcyjność wzajemna uzwojeń stojan i wirnika. 
 
 Równania (1−6) są wykorzystywane do opracowania modelu kinematycznego maszyny trans-
portowej oraz do opracowania optymalnego sterowania pracą przenośnika. Opracowane algorytmy 
sterowania umożliwią realizację zadań transportowych przenośnika, przy założonej funkcji celu [2], [3]. 
Programy sterujące są umieszczone w pamięci komputerów sterujących: nadrzędnego, oraz kompu-
terów lokalnych. Komputer nadrzędny współpracuje z różnymi urządzeniami peryferyjnymi: mo-
duły konfiguracji, moduły wizualizacyjne, moduły komunikacyjne, drukarki, oraz z dodatkowymi 
komputerami, przechowującymi bazy danych wszystkich maszyn sterowanych z komputera nad-
rzędnego. 
 
 
3. STEROWANIE SUBOPTYMALNE SYSTEMU TRANSPORTU KOPALNIANEGO 
 
Sterowanie pracą kopalnianego systemu transportu jest to sterowanie wielopoziomowe, multikryte-
rialne, o stochastycznych zmianach wielkości regulacyjnych. Przy realizacji niektórych procesów te-
chnicznych w transporcie urobku korzystne jest więc zastosowanie sterowania suboptymalnego. [2]. 
Sterowanie suboptymalne umożliwia realizację adaptacyjną złożonych algorytmów sterowania, 
z uwzględnieniem zjawisk wyprzedzających ich wystąpienie. Jest to więc sterowanie predykcyjne 
zapewniające optymalne sterowanie pracą napędu maszyny górniczej przy założonych funkcjach 
celu oraz multikryteriach, determinujących właściwą pracę maszyny zgodnie z realizowanym pro-
cesem technicznym. Sterowania predykcyjne: MPC (model predictive control) lub RHC (Receding 
Horizon Control) są metodami sterowania dynamicznych układów nieliniowych, polegających na 
cyklicznym rozwiązywaniu odpowiednio sformułowanych zadań sterowania optymalnego (ZSO). 
Początkowa część rozwiązania (funkcje sterujące) jest podawana na wejścia obiektu regulacji, na-
stępnie rozwiązuje się układy równań różniczkowych, opisujących model dynamiczny obiektu, uzys-
kane wyniki obliczeń porównuje się ze stanem rzeczywistym, następnie całą procedurę powtarza 
się dla nowego założonego stanu pracy obiektu. Model matematyczny sterowania predykcyjnego 
opisuje układ równań (7): 
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gdzie: x(t), u(t) – funkcje sterowania obiektu; f(x, u) – funkcje realizujące algorytmy sterowania op-
tymalnego. 
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 Prawa strona równania (1) musi spełniać warunek Lipschitza: f(0, 0) = 0. Wskaźnik jakości ste-
rowania obiektu J można określić z relacji (8): 
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gdzie: L(x, u) – całkowita energia układu napędowego; q(x) – energia jednostkowa i-tego elementu 
układu napędowego. 
 
 Parametry regulatora optymalnego opisanego zależnością: u = k(x), można wyznaczyć rozwią-
zując równania Hamiltona-Jacobiego-Bellmana [4]. Znalezienie optymalnego rozwiązania przy ste-
rowaniu predykcyjnym jest przeważnie niemożliwe dla złożonych obiektów regulacji z układami 
nieliniowymi. Przy ustalonej strukturze układu sterowania poszukuje się metodami gradientowymi 
minimum wskaźnika jakości Q(p), przy czym p jest wektorem parametrów sterowania Gradient 
wskaźnika jakości oblicza się stosując numeryczne całkowanie równań stanu i równań sprzężonych 
układu napędowego maszyny górniczej. Podczas realizacji obliczeń optymalizacyjnych generowane 
są procedury generacji i redukcji. Stosowane są różne sposoby generowania procedur: szpilkowa, 
jednowęzłowa, płaska oraz wielomianowa [2], [4]. Generacja szpilkowa polega na wstawieniu do-
datkowego predykcyjnego pulsu do algorytmu sterowania, i szukaniu optymalnego rozwiązania. 
Generacja jednowęzłowa polega na wstawieniu nowego węzła do matrycy sterowania. Generacja 
płaska polega na wstawieniu ograniczeń: minimalnych i maksymalnych do procedur sterowania. 
Generacja wielomianowa powoduje zwiększenie o 2 stopień wielomianu (n+2) opisującego proces 
sterowania obiektu. Po procesie generacja, następuje zmiana struktury obwodu sterowania, oraz 
zmiana wymiaru przestrzeni decyzyjnej. Proces poszukiwania jest kontynuowany w nowej prze-
strzeni, do następnego procesu generacja, lub do spełnienia warunków koniecznych do uzyskania 
rozwiązania optymalnego. Procedury procesu redukcja polegają na usuwaniu ograniczeń technicz-
nych realizacji założonych procedur. Maszynę górniczą można traktować jako obiekt nieliniowy 
z więzami nieholonomicznymi, opisany układami równań różniczkowych nieliniowych [5], [6]. 
 
 
4. STEROWANIE ROZPROSZONE MASZYN GÓRNICZYCH 
 
W systemach sterowania i automatyzacji maszyn górniczych stosuje się cyfrowe oraz analogowe 
czujniki i przetworniki pomiarowe, do pomiaru parametrów: elektrycznych, mechanicznych oraz fi-
zycznych [4], [5], [6]. Transmisja sygnałów sterujących oraz pomiarowych może być realizowana 
sieciami transmisyjnymi, w systemie transmisji wielokrotnej, lub wykorzystując sieci światłowo-
dowe. W sieci transmisyjnej wyróżnia się trzy klasy urządzeń: DP Master 1, DP Master 2, oraz 
Slave-DP. Moduły DP Master 1 są to węzły nadrzędne spełniające rolę sterownika centralnego, któ-
ry w cyklu komunikacyjnym wymienia informacje z modułami peryferyjnymi Slave-DP, Moduły 
DP Master 2 zawierają programatory, konfiguratory, układy diagnostyczne, oraz urządzenia opera-
torskie. Wyposażenie sterownika w panele monitorujące i diagnostyczne zapewnia ciągłość kontro-
li procesu sterowania. Rozbudowane funkcje diagnostyczne oraz szybkie wyszukiwanie błędów poz-
walają na minimalizację czasów przestoju, oraz wykrywanie stanów awaryjnych. Rozwiązanie to 
wymaga zastosowania dodatkowych układów separujących, oraz wzmacniaczy sygnałowych. W uk-
ładach sterowania rozproszonego wykorzystuje się głównie moduły w wykonaniu iskrobezpiecz-
nym. Programy sterujące sterownikami przemysłowymi: Diament, oraz Promos są wyposażone 
w funkcje umożliwiające podłączenie: paneli operatorskich, systemów wizualizacyjnych procesu, 
oraz programatorów zarówno do portu MPI jak i DP sterowników przemysłowych.[5], [6]. Syste-
my sterowania wykorzystane do sterowania pracą maszyn transportowych, są systemami typu Mo-
no-master. Zawierają m.in.: sterowniki umieszczone w stacji głównej (SG) oraz moduły Slave jako 
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układy peryferyjne. W układzie sterowania lokalnego, sterowniki pełnią funkcję nadrzędną (funkcje 
łączeniowe, kontrola stanów awaryjnych, gromadzenie sygnałów, oraz ich transmisję do kompute-
ra nadrzędnego). Elementami typu Slave są moduły peryferyjne, które kontrolują i sterują pracą lo-
kalnych układów napędowych (przenośnik). W przypadku awarii systemu, moduły Slave zapewnia-
ją wizualizację procesu sterowania oraz sygnalizują stany awaryjne, co zapewnia zmniejszenie przerw 
spowodowanych stanem awaryjnym systemu. Sterowanie pracą systemu obejmuje procedury stero-
wania nadrzędnego. Master całego systemu odstawy przenośnikowej, oraz procedury sterowania lo-
kalnego indywidualnego przenośnika. 
 

 
 
Rys. 1. Schemat poglądowy odstawy urobku ciągiem przenośników taśmowych 
Figure 1. Draft view scheme of the coal haulage with series belt conveyers 

 
 Algorytm sterowania centralnego zawiera procedury testujące układy przed każdym uruchomie-
niem, procedury sterowania lokalnego, oraz sterowania automatycznego całego systemu i jego mo-
dułów, procedury monitorujące system oraz procedury diagnostyczne. W stanach awaryjnych al-
gorytmy sterowania nadrzędnego oraz programy sterujące zapewniają skuteczne wyłączenie posz-
czególnych modułów lub całego systemu. W referacie przedstawiono układy sterowania odstawą 
urobku na przykładzie ciągu przenośników taśmowych, przy zastosowaniu sterowników przemy-
słowych typu: Diament oraz Promos. Przykładowy schemat odstawy urobku ciągiem przenośników 
taśmowych przedstawiono na rysunku 1. 
 
 
5. SYSTEM STEROWANIA PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH TYPU PROMOS 
 
System sterowania PROMOS umożliwia zintegrowanie funkcji nadzoru, diagnostyki, sterowania, 
komunikacji i bezpieczeństwa w jednym sterowniku PS 1203 lub jego mutacji [5]. Sterowniki są 
połączone ze sobą oraz z komputerem nadrzędnym na powierzchni przez magistralę AST. Magi-
strala AST służy do sterowania napędami przenośników taśmowych, wyłączania awaryjnego prze-
nośników, głosowego i sygnałowego komunikowania się wzdłuż magistrali, nadawania sygnału ostrze-
gawczego przed uruchomieniem przenośnika oraz gromadzenia i zbierania informacji z czujników 
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i przetworników zainstalowanych na przenośnikach. System PROMOS umożliwia odczyt informa-
cji na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym w sterownikach, oraz jest przystosowany do transmisji 
danych po kablach telefonicznych na powierzchnie kopalń dla celów kontrolnych oraz statystycz-
nych. Linie transmisyjne między sterownikami umożliwiają transmisje danych procesowych, trans-
misję jednego lub większej ilości kanałów małej częstotliwości, oraz aktywacje przenośników bę-
dących w stanie bez napięciowym. Schemat strukturalny systemu PROMOS przedstawiono na ry-
sunku 2. 
 

 
 
Rys. 2. Schemat strukturalny systemu PROMOS 
Figure 2. PROMOS system structural scheme 

 
 Sterowanie przenośnikiem taśmowym odbywa się przez magistralę AST ze sterownika PS 2000, 
lub z wersji kompaktowej PE2.25. Silniki napędowe przenośników są sterowane przez moduł in-
terfejsu PE4200 lub przez separator PS5000P w zależności od elementu załączającego: stacja KE 
1004/1lub wyłącznik OW(D)-1202K. Zespoły hamulcowe są sterowane przez separator przekaźni-
kowy typu PS5000P. Czujniki zabudowane na trasie przenośnika podłącza się do magistrali AST 
przez: adaptery poczwórne, stanowisko pomocnicze PE4000, lub przez urządzenie głośnomówiące 
typu PE4110. Magistrala AST jest zakończona członem końcowym typu PE6000.05. Schemat po-
glądowy układu sterowania przedstawiono na rysunku 3. 
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Rys. 3. Schemat obwodu sterowania przenośnika taśmowego w systemie PROMOS 
Figure 3. Belt conveyer control system in PROMOS solution 
 
 
6. SYSTEM STEROWANIA PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH TYPU DIAMENT 
 
System sterowania przenośników typu Diament jest przeznaczony jest do sterowania i sygnalizacji 
pracy przenośników taśmowych oraz sygnalizacji ostrzegawczej przed ich uruchomieniem. Składa 
się on ze sterownika centralnego typu Bizon oraz ze sterowników lokalnych typu Diament [6]. 
W układzie sterowania automatycznego zastosowano sterownik centralny typu BIZON w sterowa-
niu ciągu transportowego oraz sterowniki lokalne typu Diament. Sterownik centralny umożliwia: 
wybór uprawnienia dla czterech ciągów przenośników w odstawie, sterowanie automatyczne ciągów 
odstawy, wizualizację stanów pracy poszczególnych przenośników w ciągu, transmisję danych do 
systemu wizualizacji na powierzchni. Mikroprocesorowy sterownik DIAMENT 2200-E umożliwia: 
wybór rodzaju pracy za pośrednictwem menu programowania użytkownika: Transport urobku lub 
Rewizja, wybór sterowania, sposobu uruchamiania pracy przenośnika taśmowego, emitowania syg-
nałów akustycznych za pośrednictwem sygnalizatorów akustycznych głośnomówiących, generowa-
nie sygnału informującego o spieczeniu styków w aparaturze łączeniowej zasilającej napęd przeno-
śnika, sygnału informującego o spieczeniu styków w aparaturze łączeniowej, zasilającej hamulce 
przenośnika, kontrolę ciągłości linii w magistrali systemu łączności w trakcie trwania sygnału roz-
ruchowego, awaryjne zatrzymanie przenośnika z dowolnego miejsca wzdłuż jego trasy, sterowanie 
i kontrolę załączenia aparatury łączeniowej napędu oraz aparatury łączeniowej hamulców przenoś-
nika, dwustronną wymianę danych pomiędzy sterownikiem i sygnalizatorami akustycznymi zabu-
dowanymi wzdłuż trasy przenośnika taśmowego, odczyt informacji o stanie czujników kontrolowa-
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nych przez Układ Kontroli Temperatury Taśmociągu (UKTT) przez układ transmisji danych, iden-
tyfikację blokad z wykorzystaniem modułów identyfikacji blokad typu NIB-E, programowanie wy-
branych parametrów, rodzaju współpracujących czujników lub urządzeń oraz funkcji kontrolnych 
sterownika przez osoby uprawnione tzn. znające hasło dostępu. 
 

 
 
Rys. 4. Monitoring pracy przenośnika w ścianie 506 
Figure 4. Belt conveyor in the 506 Wall monitoring side 

 

 
 
Rys. 5. Monitorowanie pracy przenośnika taśmowego 
Figure 5. Belt conveyor monitoring side 

774



 

 

 Na rysunkach 4 i 5 przedstawiono przykładowe wyniki monitorowania pracy systemu przeno-
śników taśmowych z zaznaczeniem układu napędowego, stanu pracy oraz parametrów eksploata-
cyjnych. 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Zastosowanie sterowników przemysłowych w układach sterowania maszyn górniczych transporto-
wych zapewnia realizację złożonych algorytmów sterowania: sterowanie energooszczędne, z moż-
liwością bieżącej kontroli wybranych parametrów eksploatacyjnych i diagnostyki całego systemu 
oraz jego zespołów. Wprowadzenie sterowania rozproszonego zapewnia realizację sterowania lo-
kalnego oraz sterowania centralnego z uwzględnieniem narzuconych priorytetów sterowania. Pro-
ponowane algorytmy sterowania umożliwiają realizację sterowania quasi optymalnego, przy stosun-
kowo małych kosztach finansowych. Zastosowanie sterowania suboptymalnego w układach stero-
wania odstawa urobku zapewni energooszczędną, płynną odstawę urobku przy minimalizacji sta-
nów awaryjnych. Proponowane sterowanie maszyn górniczych może być w pewnych przypadkach 
rozwiązaniem konkurencyjnym w stosunku do kosztownych i złożonych rozwiązań firm profesjo-
nalnych. 
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Modern Control System of the Coal Haulage in the Mines 
 
In the report present’s the review of the modern designing method an organization of the road and 
rail haulage in underground mines. The specificity of the organization of the transport in mine de-
mands the co-ordination both the horizontal transport and perpendicular, and the road and rail 
haulage on the surface of mines. In the report present’s an idea of the superior control of mine ma-
chi-nes of leaning on the diffuse control, with the utilization of procedures of suboptimal control. 
The paper presented assumptions of the optimal control and the test of this application in distribution 
con-trol system of the coal haulage in horizontal transport. Using procedures of the Matlab-
Simulink program and personal computer program GORTEG were worked out the original meth-
odology of the designing of the transport in undergrounds of mines. Particular procedures of the 
GORTEG pro-gram enable the elaboration of procedures of the optimum-control of the work a se-
ries of subwall haulage conveyors belt conveyors, rail traction and loading and unloading stations 
of coordinated with the work haulage lift devices. In the report presented examples of the control 
belt conveyers with the application of the system of the PROMOS and DIAMENT control system. 
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The paper present’s example-results of the monitoring and visualization of the coal haulage in one 
of mines. 
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STRESZCZENIE: Przeprowadzone badania fizykomechaniczne i chemiczne górniczych (wydobyw-
czych) odpadów powęglowych pochodzących ze składowiska w Piekarach Śląskich wskazują, że 
odpady przepalone, poza uziarnieniem, spełniają wymagania dla kruszyw i materiałów mineral-
nych stosowanych jako kruszywo do betonu, do podbudowy dróg, w pracach, inżynieryjno-budow-
lanych, w robotach drogowych, do niwelacji i utwardzania terenów oraz robót hydrotechnicznych. 
Natomiast odpady nieprzepalone ze względu na obecność węgla oraz słabą mrozoodporność nie 
mogą być wykorzystywane jako kruszywo do betonu oraz jako materiał do robót drogowych i hy-
drotechnicznych.  
 
SŁOWA KLUCZOWE: Górnicze odpady powęglowe, badania, wykorzystanie 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Odzyskiwanie obszarów zdegradowanych lub przeznaczonych na składowiska odpadów jest jednym 
z wielu problemów związanych z gospodarczym wykorzystaniem terenów województwa śląskiego. 
Problem odzyskania i rewitalizacji terenów składowisk odpadów górniczych (wydobywczych) ko-
palń węgla kamiennego dla możliwości powrotu tych terenów do funkcji miejskich innych niż prze-
mysłowe, związany jest z koniecznością likwidacji nagromadzonych odpadów. 
 Prowadzone inwestycje, a szczególnie drogowe, wskazują na możliwości wykorzystania skła-
dowanych w przeszłości powęglowych odpadów górniczych (wydobywczych), w całości lub czę-
ści, jako materiału mineralnego w różnych aplikacjach budowlanych. Dlatego bardzo ważne jest 
rozpoznanie występujących na składowiskach odpadów powęglowych, szczególnie w rejonach li-
kwidacji kopalń węgla kamiennego, na przykład Ruch „Andaluzja” ZG „Piekary” w Piekarach Ślą-
skich, oraz bliskości terenów inwestycji przemysłowych i drogowych. 
 
 
2. SKŁADOWISKO 
 
Składowisko, z którego pobrano próbki powęglowych odpadów górniczych (wydobywczych) do 
badań położone jest na terenie Piekar Śląskich w dzielnicy Brzeziny Śląskie. Wybór składowiska 
nie był przypadkowy, ponieważ w Piekarach Śląskich i okolicy (Bytom, Zabrze, Gliwice, Ruda 
Śląska) prowadzone są inwestycje oraz budowa autostrady A-1 i DTŚ. Wstępne badania dla oceny 
występujących na tym składowisku odpadów podjęto w 2008 roku [4]. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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 Powstanie tego składowiska związane jest z działalnością byłej Kopalni Węgla Kamiennego 
„Andaluzja” położonej w północno-wschodniej części Niecki Bytomskiej Górnośląskiego Zagłębia 
Węglowego. Odpady górnicze usuwane na to składowisko (nr 3) w latach 1960−1980 pochodzą 
głównie z prac udostępniających złoże węgla kamiennego „Brzeziny”. Około 1980 roku stwier-
dzono samozapłon odpadów, który być może rozpoczął się znacznie wcześniej, ale jego efekty nie 
były widoczne na powierzchni. Przystąpiono do gaszenia pożaru poprzez mechaniczne zagęszcze-
nie warstwy powierzchniowej oraz wprowadzenie na zagęszczaną powierzchnię składowiska mate-
riałów mineralnych między innymi piasku, popiołów i żużli energetycznych. Pożar opanowano, 
a obecnie w skarpach składowiska widoczne są efekty termicznego przeobrażenia odpadów (fot. 1). 
 

 
 
Fot. 1. Przepalone odpady powęglowe na składowisku w Piekarach Śląskich 
Figure 1. Burnt coal mining wastes on the waste heap in Piekary Śląskie 

 
 W pobliżu opisywanego składowiska znajdują się dwa kolejne (nr 4 i 4a) na których w prze-
szłości Kopalnia Węgla Kamiennego „Andaluzja”, a następnie Ruch „Andaluzja” Zakładu Górni-
czego „Piekary”, prowadziły składowanie odpadów wydobywczych w postaci karbońskich skał płon-
nych o różnym składzie petrograficznym. Kolejnym etapem oceny możliwości odzyskania terenów 
przekształconych przez górnictwo powinno być rozpoznanie właściwości tych odpadów dla ich go-
spodarczego wykorzystania. 
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3. MATERIAŁ BADAWCZY 
 

3.1. Odpady górnicze przepalone 
 

Na składowisku w Piekarach Śląskich (Brzeziny) wśród czerwono-brunatnej masy przepalonych 
karbońskich skał płonnych wyróżniono: 
− iłowce o wyraźnej łupliwości, kruszące się i oddzielające na „płytki”; 
− mułowce najczęściej bez łupliwości, zwięzłe; 
− piaskowce drobnoziarniste, miejscami przechodzące w mułowce; 
− zlepy – niezidentyfikowane skały ilaste mocno spieczone, miejscami przetopione (żużel?), 

w miejscach porowatych wytrącenia hematytu (?). 
 Z mieszaniny przepalonych iłowców, mułowców i piaskowców pochodzących z różnych miejsc 
na składowisku wykwartowano próbki oznaczone Op-1 i Op-2. Próbki te miały charakter kruszywa 
mineralnego przeznaczonego do wykorzystania. Trzecią próbkę Op-3 stanowił zlep, którego morfo-
logia wskazuje, że nie może być obiektem pozyskiwania kruszywa bez konieczności wstępnego 
rozdrabniania (fot. 2). 
 

 
 
Fot. 2. Zlep z przepalonych odpadów górniczych na składowisku w Piekarach Śląskich 
Figure 2. Luster of burnt coal mining wastes on the waste heap in Piekary Śląskie 

 
3.2. Odpady górnicze nieprzepalone 
 

W składzie petrograficznym odpadów wyróżniono: mułowce (ok. 60%), iłowce i łupki ilaste (ok. 
30%) oraz piaskowce około 10%. Mułowce szare i jasnoszare, zwięzłe, miejscami strefy przejś-
ciowe do drobnoziarnistych piaskowców. Iłowce szare często przechodzące w ciemnoszare łupki 
ilaste. Na powierzchniach łupliwości widoczne miejsca występowania substancji organicznej (węg-
la) oraz sporadycznie żółte naloty (siarka?). 
 Z odpadów stanowiących mieszaninę wymienionych skał płonnych pobranych na terenie ca-
łego składowiska wykwartowano dwie próbki oznaczone On-1 i On-2. 
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4. METODY BADAŃ 
 
Badania powęglowych odpadów górniczych (wydobywczych) przeprowadzono w Laboratorium In-
żynierii Lądowej „Labotest” Sp. z o.o. w Katowicach, w Laboratorium Analiz Odpadów Stałych 
Zakładu Monitoringu Środowiska GIG oraz w Laboratorium Radiometrii GIG w Katowicach. Ba-
dania fizykomechaniczne przeprowadzono zgodnie z normami: mrozoodporność – PN-EN 1367-2: 
:2000, zagęszczalność metodą Proctora – PN-B-04481:1988 oraz nośność jako wskaźnik CBR – 
PN-S-02205:1998. 
 Podstawowy skład chemiczny oraz zawartość pierwiastków śladowych w badanych odpadach 
mineralnych oznaczono metodą spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej (XRF). Wykorzystano 
sekwencyjny spektrometr typu PW 1404 firmy Philips. Jako źródło wzbudzania użyto lampę rent-
genowską z podwójną anodą Cr-Au o mocy maksymalnej 3 kW. Oznaczenia wykonano w oparciu 
o opracowane procedury i przeprowadzone badania techniką XRF w Zakładzie Monitoringu Śro-
dowiska GIG [3], [5], [6]. Do kalibracji wykorzystano wzorce materiałów mineralnych przygodo-
wane w Zakładzie Monitoringu Środowiska GIG. Próbkę wielokrotnie homogenizowano, po czym 
do pomiarów rentgenowskich przygotowano metodą paletyzacji. 
 W przypadku oznaczania pierwiastków śladowych zastosowano korekcję tła. Korekta błędów 
efektów matrycowych wynikająca z oddziaływań międzypierwiastkowych została uwzględniona na 
etapie sporządzania krzywych kalibracyjnych. Niejednorodność uziarnienia próbek likwidowano 
przed paletyzacją poprzez wielokrotne mielenie do frakcji ziarnowej poniżej 0,03 mm. 
 Wyciągi wodne z badanych odpadów górniczych (wydobywczych) wykonano w proporcji 1:10. 
Wyciąg wodny jest jedną z najlepszych metod określenia ilości zanieczyszczeń uruchamianych do 
środowiska i jest preferowany w krajach Unii Europejskiej przy opracowaniach dotyczących ocen 
ekologicznych [8], [9]. 
 Pomiary pH wyciągów wodnych wykonano metodą elektrometryczną zgodnie z normą PN-90/ 
/C-04540.01. Stężenia sodu i potasu oznaczono fotometrycznie wg PN-ISO 9964-3:1994, chlorków 
metodą Mohr'a wg PN-ISO 9297:1994, a siarczanów wagowo wg PN-ISO 9280:2002. Stężenia me-
tali ciężkich w wyciągu wodnym oznaczono metodą spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną 
indukcyjnie (AES-ICP) wykorzystując spektrometr Optima 5000 DV Perkin Elmer [5]. Rtęć ozna-
czono metodą wysokotemperaturowego spalania sprzężoną z techniką „zimnych par” wykorzystu-
jąc atomową spektrometrię absorpcyjną (CVAAS). 
 
 
5. FIZYKOMECHANICZNE WŁAŚCIWOŚCI BADANYCH ODPADÓW GÓRNICZYCH 
 

5.1. Ocena odpadów przepalonych 
 

Wśród przepalonych odpadów górniczych (wydobywczych) w próbkach Op-1 i Op-2 pobranych ze 
składowiska w Piekarach Śląskich dominujący udział wykazuje frakcja kamienista (powyżej 20 mm) 
w ilościach około 80% obj., a uzupełnienie stanowią frakcje żwirowa 12−16% obj. oraz piaszczys-
ta i drobniejsze w ilości 4−8% obj. Pod względem uziarnienia, spełniają wymagania normy PN-S-
-02205:1998 dla materiałów wykorzystywanych do robót ziemnych w budownictwie drogowym. 
W przypadku innych norm dla kruszyw mineralnych PN-EN-13242:2004 i PN-EN-13383-1:2003 
oraz kamienia do robót hydrotechnicznych PN-EN-13383-1:2003 konieczna jest obróbka uziarnie-
nia (prowadzenie odzysku w instalacji). 
 Mrozoodporność odpadów przepalonych, w tym zlepu, to średnio 23% (od 16 do 36%) która 
spełnia wymagania zarówno dla kruszyw (PN-EN-13242:2004) jak i dla kamienia do robót hydro-
technicznych (PN-EN-13383-1:2003). Zagęszczaność w aparacie Proctora dla odpadów przepalo-
nych próbek Op-1 i Op-2 to 1,847 i 1,855 kg/dm3 przy wilgotności optymalnej 10,0 i 12,5%; są to 
wartości które spełniają wymagania normy PN-S-02205:1998 dla materiałów robót ziemnych (wię-
cej niż 1,6 kg/dm3). 
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 Nośność przepalonych odpadów górniczych pochodzących ze składowiska wyznaczono jako 
współczynnik nośności CBR po nasyceniu ich wodą i zagęszczeniu normalnej próby Proctora [15]. 
Oznaczone wartości CBR wynosiły: 28 i 23 (zlepu Op-3 nie badano). Według Z. Wiłuna [15] orien-
tacyjne wartości współczynników CBR dla gruntów podłoża drogowego wahają się od ponad 15 
dla pospółek, żwirów i rumoszów skalistych sypkich poprzez wartości od 14 do 9 dla różnorod-
nych piasków oraz od 9 do 3 dla mieszanin rumoszów, piasków, glin i pyłów. Najniższymi war-
tościami współczynnika CBR od 2 do 3 charakteryzują się grunty pyłowe i gliniaste z udziałem 
frakcji ilastej (2−3), a wartościami poniżej 2 − grunty organiczne. 
 
5.2. Ocena odpadów nieprzepalonych 
 

W odpadach nieprzepalonych frakcja kamienista to przeciętnie 65% obj. a uzupełnienie stanowią 
frakcje żwirowa 20−28% obj. oraz piaszczysta i drobniejsze w ilości około 10 obj. Pod względem 
uziarnienia, podobnie jak w przypadku odpadów przepalonych, dla uzyskania kruszywa mineralne-
go konieczna jest obróbka uziarnienia (prowadzenie odzysku w instalacji). Mrozoodporność odpa-
dów nieprzepalonych waha się w szerokim przedziale wartości, dla próbki On-1 to 30% a dla On-2 
− 68%. Wynika z tego, że odpady nieprzepalone nie spełniają wymagania (25%) mrozoodporności 
dla kamienia do prac hydrotechnicznych (PN-EN-13383-1:2003) oraz są na granicy spełnienia wy-
magania (35%) dla kruszyw określone w normie PN-EN-13242:2004. 
 Zagęszczaność w aparacie Proctora dla odpadów nieprzepalonych to 1,870 i 1,886 kg/dm3 przy 
wilgotności optymalnej od 12,4 i 10,0%. Wartości te nie odbiegają od wyników badań własnych 
próbek karbońskich skał płonnych z innych kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Przykła-
dowo, dla mieszanin skał płonnych o charakterze ilastym pochodzących z KWK Wujek gęstości 
maksymalne to 1,880 i 1861 kg/cm3 przy wilgotności optymalnej 10,0 i 10,4% oraz z KWK „Po-
kój” – 1,897 kg/cm3 i 12,8%. Ponadto badane nieprzepalone odpady spełniają wymagania normy 
PN-S-02205:1998 dla materiałów do robót ziemnych. 
 Nośność nieprzepalonych odpadów górniczych pochodzących ze składowiska wyznaczono jako 
współczynnik nośności CBR po zagęszczeniu normalnej próby Proctora. Oznaczone wartości CBR 
to 14 i 12 odpowiadające gruntom podłoża drogowego o charakterze różnorodnych piasków [15]. 
 
 
6. FIZYKOCHEMICZNE WŁAŚCIWOŚCI BADANYCH ODPADÓW GÓRNICZYCH 
 
Pod względem chemicznym badane odpady górnicze (wydobywcze) mają charakter krzemionkowo-
glinowy ze znacznym udziałem żelaza (tab. 1). Różnice w składzie odpadów przepalonych i nieprze-
palonych obrazują przede wszystkim straty prażenia oraz ilości żelaza. Małe straty prażenia odpa-
dów przepalonych wynikają z oddziaływania temperatury w czasie pożaru, która spowodowała 
również koncentracje żelaza i powstawanie różnych faz mineralnych z udziałem glinu i żelaza. 
Usunięcie substancji organicznej oraz termiczne przeobrażenie niskotemperaturowych minerałów 
uwolniło z ich struktury metale ciężkie obecnie występujące w przepalonej masie a także w struk-
turach nowopowstałych faz mineralnych na przykład hematytu (α − Fe2O3) [7]. W związku z tym 
zawartości zanieczyszczeń metalami są generalnie większe w odpadach przepalonych (tab. 2). 
 Ocenę całkowitej zawartości metali ciężkich w ujęciu środowiskowym wykonać można na pod-
stawie dopuszczalnej ich zawartości w glebach i gruntach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości 
ziemi [10]. Wymienione Rozporządzenie określa standardy jakości gleby lub ziemi z uwzględnie-
niem ich funkcji aktualnej i planowanej dla następujących grup rodzajów gruntów: 
− grupa A: 

a) nieruchomości gruntowe wchodzące w skład obszaru poddanego ochronie na podstawie prze-
pisów ustawy – Prawo wodne; 
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b) obszary poddane ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody; jeżeli utrzymanie 
aktualnego poziomu zanieczyszczenia gruntów nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi lub 
środowiska – dla obszarów tych stężenia zachowują standardy wynikające ze stanu faktycz-
nego. 

− grupa B – grunty zaliczone do użytków rolnych z wyłączeniem gruntów pod stawami i gruntów 
pod rowami, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, nieużytki, a także grunty zabudowa-
ne i zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków kopalnianych, oraz tere-
nów komunikacyjnych; 

− grupa C – tereny przemysłowe, użytki kopalniane, tereny komunikacyjne. 
 Porównania ilości zanieczyszczeń metalami w badanych odpadach górniczych pochodzących 
ze składowiska w Piekarach Śląskich dokonać należy do wartości dopuszczalnych w glebach tere-
nów B (0−0,3 m ppt) gdy materiał ten będzie wykorzystywany na terenach rolnych i/lub leśnych, 
zabudowanych i/lub zurbanizowanych oraz do gruntów terenów C (0−2,0 m ppt) jeśli używany bę-
dzie na terenach przemysłowych, kopalnianych i komunikacyjnych. Wartości dopuszczalne prezen-
tuje tabela 3. 
 
Tabela 1. Skład chemiczny odpadów górniczych pochodzących ze składowiska w Piekarach Śląskich 
Table 1. Chemical composition of coal mining wastes on the waste heap in Piekary Śląskie 

Odpady przepalone Odpady nieprzepalone 
Op-1 Op-2 Op-3 On-1 On-2 Składnik 

% wag. 
SiO2 
TiO2 
Al2O3 
Fe2O3 
CaO 
MgO 
Na2O 
K2O 
P2O5 
SO3 

Straty prażenia 

59,65 
1,04 

21,87 
8,32 
0,27 
2,12 
0,35 
2,73 
0,09 
0,70 
2,54 

61,70 
1,09 
21,32 
7,84 
0,33 
2,07 
0,43 
2,95 
0,11 
0,56 
1,33 

51,43 
1,18 
24,40 
12,78 
0,56 
3,10 
0,32 
2,08 
0,03 
2,52 
1,08 

55,47 
0,98 
19,78 
6,04 
0,17 
1,90 
0,17 
2,52 
0,08 
0,10 
12,23 

53,32 
1,04 
18,72 
4,87 
0,14 
1,78 
0,21 
2,38 
0,05 
0,18 
16,70 

Suma 99,68 99,73 99,48 99,44 99,39 

 
Tabela 2. Zawartości metali w odpadach górniczych ze składowiska w Piekarach Śląskich 
Table 2. Abundance of heavy metals in coal mining wastes on the waste heap in Piekary Śląskie 

Odpady przepalone Odpady nieprzepalone 
Op-1 Op-2 Op-3 On-1 On-2 Zanieczyszczenia 

mg/kg (ppm) s.m. 
As 
Ba 
Cd 
Co 
Cr 
Cu 
Hg 
Mo 
Ni 
Pb 
Sn 
Zn 

< 2 
683 
< 2 
54 
144 
170 
< 1 
< 2 
67 
56 
< 2 
217 

< 2 
620 
< 2 
47 

130 
134 
< 1 
< 2 
53 
34 
< 2 
180 

< 2 
388 
< 2 
94 
260 
156 
< 1 
< 2 
88 
16 
< 2 
108 

5 
505 
< 2 
35 
89 

142 
< 1 
< 2 
30 
48 
< 2 
196 

3 
523 
< 2 
40 
96 
149 
< 1 
< 2 
45 
60 
< 2 
233 
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Tabela 3. Dopuszczalne ilości metali w powierzchniowych gruntach terenów grup B i C [10] 
Table 3. Admissible abundances of heavy metals in surface grounds on areas B and C 

Grunty [10] 

grupa B Grupa C 

Głębokość w m ppt 

0−0,3 0−2,0 

Pierwiastek 

mg/kg s.m. 
As 
Ba 
Cd 
Co 
Cr 
Cu 
Hg 
Mo 
Ni 
Pb 
Sn 
Zn 

20 
200 
4 

20 
150 
150 
2 

10 
100 
100 
20 
300 

60 
1000 
15 
200 
500 
600 
30 
250 
300 
600 
350 

1000 
 
 
 Na podstawie wyników przeprowadzonych badań (tab. 2) oraz wartości dopuszczalnych (tab. 3) 
wynika, że zawartości zanieczyszczeń metalami odpadów zarówno przepalonych jak i nieprzepa-
lonych są znacznie niższe od wartości dopuszczalnych w gruntach powierzchniowych terenów za-
liczonych do grupy C. W odniesieniu do standardów gruntów grupy B odpady nieprzepalone wyka-
zują przekroczenia dopuszczalnych ilości baru i kobaltu. Jednak na podstawie §1. ust. 4. Rozporzą-
dzenia Ministra Środowiska [10] w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości zie-
mi, przyjąć należy, że ilości baru i kobaltu wynikają z naturalnie wysokiej zawartości w środowi-
sku i dlatego uważać należy „…że przekroczenie dopuszczalnej wartości stężeń w glebie lub ziemi 
nie nastąpiło” [10]. 
 W przypadku odpadów przepalonych, odniesieniu do standardów gruntów grupy B występują 
przekroczenia zanieczyszczeń wynikające z koncentracji baru, miedzi, chromu i kobaltu w procesie 
termicznym. W związku z tym kruszywo uzyskiwane z tych odpadów może być wykorzystywane 
na przykład do niwelacji i utwardzania powierzchni gruntów tylko na terenach przemysłowych, ko-
palnianych oraz komunikacyjnych. 
 Sposobem oceny właściwości chemicznych badanych odpadów dla ich bezpiecznego dla środo-
wiska wykorzystania jest określenie ilości zanieczyszczeń uruchamianych w wodzie. Wyniki ba-
dania wyciągów wodnych wykonanych z odpadów górniczych (wydobywczych) pochodzących ze 
składowiska w Piekarach Śląskich zaprezentowano w tabeli 4. 
 
 
Tabela 4. Skład wyciągu wodnego z odpadów górniczych ze składowiska w Piekarach Śląskich 
Table 4. Composition of coal mining wastes leaching tests from the waste heap in Piekary Śląskie 

Nr próbki pH Na+ K+ Cl- SO4
2- 

  mg/dm3 
Op-1 
Op-2 
Op-3 
On-1 
On-2 

7,92 
8,02 
8,25 
7,56 
7,24 

3,0 
3,3 
4,0 
1,7 
2,0 

3,3 
4,1 
0,7 
2,2 
2,1 

< 3,5 
< 3,5 
< 3,5 
< 3,5 
4,2 

60,9 
22,8 
124,5 
< 10,0 
11,7 
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 Badane odpady górnicze charakteryzują się lekko zasadowym odczynem (pH od 7,24 do 8,25). 
Pozytywny jest taki odczyn badanych odpadów, ponieważ zasadowość pozwala uniknąć uwalnia-
nia metali ciężkich w środowisku wodnym [1], [2]. Ilości wymywanych w wodzie składników z od-
padów porównać można do wartości dopuszczalnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środo-
wiska z dnia 8 lipca 2004 roku, w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ście-
ków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wod-
nego [12]. Z takiego porównania wynika, że stężenia składników w wyciągach wodnych z bada-
nych odpadów górniczych pochodzących ze składowiska w Piekarach Śląskich są kilkakrotnie niż-
sze do wartości dopuszczalnych stężeń w ściekach odprowadzanych do wód i do ziemi. 
 Uzupełnieniem dla oceny właściwości fizykochemicznych badanych odpadów górniczych są 
wyniki badań zawartości naturalnych radionuklidów. Badania przeprowadzono na podstawie Roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie wymagań dotyczących zawar-
tości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surow-
cach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, 
a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie oraz kontroli zawartości tych 
izotopów [13]. Wyliczone wskaźniki aktywności: f1±Δf1 wahał się od 0,73 do 0,88±0,03 oraz f2±Δf2 
od 60 do 76±5 (wartości niższe wyliczono dla odpadów przepalonych) są niższe od wartości do-
puszczalnych zamieszczonych w cytowanym Rozporządzeniu. Zapewnia to bezpieczeństwo radio-
logiczne w czasie wykorzystania badanych odpadów górniczych (wydobywczych) jako surowca 
i/lub kruszywa mineralnego we wszystkich aplikacjach. 
 
 
7. WARUNKI GOSPODARCZEGO WYKORZYSTANIA 
 
Przeprowadzona ocena wyników badań wskazuje, że warunki wynikające z właściwości w aspek-
cie możliwości gospodarczego wykorzystania zarówno odpadów górniczych jak i kruszyw odzyska-
nych z tych odpadów dotyczą spełnienia wymagań norm: 
− PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania; 
− PN-EN-13383-1:2003. Kamień do robót hydrotechnicznych. Cz. 1. Wymagania; 
− PN-EN-12620:2004. Kruszywa do betonu; 
− PN-EN-13242:2008. Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów sto-

sowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym; 
oraz Rozporządzeń [10], [12], [13]. Ponadto dla odpadów przepalonych warunkiem ich wykorzy-
stania mogą być wymagania dla łupkoporytu ze zwałów określone w normie PN-B-23003:1996. 
 Ważnym elementem jest sposób postępowania na etapie gospodarczego wykorzystania − jako 
odpady, co warunkuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 roku w sprawie 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami [11] lub jako kruszywa, 
co wymaga prowadzenia odzysku w procesie R14 Inne działania polegające na wykorzystaniu od-
padów w całości lub części, zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach [14]. 
 Bez względu na sposób postępowania z odpadami górniczymi pochodzącymi ze składowiska 
w Piekarach Śląskich, wynik badań wskazują, że odpady przepalone mogą być wykorzystywane do 
betonu, prac inżynieryjno-budowlanych, w robotach drogowych, do robót hydrotechnicznych oraz 
niwelacji i utwardzania powierzchni terenów przemysłowych, kopalnianych i drogowych. Odpady 
nieprzepalone mogą być wykorzystywane do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materia-
łów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym z zastrzeżeniem deklarowa-
nej słabej mrozoodporności. 
 Możliwe jest wykorzystanie całości odpadów zgromadzonych na składowisku do wybranej apli-
kacji budowlanej na terenach przemysłowych, kopalnianych lub drogowych pod warunkiem spo-
rządzenia mieszanin odpadów przepalonych z nieprzepalonymi w proporcji zapewniającej uzyska-
nie właściwości spełniających wymagania norm. Warunkiem jest także przeprowadzenie stosownych 
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badań właściwości fizykomechanicznych i chemicznych wytworzonych mieszani odpadów oraz 
prowadzenie monitoringu ich właściwości na etapie wyprzedającym wykorzystanie. 
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Coal Mining Wastes from Waste Heap in Piekary (Silesia) − 
Conditions for Utilization 
 
Physical-mechanical and chemical analyses were carried out on coal mining wastes from the waste 
heap in Piekary (Silesia, Poland). Burnt wastes satisfy the requirements for aggregates and mineral 
materials applied as the aggregates for concretes, in roads foundations, in civil-engineering works, 
in road works, for levelling and hardening of the terrains in hydrotechnical works. On the contrary, 
due to the presence of coal and weak freezing resistance, non-burnt wastes can not be used as the 
aggregates for concretes as well as materials for road and hydrotechnical works. 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono problematykę zagospodarowania odpadów powstają-
cych przy wydobyciu węgla kamiennego. Celem projektu jest wskazanie priorytetów inwestycyj-
nych w postaci technologii i kierunków działań w obszarze zagospodarowania odpadów. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Foresight, odpady wydobywcze z górnictwa węgla kamiennego, skała płon-
na, unieszkodliwianie odpadów, technologie przeróbki 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
W dniu 31 lipca 2007 roku Rada Ministrów przyjęła dokument „Strategia działalności górnictwa 
węgla kamiennego w Polsce w latach 2007–2015” określający pożądane, z punktu widzenia pań-
stwa polskiego, kierunki funkcjonowania sektora górnictwa węgla kamiennego w tym okresie. Wy-
znaczone w strategii rządowej kierunki stanowią ogólne wytyczne do kształtowania strategii funk-
cjonowania poszczególnych spółek węglowych w latach 2007–2015. 
 W strategii rządowej określono, że: Celem polityki Państwa w stosunku do sektora górnictwa 
węgla kamiennego jest racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla znajdującymi na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej tak, aby zasoby te służyły kolejnym pokoleniom Polaków. 
 Przyjęto, że cel ten będzie realizowany m.in. przez wykorzystanie nowoczesnych technologii 
w sektorze górnictwa węgla kamiennego dla zwiększenia konkurencyjności cenowej, bezpieczeń-
stwa pracy, ochrony środowiska oraz stworzenia podstaw rozwoju technologicznego i naukowego, 
w szczególności regionu śląskiego i małopolskiego. 
 Do osiągnięcia celu strategicznego oraz celów cząstkowych konieczna jest realizacja działań, 
które powinny uwzględniać m.in.: 
− poszukiwanie nowych możliwości wykorzystania węgla oraz nowych odbiorców; 
− utrzymywanie kosztów produkcji węgla w kopalniach na poziomie konkurencyjnym w stosun-

ku do cen węgla i utrzymywanie tym samym przez spółki węglowe ekonomicznej efektywności; 
− podjęcie przez spółki węglowe działań związanych ze zwiększeniem przychodów poprzez racjo-

nalne gospodarowanie produktami ubocznymi i odpadami (np. metan, skała płonna, woda, złom). 
 Prawną podstawą realizacji strategii rządowej jest ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjo-
nowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 (Dz. U. Nr 192, poz. 1379). 
 Racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla kamiennego to również działania podej-
mowane w celu wykorzystania kopalin towarzyszących (tzw. skała płonna), a także wykorzystanie 
gospodarcze wszystkich tych odpadów powstających w trakcie udostępniania złóż, wydobycia i usz-
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lachetniania węgla. W opracowywanej obecnie przez Unię Europejską strategii przemysłu wydo-
bywczego problem ten jest eksponowany, gdyż w decydujący sposób wpływa na realizację zrówno-
ważonego rozwoju tego sektora gospodarki europejskiej. 
 W naszym kraju problematyka odpadów powstających w przemyśle wydobywczym była do tej 
pory niejednokrotnie pomijana i bagatelizowana. Jej skutki uwidaczniają się zdecydowanie w: 
− stałym wzroście jednostkowych kosztów produkcji węgla kamiennego, co bezpośrednio kształ-

tuje sytuację ekonomiczno-finansową tego górnictwa – w 2006 roku koszt ten wyniósł 174,71 
zł/t, a w styczniu 2009 roku 235,91 zł/t (wzrost o 35%); 

− ujemnym wpływie na środowisko przez zajmowanie nowych terenów, przekształcanie powierz-
chni terenu i krajobrazu, zanieczyszczanie atmosfery (pylenie); 

− konfliktach formalnoprawnych związanych z przestrzeganiem obowiązującego prawa w zakre-
sie odpadów; 

− kosztach transportowania i składowania odpadów oraz ponoszonych z tego tytułu opłatach śro-
dowiskowych. 

 Obowiązywanie nowych przepisów prawnych w zakresie odpadów wydobywczych spowodowa-
ło pilną konieczność całościowego rozwiązania problemu odpadów w górnictwie węgla kamienne-
go i ich gospodarczego wykorzystania. 
 Dotychczasowe badania prowadzone w różnych jednostkach naukowych wskazują, że cechy ja-
kościowe tych odpadów pozwalają na ich wielokierunkowe wykorzystanie w różnych przemysłach, 
a ze względu na wielkość produkcji i nagromadzenia stanowić mogą poważną pozycję w bilansie 
surowcowym kraju. 
 Uwzględniając powyższe problemy, konieczne wydaje się opracowanie kompleksowego podej-
ścia do zagadnienia odpadów węglowych przez: 
1. Opracowanie kompleksowego planu zagospodarowania odpadów uwzględniającego: 

− inwentaryzację ilościowo-jakościową oraz lokalizację nagromadzenia odpadów wraz z oce-
ną ich przydatności, oceną ekonomiczną i środowiskową; 

− dokonanie analizy ryzyka i oceny środowiskowej funkcjonowania obiektów unieszkodliwia-
nia odpadów; 

− opracowanie technologii gospodarczego wykorzystania różnych rodzajów odpadów (nagro-
madzonych na składowiskach i z bieżącej produkcji, z uwzględnieniem ich zróżnicowanej 
litologii) do różnych zastosowań w tym jako paliw alternatywnych (muły powęglowe); 

− opracowanie propozycji legislacyjnych do tworzonych rozporządzeń wykonawczych do us-
tawy o odpadach z przemysłu wydobywczego, szczególnie w zakresie procedur przekształ-
cania odpadów w produkty. 

2. Określenie możliwości włączenia do krajowego bilansu paliw istniejących odpadów depozytów 
mułów węglowych – strategia. 

3. Wpisanie powyższych działań do „Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce 
w latach 2007–2015”. 

 Realizację powyższych działań zaplanowano w projekcie foresight pt. „Foresight w zakresie prio-
rytetowych i innowacyjnych technologii w zakresie zagospodarowywania odpadów pochodzących 
z górnictwa węgla kamiennego”. 
 
 
2. OBECNY STAN PRAWNY 
 
Gospodarkę odpadami wydobywczymi reguluje ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydo-
bywczych (Dz. U. z dnia 31 lipca 2008 r.). 
 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/21/WE Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pocho-
dzącymi z przemysłu wydobywczego. Celem ustawy jest zapobieganie powstawaniu w przemyśle 
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wydobywczym odpadów, ograniczanie ich niekorzystnego wpływu na środowisko oraz życie i zdro-
wie ludzi, przez wprowadzenie: 
− zasad gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz niezanieczyszczoną glebą; 
− zasad prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 
− procedur związanych z uzyskiwaniem zezwoleń i pozwoleń związanych z gospodarką odpadami 

wydobywczymi; 
− procedur związanych z zapobieganiem poważnym wypadkom w obiektach unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych kategorii A. 
 Ustawa o odpadach wydobywczych wprowadziła następujące definicje odpadów: 
− odpady przeróbcze – odpady wydobywcze w formie stałej lub szlamu, które pozostają po prze-

róbce kopalin, przeprowadzonej w drodze procesów mechanicznych, fizycznych, biologicznych, 
termicznych lub chemicznych, a także z połączenia tych procesów; 

− odpady wydobywcze – odpady pochodzące z poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, prze-
róbki i magazynowania kopalin ze złóż; 

− przemysł wydobywczy – dział gospodarki zajmujący się odkrywkowym, podziemnym lub otwo-
rowym wydobywaniem kopalin ze złóż lub ich przeróbką; 

− przeróbka – procesy mechaniczne, fizyczne, biologiczne, termiczne i chemiczne, a także połą-
czenie tych procesów, którym są poddane wydobyte kopaliny, prowadzone w celu przygotowa-
nia ich do wykorzystania, w tym zmiana ich objętości, klasyfikacja, rozdzielanie i ługowanie, 
a także ponowna przeróbka poprzednio odrzuconych odpadów, z wyłączeniem procesów wyta-
piania, produkcyjnych procesów termicznych (innych niż wypalanie wapienia) i procesów me-
talurgicznych; 

 Ustawa nakłada na wytwórcę odpadów podstawowe obowiązki: 
− stosowania takich sposobów poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, przeróbki i magazy-

nowania, które zapobiegają powstawaniu odpadów wydobywczych lub pozwalają utrzymać na 
możliwym najniższym poziomie ich ilość, jak również ograniczają negatywne oddziaływanie na 
środowisko lub zagrożenie życia i zdrowia ludzi, przy uwzględnieniu najlepszych dostępnych 
technik, o których mowa w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska; 

− ograniczania negatywnego oddziaływania odpadów wydobywczych na środowisko, życie i zdro-
wie ludzi, przy uwzględnieniu najlepszych dostępnych technik, o których mowa w art. 3 pkt 10 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska; 

− poddania ich odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest 
uzasadniony z przyczyn ekonomicznych, do ich unieszkodliwienia zgodnie z wymaganiami och-
rony środowiska lub programem gospodarowania odpadami wydobywczymi, przy uwzględnie-
niu najlepszych dostępnych technik, o których mowa w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska; 

− przekazania odpadów wydobywczych, które z przyczyn technologicznych lub ekonomicznych 
nie mogą być poddane odzyskowi, do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być pod-
dane unieszkodliwieniu, przy uwzględnieniu najlepszych dostępnych technik, o których mowa 
w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w szczególno-
ści do obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 

 Ustawa dopuszcza magazynowanie odpadów wydobywczych innych niż niebezpieczne i obo-
jętne przez okres nie dłuższy niż rok. Po upływie tego okresu posiadacz odpadów wydobywczych 
jest obowiązany poddać odpady wydobywcze odzyskowi lub unieszkodliwieniu, w tym składowa-
niu w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 
 Ustawa kładzie duży nacisk na konieczność opracowywania programów gospodarowania odpa-
dami wydobywczymi, których celem jest: 
− zapobieganie powstawaniu odpadów wydobywczych i ograniczanie ilości wytwarzanych odpa-

dów wydobywczych oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko; 
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− zapewnienie w pierwszej kolejności odzysku odpadów wydobywczych, w tym ponownego ich 
wykorzystania; 

− zapewnienie bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w szczególności przez 
dokonanie na etapie projektowania obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych analizy 
sposobu gospodarowania odpadami wydobywczymi w trakcie jego eksploatacji oraz po jego 
zamknięciu. 

 Prowadzenie unieszkodliwiania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia przez właściwy organ, 
co wiąże się ze spełnieniem odpowiednich kryteriów, w tym posiadaniem technologii przeróbki 
i instalacji odpowiedniej do tego celu. 
 Posiadacz odpadów wydobywczych, który prowadził działalność w dniu poprzedzającym dzień 
wejścia w życie ustawy, jest obowiązany dostosować swoją działalność do przepisów ustawy do dnia 
1 maja 2012 roku. 
 Wraz z rozszerzeniem zakresu obowiązku dla przedsiębiorców nowe przepisy prawne rozsze-
rzają uprawnienia i kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska przeprowadzającej kontrole w za-
kresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska. Ustawa kładzie duży nacisk na odzysk odpa-
dów (recykling), co oznacza, że odpady będą musiały zostać poddane procesom odzysku na instala-
cjach, a nie jak dotychczas poza instalacjami. 
 Ustawa, w przypadku jej nieprzestrzegania, przewiduje również sankcje karne, nawet do zam-
knięcia zakładu unieszkodliwiania. Z dnia 1 maja 2012 r. wygasają koncesje na wydobycie kopalin 
ze złóż oraz plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego, w części określającej 
warunki oraz sposób zagospodarowania mas ziemnych lub skalnych usuwanych w związku z wy-
dobywaniem kopalin ze złóż wraz z ich przerabianiem. 
Należy tutaj podkreślić, że zaostrzone przepisy gospodarki odpadami wynikają również z przyjęte-
go przez władze województwa śląskiego „Programu Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego 
do 2015 roku”, w którym szczególną uwagę zwraca się na konieczność odzyskania wartości tere-
nów poprzemysłowych i zdegradowanych – tymi też wytycznymi kierować się będą władze samo-
rządowe gmin i miast. 
 
 
3. WIELKOŚĆ NAGROMADZENIA ODPADÓW Z GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO 
 

3.1. Systematyka odpadów z górnictwa 
 

Odpady górnictwa węgla kamiennego, zwane również odpadami powęglowymi, zaliczane są do tzw. 
mineralnych surowców odpadowych wytwarzanych w procesach wydobycia, wzbogacania i prze-
twarzania kopalin. Tradycyjnie mineralne surowce odpadowe dzieli się na cztery następujące grupy, 
biorąc pod uwagę charakterystykę techniczną tych odpadów oraz procesy eksploatacyjne i techno-
logiczne, z których są wydzielane: 
− kopaliny towarzyszące – potencjalne surowce mineralne występujące w złożu kopaliny głów-

nej, które zasadniczo można selektywnie eksploatować; 
− odpady górnicze zwane również wydobywczymi – skały pochodzące z robót górniczych i przy-

gotowawczych, udostępniających złoże kopaliny głównej w kopalniach głębinowych i odkryw-
kowych; 

− odpady przeróbcze – materiał skalny wydobyty wraz z urobkiem i oddzielany w procesach wzbo-
gacania kopaliny głównej; 

− odpady wtórne przetwórcze – pozostałości po przetwórstwie kopaliny głównej, powstające 
w procesach wytwarzania produktów handlowych (np. odpady energetyczne). 

 Skład mineralny tych surowców odpadowych w podziale na dominujące grupy petrograficzne 
podano w tablicy 1. 
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Tablica 1. Skrócony opis petrograficzny skał przywęgłowych 
Table 1. Shortened petrographic description of coal rocks 

Skała Opis Uwagi 

Łupek 
Skała osadowa, detrytyczna barwy czarnej, rzadziej 
ciemnoszarej, o teksturze warstwowanej (łupkowej), 
aleurytowo-pelitowej, różna miąższość warstw (fot. 1) 

Odporność mechaniczna dość 
niska, oddzielność łupkowa 

Mułowiec 

Skała osadowa, detrytyczna barwy ciemnoszarej do 
czarnej, lita, o teksturze bezkierunkowej, zbitej, ma-
sywnej, aleurytowej (fot. 2); sporadycznie w skale po-
jawiają się buły syderytowe (sferosyderyt – skała osa-
dowa, węglanowa barwy szaro-brunatnej do brunatno-
żółtej o wysokiej gęstości, tekstura zbita, masywna, 
bezkierunkowa (fot. 3) 

Skała o różnej odporności me-
chanicznej, zależnej od zawar-
tości węgla 

Piaskowiec 

Skała osadowa, detrytyczna barwy jasno- do ciemno-
szarej, lita, o teksturze bezkierunkowej, rzadziej lekko
warstwowanej, zbitej, masywnej, psamitowej (fot. 4), 
czasem z domieszką frakcji psefitowej 

Skała o dość dużej odporności
mechanicznej, w dużej mierze
zależnej od spoiwa piaskowca
(im bardziej ilasta, tym mniej-
sza odporność) 

 
 
 

 
 
Fot. 1. Łupek przywęgłowy 
Photo 1. Coal slate 

Fot. 2. Mułowiec przywęgłowy 
Photo 2. Coal mudstone 
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Fot. 3. Syderyt (sferosyderyt) 
Photo 3. Siderite 

Fot. 4. Piaskowiec przywęgłowy 
Photo 4. Coal sandstone 

 
3.2. Ilość wytwarzanych surowców odpadowych z górnictwa węgla kamiennego 
 

Spośród około 124,4 mln ton wytworzonych w Polsce w 2007 roku odpadów dużą grupę – 34,4 
mln ton, czyli ponad 26% – stanowiły odpady mineralne powstające przy wydobyciu i przetwarza-
niu węgla (rys. 1). Pomimo ich znacznego gospodarczego wykorzystania (najczęściej poprzez wy-
korzystywanie do robót rekultywacyjnych na obszarach przekształconych działalnością górniczą), 
ilość ich na składowiskach wzrasta i osiągnęła (GUS 2007) wielkość ponad 0,5 mld ton (tab. 2). 
W bilansie zasobów surowców wtórnych, które mogą być wykorzystywane do celów budowlanych 
(kruszywa, cement, ceramika itp.) surowce te stanowią najzasobniejszą grupę (tab. 3). 

 

 
 
Rys. 1. Odpady (bez odpadów komunalnych) wytworzone wg rodzajów w 2007 roku 
Figure 1. Waste (without communal waste) produced in 2007 
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 Odpady z górnictwa węglowego, biorąc pod uwagę ich charakterystykę techniczną oraz proce-
sy eksploatacyjne i technologiczne, dzieli się ogólnie na trzy grupy: odpady górnicze, przeróbcze 
i wtórne przeróbcze. 
 Odpady górnicze, zwane również wydobywczymi, to skały pochodzące z robót górniczych i przy-
gotowawczych, udostępniających złoże kopaliny głównej, przede wszystkim skały nadkładu i prze-
warstwień. Stanowią one średnio około 20% ogólnej masy odpadów. 
 Odpady przeróbcze obejmują materiał skalny wydobyty wraz z urobkiem i oddzielany w proce-
sach wzbogacania kopaliny (np. w trakcie sortowania, rozdrabniania, płukania, flotacji), a ich udział 
w ogólnej masie odpadów wynosi średnio 88%. 
 Ostatnią grupę obejmują odpady wtórne przeróbcze, czyli pozostałości po przetwórstwie kopa-
liny głównej, powstające w procesach wytwarzania produktów handlowych. 
 W trakcie procesów wzbogacania węgla w zakładach przeróbki mechanicznej kopalń węgla ka-
miennego powstają muły węglowe. Są to najdrobniejsze klasy o uziarnieniu poniżej 1 mm, w któ-
rych klasy poniżej 0,035 mm stanowią nawet do 60% składu ziarnowego mułów. W zależności od 
parametrów jakościowych (zawartość popiołu i siarki, wartość opałowa) muły te mogą być kiero-
wane bezpośrednio do mieszanek energetycznych lub są deponowane w osadnikach ziemnych po-
szczególnych kopalń. W ubiegłych latach większość mułów gromadzona była w osadnikach, gdyż 
nie znajdowały odbiorców. Zdeponowane muły traktowane były jako odpady procesów przerób-
czych. Większość tych odpadów była w rzeczywistości paliwem energetycznym. Z tego względu, 
w ostatnich latach, wzrosło zainteresowanie ich spalaniem. 
 Procentowy udział rodzajów odpadów wytwarzanych w kopalniach węgla kamiennego Górno-
śląskiego Zagłębia Węglowego w 2007 roku przedstawiono na rysunku 2. 
 

 
 
Rys. 2. Odpady wytwarzane w kopalniach węgla kamiennego 
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w roku 2007 
Figure 2. Waste produced in hard coal mines of Upper Silesian Coal Basin in 2007 
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Tablica 2. Ilości wytwarzane i sposoby gospodarowania odpadami z wydobycia 
i przetwarzania węgla oraz surowców skalnych (GUS 2007) 
Table 2. The amount of produced waste and ways of management of waste 
from extraction and processing of coal and rocks (GUS 2007) 

Odpady wytworzone w ciągu roku 

Unieszkodliwianie 
% 

Grupy, 
podgrupy  
i rodzaje 
odpadów 

Ogółem 
mln t 

Poddane 
odzyskowi

% Razem 
mln t 

Deponowane 
na składowiskach
własnych i innych 

mln t 

Magazynowane 
czasowo 

% 

Odpady 
dotychczas 

nagromadzone
na składowi-

skach własnych
mln t 

Ogółem 124,4 76,4 20,1 15,6 3,5 1735,2 
Powstające 

przy płukaniu 
i oczyszczaniu 

kopalin 

34,4 92,1 4,6 4,5 3,3 553,1 

Z flotacyjnego 
wzbogacania 

rud metali 
nieżelaznych 

30,7 72,9 27,1 27,1 − 585,9 

Mieszanki 
popiołowo-
żużlowe 

z mokrego 
odprowadzania 
odpadów pale-

niskowych 

6,8 23,3 71,9 71,9 4,8 241,8 

Mieszaniny 
popiołów 
lotnych 

i odpadów 
stałych z wap-
niowych metod 

odsiarczania 
gazów 

3,9 96,2 3,7 0,1 0,1 − 

Popioły lotne 
z węgla 4,5 98,7 0,4 0,3 0,9 18,8 

Odpady 
z flotacyjnego 
wzbogacania 

węgla1) 

2,3 91,3 0,2 0,2 − 44,4 

Z wydobywa-
nia innych 
kopalin niż 
rudy metali 

1,9 96,8 1,1 1,0 2,1 54,9 

Żużle, popioły 
paleniskowe 

i pyły 
z kotłów 

2,4 94,1 1,2 0,5 4,7 18,1 

1)Wielkość uwzględniona w grupie odpadów powstających przy płukaniu i oczyszczaniu odpadów. 
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3.3. Możliwe kierunki wykorzystania przywęglowych surowców wtórnych 
 

W tablicy 3 podano wielkość zasobów bazy surowców wtórnych, w tym z przemysłu wydobyw-
czego, jako potencjalne zasoby surowców do wykorzystania w produkcji wyrobów budowlanych. 
Wynika z niej, że ilość surowców wtórnych pochodzących z górnictwa węglowego jest znaczna, 
natomiast są one wykorzystywane w niewielkiej części. 
 Z dotychczasowych badań jakościowych prowadzonych w różnych ośrodkach badawczych wy-
nika, że surowce te mają cechy jakościowe umożliwiające liczne zastosowania w: 
− budownictwie hydrotechnicznym i inżynieryjnym, 
− produkcji wyrobów budowlanych i ogniotrwałych, 
− w rolnictwie – jako nawóz lub podłoże, 
− przy odzysku węgla, oraz jako surowiec niskoenergetyczny (muły) do spalania w elektrowniach, 
− jako podsadzka i materiał uszczelniający w robotach inżynierskich. 
 Odpady węglowe mogą być stosowane w budownictwie hydrotechnicznym do obwałowań rzek 
i grobli osadników oraz do umocnienia kanałów żeglugowych, a także w budownictwie komunika-
cyjnym do budowy nasypów drogowych i kolejowych. W budownictwie morskim odpady wyko-
rzystywane są m.in. do budowy nasypów, ochrony wybrzeża i budowy nabrzeży. Obecnie zagospo-
darowuje się w ten sposób około 27% wytwarzanych odpadów. 
 W perspektywie planu rozbudowy dróg i autostrad w Polsce takie wykorzystanie odpadów stwa-
rza ogromne możliwości. 
 Odpady powęglowe używane są też w produkcji wyrobów budowlanych – np. jako surowiec za-
sadniczy przy otrzymywaniu łupkoporytu, czyli lekkiego kruszywa budowlanego stosowanego przy 
wytwarzaniu lekkich betonów, a także jako surowiec zasadniczy lub komponent do produkcji róż-
nych elementów budowlanych, takich jak cegły czy dachówki. Obecnie zagospodarowuje się w ten 
sposób około 0,5% wytwarzanych odpadów. Są one stosowane także do wsadu przy produkcji ce-
mentu, w celu korekty głównego modułu klinkieru cementowego. Odpady powęglowe mogą być też 
przydatne do produkcji materiałów ogniotrwałych, ale tylko pod warunkiem wysokiej zawartości 
AI2O3. 
 Część odpadów powęglowych jest odstawiana do zakładów przeróbczych, które odzyskują za-
warty w odpadach węgiel. Obecnie zagospodarowuje się w ten sposób około 9% wytwarzanych od-
padów. Pozostałość po odzyskaniu węgla (odpad wtórny) jest ponownie składowana albo wykorzys-
tywana w podsadce hydraulicznej lub w przemyśle materiałów budowlanych. Podejmowane są pró-
by odzyskiwania z odpadów powęglowych koncentratów metali, w tym glinu, żelaza, tytanu, ger-
manu i galu. Drobnoziarniste odpady węglowe mogą też być, po zmieszaniu z nawozem wielo-
składnikowym i torfem, stosowane do rekultywacji biologicznej i do odtwarzania żyzności terenów 
zdewastowanych lub melioracji gleby. 
 Odpady flotacyjne, ze względu na znaczną tiksotropię, dużą wilgotność i trudności w transpor-
cie do tej pory nie znalazły przemysłowego zastosowania. Odpady te mogą być stosowane jako 
materiał do wypełniania zrobów w kopalniach lub do uszczelniania zwałowisk powierzchniowych, 
a odpady poflotacyjne ze wzbogacania węgli koksowych poflotacyjnych o wartości opałowej po-
wyżej 5000 kJ/kg (muły powęglowe) można zastosować jako paliwo do produkcji ceramiki bu-
dowlanej, a po wzbogaceniu jako domieszkę do paliwa energetycznego. 
 Pomimo wysokiego poziomu odzysku i unieszkodliwiania (poza składowaniem) odpadów z wy-
dobycia i przetwarzania węgla oraz surowców skalnych, na aktualny zły stan gospodarki odpadami 
wpływa kilka czynników, które determinują możliwość poprawy w tym sektorze. Należą do nich 
zaniedbania wynikające z wadliwej struktury gospodarki (priorytet wykonania planu wydobycia 
i przeróbki, rabunkowa gospodarka złożami, dominacja przemysłu paliwowo-energetycznego) oraz 
nadmierna koncentracja górnictwa na wybranych obszarach i zajmowanie coraz to nowych terenów 
pod składowiska. 
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 Na obecny stan gospodarki odpadami wpływa także niedostatek technicznie, ekologicznie i eko-
nomicznie sprawdzonych technologii przeróbki kopalin i odzysku surowców odpadowych oraz brak 
wystarczających mechanizmów ekonomicznych sprzyjających odzyskowi surowców odpadowych. 
Czynnikiem hamującym jest również bariera kapitałowa przy wprowadzaniu nowoczesnych rozwią-
zań technologicznych w eksploatacji i przeróbce kopalin, przy niejasnej polityce dotyczącej wyko-
rzystywania odpadów. Ponadto, trzeba w tym miejscu wspomnieć o zmianach struktury własnościo-
wej w górnictwie, braku pełnego zbilansowania odpadów składowanych i nagromadzonych na nie-
ewidencjonowanych składowiskach, braku jednolitego systemu informacji o odpadach, a także częs-
tych zmianach uregulowań prawnych w dziedzinie gospodarowania odpadami oraz w ochronie śro-
dowiska. 
 Pozytywne trendy, to przede wszystkim nowe unijne prawodawstwo w zakresie odpadów, w tym 
odpadów wydobywczych, które zaczęło obowiązywać w kraju (patrz rozdz. 2) regulujące zasady 
postępowania z odpadami, nakładające obowiązki ich zagospodarowywania na wytwórców oraz 
przewidujące sankcje karne za nieprzestrzeganie postanowień tych regulacji. 
 Również w te działania wpisuje się projekt badawczy „Foresight w zakresie priorytetowych i in-
nowacyjnych technologii w zakresie zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa wę-
gla kamiennego”. Cele, zakres i zadania tego projektu omówione zostały w rozdziale 6. 

 
Tablica 3. Baza zasobowa surowców do produkcji kruszyw 
i wyrobów budowlanych w mln t (Rocznik Statystyczny GUS 2007) 
Table 3. Resources of minerals for aggregates and construction materials 
production in million of tones (Rocznik Statystyczny GUS 2007) 

Zasoby geologiczne 

Bilansowe Wyszczególnienie Ilość złóż 

Razem A+B+C1 C2 
Pozabilan- 

sowe 

Zasoby 
przemysłowe 

1. Piaski i żwiry 5649 14.824,86 6.680,31 8.144,37 389,28 2161,02 
2. Kamienie budowlane 
i drogowe 590 8.411,88 5.336,65 3.078,37 507,37 2708,63 

3. Surowce ilaste 1209 5.382,9 − − − 513,27 
4. Odpady 
wydobywcze, 
w tym: 
- górnictwo węgla 

kamiennego 
- cynk i ołów 

Wytworzone 
w ciągu roku: 73,0

 
 

34,4 
29,0 

    

Nagromadzone:
1.324,0, 
w tym 

z górnictwa 
węglowego: 

553,1 
5. Odpady z hutnictwa 
i energetyki, 
w tym: 
- popioły i żużle 

z energetyki 
- popioły i żużle 

z hutnictwa 
- żużle pomiedziowe 

 
20,3 

 
 

14,0 
 

5,0 
1,3 

     

6. Odpady budowlane 
(mln t/rok), 
w tym: 
- gruz budowlany 

 
2,2 

 
0,72 

     

Razem surowce 
(mln t/rok) 99,4 28,622 12016,96 11222,74 896,65 6 706,92 
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4. JAKOŚĆ ODPADÓW DLA ICH GOSPODARCZEGO 
WYKORZYSTANIA W BUDOWNICTWIE 

 
Charakterystyczną cechą mineralnego odpadu z górnictwa węgla kamiennego – przywęglowej ska-
ły płonnej (PSP) – jest duże zróżnicowanie mineralno-petrograficzne. Podstawowymi typami skał 
w odpadach powęglowych są skały ilaste (zwane iłowcami), mułowce i piaskowce a także wystę-
pujące wtrącenia syderytów. Poszczególne skały charakteryzują się odmiennymi właściwościami 
fizykomechanicznymi, co decyduje głównie o właściwościach użytkowych. W zależności od miej-
sca pozyskania PSP (kopalnia), procentowego składu w całej masie odpadu poszczególnych skał 
jak, i miejsca pozyskania odpadu w ciągu technologicznym wzbogacania węgla, zróżnicowane są 
jej parametry fizykomechaniczne. Dodatkowy wpływ na właściwości ma również zawartość węgla 
(wg inf. z przemysłu średnia zawartość węgla w PSP wynosi ~8%), która zależy głównie od sku-
teczności technologii wzbogacania węgla. Wybrane parametry fizykomechaniczne dla poszczegól-
nych odmian litologicznych zostały przedstawione w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Wyniki badań laboratoryjnych dla różnych rodzajów skał 
Table 4. Laboratory tests results for various types of rocks 

Rodzaj badania Rodzaj 
materiału 
skalnego LA MDE Nasiąkliwość 

% 
Mrozoodporność 

% 
Gęstość 
g/cm3 

Łupek 31–45 76–90 2,7–5,0 47–75 2,2–2,3 
Piaskowiec 17–19 32–38 1,4–1,6 4–12 2,6–2,7 

Iłowiec 19–21 39–44 2,3–2,9 28–39 2,5–2,7 
Syderyt 17–18 29–32 1,3–1,6 10–15 3,1–3,3 

Mułowiec 18–20 66–72 1,7–2,0 12–18 2,4–2,6 

 
 Wartości zamieszczone w tablicy potwierdzają zróżnicowany charakter różnych skał wchodzą-
cych w skład PSP. Ponieważ w praktyce stosowane metody separacji poszczególnych form litolo-
gicznych są nierealne, o właściwościach PSP, poza ww. wymienionymi, decyduje dodatkowo ro-
dzaj zastosowanej przeróbki mechanicznej (inne metody nie są praktycznie stosowane z uwagi na 
ich wysoki koszt). Do poprawy parametrów jakościowych skał płonnych dla ich gospodarczego 
wykorzystania, konieczne jest stosowanie procesów przeróbczych. Celem przeróbki mechanicznej 
jest wyeliminowanie z produktu przerostów skał, zanieczyszczeń, w tym głównie węgla, charakte-
ryzujących się gorszymi właściwości fizykomechanicznymi. 
 Cechą charakterystyczną procesu przeróbki jest naprzemienne rozdrabnianie i odsiewanie frak-
cji drobnych. W celu zauważalnej poprawy właściwości produktu względem właściwości surowca 
(PSP) zazwyczaj należy zastosować dwa węzły rozdrabniania i przesiewania. Wyniki badań labora-
toryjnych produktów przeróbki PSP pozyskanej z różnych miejsc dla przeróbki w jednym i dwóch 
węzłach rozdrabniania i przesiewania przedstawiono w tablicy 5. Przedstawiono również próbę kla-
syfikacji otrzymanych produktów kruszywowych do ich zastosowania w budownictwie drogowym 
jako podbudów wg Dokumentu WT-1 Kruszywa 2008, który uzyskał rekomendację Ministra Infra-
struktury w dniu 30 września 2008 roku i stanowi wdrożenie europejskiej normy EN 13043:2002, 
zatwierdzonej do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, jako Polska Norma PN-EN 13043:2004 
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lot-
niskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
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Tablica 5. Wyniki badań laboratoryjnych dla różnych rodzajów skał 
Table 5. Laboratory tests results for various types of rocks 

Rodzaj badania 
Rodzaj dominującego

materiału skalnego 
LA MDE Nasiąkliwość 

% 
Mrozoodporność 

% 
Gęstość 
g/cm3 

Kategoria** 

Piaskowiec 24 (20)* 48 (40) 2,1 8,5 (5,5) 2,6 KR3–KR6 

Łupek 44 (39) 90 (86) 4,4 75 (69,0) 2,4 KR1–KR2 

Piaskowiec 
i mułowiec 28 (23) 52 (45) 2,2 15,5 (11,2) 2,5 KR3–KR6 

Piaskowiec i łupki 36 (31) 80 (75) 1,6 18 (14) 2,4 KR3–KR6 

Iłowiec i mułowiec 38 (30) 66 (58) 2,7 20 (16,5) 2,5 KR3–KR6 

*wyniki w nawiasach dotyczą przeróbki w dwóch węzłach przeróbczych. 
**dla kruszywa grubego dla podbudowy z betonu asfaltowego wg WT-1 (bez wymagania mrozoodporności). 

 
 Przedstawione wyniki wskazują, iż pomimo pogłębionej przeróbki mechanicznej większość pro-
duktów odznacza się niską odpornością na warunki atmosferyczne (głównie mrozoodporność) oraz 
odpornością na ścieranie. Jednocześnie dość wysoka (w porównaniu z tradycyjnymi kruszywami) 
wytrzymałość na rozdrabnianie, głównie piaskowców i mułowców, wskazuje na możliwość ich za-
stosowania w warunkach ograniczonego wpływu warunków środowiskowych. Wstępna ocena otrzy-
manych kruszyw po uszlachetnieniu wskazuje, że można je stosować jako podbudowy drogowe 
w obszarze ich nieprzemarzania (tab. 5). W zależności od rodzaju litologicznego materiału otrzyma-
ne kruszywa mogą być stosowane w różnych kategoriach dróg od KR1 do KR6. 
 Wyniki wskazują również na celowość prowadzenia przeróbki mechanicznej w więcej niż jed-
nym węźle przeróbczym. Wadą wielokrotnego rozdrabniania i przesiewania jest wytwarzanie więk-
szej ilości odpadów, które mogą być stosowane jedynie do prac rekultywacyjnych. 
 Technologia przeróbki PSP powinna uwzględniać rodzaj przerabianego surowca (a więc selek-
cję surowca przeznaczonego do przeróbki ze wskazaniem na przeróbkę jedynie złóż zawierających 
drobnoziarniste piaskowce i mułówce) zawartość zanieczyszczeń (głównie węgiel) przewidywane 
zastosowanie produktu przeróbki, jak i uwzględniać aspekty ekonomiczne i zapotrzebowanie na 
ww. produkty. Kruszywa pozyskane z PSP, będące produktem przeróbki mechanicznej, mogą być 
stosowane do prac inżynierskich jako składnik mieszanek kruszyw wzbogacanych innymi mrozo-
odpornymi kruszywami, np. żużlami, kruszywami naturalnymi (zarówno łamanymi, jak i natural-
nymi), w budownictwie drogowym pod warunkiem zabezpieczenia przed wpływem wilgoci. 
 Przeróbka złóż z dominującymi skałami takimi jak łupek lub iłowiec, zanieczyszczonych wtrą-
ceniami węgla, aktualnie jest nieuzasadniona ekonomicznie. Odpady takie bez przeróbki mechani-
cznej mogą być stosowane w pomocniczych konstrukcjach inżynierskich. 
 Najbardziej rozbudowana linia technologiczna PSP powinna składać się z trzech węzłów prze-
róbczych, w których byłyby prowadzone procesy rozdrabniania i przesiewania. W pierwszym węź-
le następowałoby wydzielenie zanieczyszczeń węglem (produkt ten byłby poddany odzyskowi wę-
gla), w drugim – oddzielenie skał słabych i przerostów, co stanowiłoby odpad produkcyjny, nato-
miast w trzecim węźle następowałaby produkcja kruszyw. Decyzja o wielkości linii przeróbczej po-
winna uwzględniać powyżej przedstawione założenia. 
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5. CELE I ZADANIA PROJEKTU BADAWCZEGO PT. „FORESIGHT W ZAKRESIE 
PRIORYTETOWYCH I INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE 
ZAGOSPODAROWYWANIA ODPADÓW POCHODZĄCYCH 
Z GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO” 

 
Myślą przewodnią projektu jest wskazanie priorytetów inwestycyjnych w sferze badań i rozwoju 
technologicznego, zmiana orientacji nauki i systemu innowacji, wzmocnienie polskiego potencjału 
sfery badawczo-rozwojowej oraz przedsiębiorstw sektora publicznego i prywatnego funkcjonują-
cych w sektorze gospodarczego wykorzystania odpadów pochodzących z przemysłu wydobywcze-
go, przez rozwój i wdrażanie metodyki foresight w zakresie innowacyjnych technologii zagospoda-
rowywania odpadów. 
 Głównym celem projektu jest identyfikacja wiodących technologii zagospodarowania odpadów 
górniczych o znaczeniu strategicznym, których rozwój w następnych 20 latach będzie priorytetowy 
dla Polski, oraz opracowanie scenariuszy ich rozwoju przez zastosowanie usystematyzowanej me-
todyki badawczej. Niezwykle ważne jest również wytyczenie podstawowych kierunków działań 
w zakresie gospodarki tymi odpadami poprzez: 
− umieszczenie w rządowych programach restrukturyzacji górnictwa węglowego, oraz energetyki 

odpowiednich zapisów dot. odpadów i ich wykorzystania; 
− określenie możliwości włączenia do krajowego bilansu paliw istniejących odpadowych depozy-

tów mułów węglowych; 
− opracowanie modelu współpracy międzysektorowej pomiędzy wszystkimi uczestnikami zaanga-

żowanymi w proces wytwarzania i zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamienne-go 
(wytwórcy odpadów, producenci i odbiorcy kruszyw, samorządy gmin górniczych) w aspekcie 
programu UE – „Środowisko a jakość życia”. 

 Realizacja projektu „Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii w za-
kresie zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego” obejmować 
będzie trzy obszary priorytetowe. Koordynację nad każdym obszarem obejmie jedna jednostka: 
− Technologie odpadowe wydobywcze węgla kamiennego – IMBiGS. 
− Technologie odpadowe przeróbcze węgla kamiennego – Politechnika Śląska. 
− Technologie odpadowe z udostępniania węgla kamiennego – Akademia Górniczo-Hutnicza. 
 Głównymi efektami projektu będzie wskazanie scenariuszy rozwoju priorytetowych i innowa-
cyjnych technologii w branży zagospodarowywania odpadów z górnictwa węgla kamiennego oraz 
wypracowanie spójnej strategii rozwoju branży zagospodarowywania odpadów z górnictwa węgla 
kamiennego. Wskaźnikami weryfikującym cel projektu będą opracowane scenariusze rozwoju prio-
rytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowywania odpadów z górnictwa węgla kamien-
nego oraz opracowany raport nt. strategii rozwoju branży zagospodarowywania odpadów z górnic-
twa węgla kamiennego. 
 
 
6. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ W OBSZARZE WYKORZYSTANIA SUROWCÓW 

TOWARZYSZĄCYCH Z GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO 
DLA GOSPODARKI 

 
W celu realizacji działań określonych w „Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Pols-
ce w latach 2007–2015”, a dotyczących zapisów związanych z racjonalną gospodarką zasobami oraz 
wykorzystywaniem surowców towarzyszących (patrz WSTĘP), co związane jest również z efekta-
mi ekonomicznymi kopalń (koszty wydobycia skały płonnej, jej składowania oraz koszty związane 
z przekształceniami środowiska naturalnego) proponuje się rozwiązania podane poniżej. 
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6.1. Opracowanie Kompleksowego Programu Zagospodarowania Odpadów 
z górnictwa węgla kamiennego 

 

− Opracowanie bazy danych o lokalizacji, zasobach i właściwościach krajowych odpadów z gór-
nictwa węgla kamiennego. 

− Ocena stanu techniki i innowacyjnych technologii przeróbki odpadów z górnictwa węgla na ma-
teriały budowlane i kompozyty energonośne oraz wybór najlepszych technologii do dalszego wy-
korzystania. 

− Opracowanie lub dobór odpowiednich technologii i zestawów maszyn do przeróbki odpadów 
powęglowych (skała płonna) na materiały budowlane oraz ustalenie technologii przemysłowe-
go zastosowania nowych materiałów budowlanych, w aspekcie oszczędności nieodnawialnych 
złóż surowców mineralnych. 

− Opracowanie lub dobór odpowiednich technologii i zestawów maszyn do przeróbki energonoś-
nych odpadów poflotacyjnych i mułów powęglowych na paliwa oraz ustalenie technologii prze-
mysłowego zastosowania kompozytów energonośnych w aspekcie bezpieczeństwa energetycz-
nego kraju. 

− Ustalenie źródeł finansowania wdrożeń technologii kompleksowego zagospodarowania odpadów 
powęglowych (skały płonnej) i energonośnych surowców odpadowych w aspektach: 
− programu ochrony środowiska, 
− programu bezpieczeństwa energetycznego kraju, 
− programu zrównoważonego rozwoju regionów, oraz 
− programu likwidacji bezrobocia. 

− Inwentaryzacja wszelkich obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w tym głów-
nie składowisk odpadów, osadników, zbiorników itp. 

− Opracowanie metod i kryteriów (wskaźników) niezbędnych do dokonania analizy środowisko-
wej (oceny ryzyka) funkcjonowania obiektów unieszkodliwiani odpadów wybobywczych. 

− Przeprowadzenie badań morfologicznych poszczególnych zinwentaryzowanych składowisk. 
− Budowa pilotowej linii spiekania łupków przywęglowych na kruszywa sztuczne do betonu i bu-

downictwa drogowego. Jest to jeden z podstawowych kierunków zagospodarowania tych surow-
ców i sposób ich bezpiecznego stosowania. 

− Zaproponowanie i dokonanie niezbędnych zmian legislacyjnych, pozwalających na uproszcze-
nie procedur przekształcania odpadów w produkty – na poziomie tworzonych obecnie rozpo-
rządzeń wykonawczych do ustawy o odpadach wydobywczych. 

 
 
PODSUMOWANIE 
 
Górnictwo węgla kamiennego jest jednym z największych wytwórców odpadów w kraju. Znaczna 
ich część jest zagospodarowana przez składowanie na hałdach. Powoduje to wzrost kosztów pro-
dukcji węgla kamiennego oraz trwałe niekorzystne zmiany środowiska naturalnego. W obecnej sy-
tuacji prawnej, zagospodarowanie odpadów z górnictwa węgla kamiennego stało się koniecznością, 
również ekonomiczną. Z badań jakościowych przeprowadzonych w kilku jednostkach badawczych 
wynika, że podstawowa część tych odpadów może być, po odpowiednim ich przetworzeniu, w du-
żym stopniu wykorzystana gospodarczo. Cele projektu „Foresight w zakresie priorytetowych i inno-
wacyjnych technologii w zakresie zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla 
kamiennego” zmierzają do uporządkowania i skoordynowania działań umożliwiających zmniejsze-
nie ilości składowanych i wytwarzanych odpadów, przy wykorzystaniu nowych technologii ich prze-
twarzania. 
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The Priority Investments within the Field of 
Waste Management in Hard Coal Industry 
 
The paper presents subject of hard coal waste management. The aim of the project is to point out 
priority investments in the form of technologies and directions of actions within the field of waste 
management. 
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STRESZCZENIE: Powstawanie odpadów towarzyszy zarówno procesom eksploatacji, jak i prze-
róbki węgla. W świetle obowiązujących przepisów prawnych, a także w trosce o ochronę środowi-
ska odpady te, zwane odpadami wydobywczymi, należy minimalizować, np. poprzez ich wykorzy-
stanie. W artykule przedstawiono proces pozyskiwania kruszyw, procedury związane z produkcją 
i wprowadzeniem do obrotu handlowego kruszyw z odpadów węglowych. Zaprezentowano także 
przykład wdrożonej produkcji kruszyw. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Odpady wydobywcze, wykorzystanie odpadów węglowych, kruszywa, cer-
tyfikacja kruszyw 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Działalności górniczej zawsze towarzyszy powstawanie odpadów. Głównym źródłem powstawania 
odpadów w górnictwie jest poszukiwanie, wydobywanie, fizyczna i chemiczna przeróbka surowców 
mineralnych − jako procesy eksploatacji i przeróbki, czyli wzbogacania kopalin. Wszystkie odpady 
powstające przy eksploatacji i przeróbce węgla według nazewnictwa Unii Europejskiej określane 
są jako odpady wydobywcze. Stanowią one nie tylko zagrożenie dla środowiska, ale są i proble-
mem dla wytwórców, którzy muszą się nimi zajmować. 
 Przy eksploatacji i przeróbce węgla kamiennego powstają znaczne ilości odpadów. Aktualnie 
w Polsce powstaje ich około 35 mln Mg/rok i nie można, jak dawniej, bezpośrednio kierować ich 
na hałdy, tym bardziej, że istniejące składowiska ulegają wyczerpaniu, a pozyskiwanie nowych te-
renów na składowanie odpadów jest prawie niemożliwe. 
 Obecne uwarunkowania prawne oraz zmieniająca się sytuacja gospodarcza i społeczna wymu-
szają na wytwórcach odpadów, tj. kopalniach węglowych, wprowadzenie generalnych zmian w do-
tychczasowym postępowaniu z odpadami. 
 W myśl przepisów prawnych na wytwórcy odpadów spoczywa obowiązek prawidłowego gospo-
darowania nimi. Zasady gospodarki odpadami zawarte są w podstawowych aktach prawnych, tj. 
Prawie ochrony środowiska i Ustawie o odpadach, ale zarówno te ustawy, jak i rozporządzenia do 
nich ulegają ciągłym zmianom. Kolejnym aktem prawnym, który także obowiązuje, ale dotyczy prze-
de wszystkim odpadów z górnictwa, jest ustawa o odpadach wydobywczych. Ustawa ta zawiera 
ogólne wymagania dotyczące zasad gospodarowania oraz sposoby postępowania z odpadami po-
chodzącymi z poszukiwania, wydobywania, przeróbki i magazynowania surowców mineralnych. 
Wynikające z niej zasady postępowania z odpadami wydobywczymi obejmują: 
− odzysk odpadów do dalszego wykorzystania; 
− zaprzestanie zajmowania nowych terenów pod składowanie odpadów; 
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− podejmowanie działań na rzecz likwidacji istniejących składowisk, w tym hałd; 
− przywracanie do użytkowania terenów zdegradowanych działalnością górniczą. 
 Zatem ustawa wprowadza nowe − dodatkowe obowiązki na wytwórców odpadów, pochodzą-
cych z przemysłu wydobywczego, ale jednocześnie wskazuje, że realizację ich będzie można po-
wierzyć operatorowi lub osobie kompetentnej. W ten sposób operator (jednostka zarządzająca od-
padami) przejęłaby całość spraw związanych z ewidencją odpadów, ich odzyskiem i unieszkodli-
wianiem, a przede wszystkim byłaby zobowiązana do wyeliminowania składowania odpadów. 
 Rozwiązałaby również problem odpadów zalegających obecnie na składowiskach, które można 
poddać procesowi odzysku. 
 Podstawowym zadaniem jednak zarówno wytwórcy jak i operatora jest minimalizacja odpadów. 
Jednym ze sposobów minimalizacji odpadów jest produkcja z nich kruszyw. W artykule przedsta-
wiono możliwości pozyskania kruszyw z odpadów węglowych. 
 
 
2. KIERUNKI WYKORZYSTANIA ODPADÓW WĘGLOWYCH 
 
Wydobywcze odpady węglowe mogą być cennym surowcem wykorzystywanym w różnych zasto-
sowaniach. Znane są powszechnie następujące zastosowania: 
− w górnictwie do wypełniania i podsadzania wyrobisk; 
− w robotach inżynieryjnych, jako kruszywo; 
− w produkcji materiałów budowlanych i w produkcji materiałów wiążących, jako surowce uzu-

pełniające; 
− w rekultywacji biologicznej i w rolnictwie, jako surowiec poprawiający własności gleby; 
− i coraz rzadziej do odzysku węgla z odpadów. 
 Aby jednak wydobywcze odpady węglowe mogły być wykorzystane we wskazanych kierunkach 
muszą spełniać pewne kryteria − charakterystyczne dla danego zastosowania. Zatem, albo trzeba 
poddać je kolejnym procesom przeróbki, albo już w czasie pozyskania urobku ze złoża zadbać o ich 
selektywne wydzielanie. Należy także przeanalizować procesy eksploatacji i przeróbki pod kątem 
możliwości wprowadzenia takich zmian, które doprowadzą do otrzymania nie tylko węgla i jego 
koncentratów, ale także i innych produktów stanowiących pełnowartościowe materiały. Pozwoli to 
na znaczne zmniejszenie ilości powstających odpadów, a równocześnie umożliwi szerokie zastoso-
wanie już nie odpadów, lecz produktów. Urobek węglowy z kopalni kierowany jest do zakładu prze-
róbki, gdzie tradycyjnie w wyniku wzbogacania otrzymywany jest koncentrat węglowy i odpady. 
 Nowe podejście do procesów przeróbki umożliwia, obok koncentratów węglowych, otrzymywać 
drugi produkt, tj. surowiec np. do produkcji materiałów budowlanych lub kruszywo mineralne, a je-
go własności zadecydują o tym czy będzie ono przydatne do drogownictwa, czy do innych robót in-
żynieryjnych [2]. 
 Spośród wymienionych kierunków aktualnie w Polsce najwięcej wykonuje się robót inżynie-
ryjnych, zatem i na kruszywa jest największe zapotrzebowanie. 
 
 
3. PROCES POZYSKIWANIA KRUSZYWA 
 
Urobek węglowy z kopalni kierowany jest do zakładu przeróbki, gdzie w wyniku wzbogacania otrzy-
mywany jest koncentrat węglowy i odpady. 
 Do niedawna przeważał pogląd, że za odpad z procesów przeróbki węgla uważa się materiał, 
którego wzbogacanie nie jest opłacalne, a jednocześnie nie można znaleźć na niego nabywcy. Zatem 
w większości odpady przeróbcze z poszczególnych etapów procesu wzbogacania łączone były i kie-
rowane na składowisko lub rzadziej do prac niwelacyjnych i rekultywacyjnych. 
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 Do produkcji kruszyw mineralnych wykorzystać można wszystkie frakcje odpadów węglowych 
powstających w zakładach przeróbki mechanicznej węgla, oprócz odpadów flotacyjnych.∗ 
 Realizacja tego zadania wymaga dodatkowo selektywnego wydzielania odpadów z poszczegól-
nych węzłów technologicznych procesu (np. odpady z płuczki ziarnowej odrębnie od odpadów 
z płuczki miałowej), co zresztą jest nakazem wynikającym z obowiązującej ustawy o odpadach. 
 W wielu kopalniach, gdzie istnieje uproszczony system odbioru odpadów (skały płonnej) z bie-
żącej produkcji (odbioru do wspólnych zbiorników), zachodzi konieczność zmian − co najmniej − 
układów technologicznych, dróg transportowych i sposobu magazynowania produktów wzbogaca-
nia węgla. 
 W zakładzie przeróbki mechanicznej węgla można prowadzić następujące procesy: 
− wzbogacanie węgla (rozdział skały płonnej od węgla), 
− odwadnianie i oczyszczanie produktów procesu przeróbki (koncentratów węglowych i skały 

płonnej), 
− klasyfikację (rozdział na klasy ziarnowe), 
− kruszenie (uzależnione od potrzeb rynku i norm dotyczących produktów). 
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Rys. 1. Schemat instalacji do produkcji kruszyw w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla [3] 
Figure 1. Outline of aggregates manufacturing system in a coal mechanical processing plant [3] 
 
 Wszystkie te działania umożliwiają pozyskanie produktów handlowych w postaci sortymentów 
handlowych węgla oraz materiału − np. kruszywa, które będzie mogło być zastosowane np. w bu-
                                                 
∗Najdrobniejsza frakcja odpadów (odpady flotacyjne i muły) wymagają dodatkowych operacji przeróbczych 
(wzbogacania, grudkowania, procesów termicznych itp.). 
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downictwie drogowym, hydrotechnicznym i przy innych robotach inżynieryjnych, do budowy wa-
łów i nasypów, do robót związanych z rewitalizacją terenów poprzemysłowych, w budownictwie 
inżynieryjnym i kubaturowym do robót niwelacyjnych, do wymiany gruntów słabonośnych oraz do 
rekultywacji. 
 Proces wzbogacania węgla i produkcji kruszywa na bazie oddzielonej skały płonnej (odpadów 
powęglowych z eksploatacji górniczej i z procesu wzbogacania węgla) odbywać się może w dwóch 
węzłach technologicznych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, tj.: 
− w płuczce miałowej (produkcja kruszyw drobnoziarnistych); 
− w płuczce ziarnowej (produkcja kruszyw gruboziarnistych), 
oraz w kruszarni odpadów skalnych z robót górniczych, przygotowawczych i udostępniających [2]. 
Proces produkcji kruszyw przedstawia powyższy schemat. 
 
 
4. PROCEDURY W PRODUKCJI KRUSZYW 
 
Odzysk odpadów i produkcja kruszyw wiąże się z obowiązkiem uzyskania pewnych zezwoleń, pro-
wadzenia monitoringu jakości, wprowadzenia zakładowej kontroli produkcji oraz certyfikacji pro-
duktów. 
 Aby surowiec skalny − tj. kruszywo, powstające w kopalniach węgla kamiennego mogło być 
traktowane jako produkt handlowy, kruszywo, musi spełniać wymogi zawarte w prawie budowlanym 
oraz w ustawie o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 888 z 2004 r.), która pozwala na 
znakowanie wyrobów znakiem CE i B. Zatem, aby produkować kruszywo, należy podjąć przed-
stawio-ne poniżej działania. 
 Kruszywo z odpadów węglowych stanowi specyficzny materiał i wymaga przeprowadzenia ba-
dań klasyfikacyjnych, przede wszystkim pod względem właściwości technicznych, w nawiązaniu 
do normy PN-S-02205: „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. 
 
4.1. Wstępne badania dla określenia typu kruszyw 
 

Wstępne badania typu kruszyw są jednym z elementów zapewnienia zgodności wyrobu z ww. 
normą europejską i deklarowanymi wartościami. 
 Badania wstępne typu kruszyw powinny być przeprowadzone w okresie rozpoczęcia jego pro-
dukcji oraz w celu sprawdzenia zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami w następujących 
przypadkach: 
− gdy zostanie wykorzystane nowe źródło kruszyw; 
− gdy wystąpiły większe zmiany w charakterystyce surowców lub w procesie przeróbki mogące 

wpłynąć na właściwości kruszyw. 
 Badania wstępne typu kruszyw są wymagane w przypadku jakichkolwiek modernizacji procesu 
przeróbki. Wyniki wstępnych badań danego surowca powinny być dokumentowane od momentu 
podjęcia zakładowej kontroli produkcji. 
 
4.2. Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) 
 

Zakładowa Kontrola Produkcji jest to system mający na celu zapewnienie zgodności wyrobu (w tym 
przypadku kruszyw) z wymaganiami określonej normy [3]. 
 Obowiązek wprowadzenia przez producenta kruszyw zakładowej kontroli produkcji nakłada nor-
ma europejska PN-EN 13242. 
 W systemie ZKP należy: 
− określić odpowiedzialność, uprawnienia i związki pomiędzy personelem zarządzającym, wyko-

nującym i sprawdzającym prace wpływające na jakość produktu, w tym również personelu nie-
zależnego organizacyjnie i kierownictwa; 
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− powołać kierownika do spraw zakładowej kontroli produkcji; 
− określić nadzór kierownictwa nad systemem ZKP; 
− ustalić regulamin kontroli; 
− określić zakres kontroli dokumentów i danych związanych z zakupem przygotowaniem i prowa-

dzeniem produkcji, kontrolą materiałów i systemu ZKP; 
− określić sposób kontroli podwykonawców biorących udział w procesie produkcji; 
− dokumentować wiedzę o surowcu; 
− określić procedury zarządzania produkcją, identyfikowania i kontrolowania materiałów, identy-

fikowania lokalizacji i zawartości składowisk; 
− prowadzić wymagane badania i kontrole; 
− rejestrować wyniki prowadzonych badań wyrobów; 
− rejestrować i rozpoznawać wszystkie zaistniałe niezgodności; 
− określić procedury związane z przemieszczaniem, składowaniem, przechowywaniem i transpor-

tem wyrobu; 
− prowadzić i przestrzegać procedury szkolenia całego personelu w systemie ZKP. 
 Wymagania systemu ZKP muszą być zapisane w Księdze Zakładowej Kontroli Produkcji [3]. W za-
leżności od dalszego wykorzystania wyprodukowanych kruszyw, tj. poziomu bezpieczeństwa, jaki 
muszą spełniać kruszywa, istnieją zgodnie z normą europejską dwa systemy atestacji zgodności: 
1. System 2+, który stosuje się dla kruszyw w zastosowaniach wymagających wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa. System ten obejmuje certyfikację zakładowej kontroli produkcji przez jednost-
kę notyfikowaną na podstawie wstępnej inspekcji zakładu i zakładowej kontroli produkcji, jak 
również ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji. 

 Certyfikat ZKP uprawnia producenta do umieszczania znaku CE i powinien on być dołączony 
do deklaracji zgodności. 
2. System 4, który stosuje się dla kruszyw w zastosowaniach niewymagających wysokiego pozio-

mu bezpieczeństwa. System nie wymaga certyfikacji zakładowej kontroli produkcji przez jed-
nostkę notyfikowaną. 

 Do zadań producenta kruszyw należy w obydwu ww. przypadkach: 
− wprowadzenie zakładowej kontroli produkcji (ZKP), 
− wstępne badania typu kruszyw w celu sprawdzenia zgodności z wyspecyfikowanymi wyrobami. 
 Działanie systemu ZKP opiera się na zasadach określonych w normie i zgodnie z nimi dokony-
wana jest ocena funkcjonowania tego systemu. 
 
4.3. Certyfikacja kruszyw 
 
Europejskie wymagania jakościowe dla wyrobów z kruszywa naturalnego ustalają obowiązek ich 
znakowania znakiem CE przez producentów [4]. 
 Znak CE jest efektem przyjęcia i stosowania przez producentów kruszyw, procedur atestacji, któ-
re obejmują: 
− opracowanie i wdrożenie w zakładzie udokumentowanego systemu Zakładowej Kontroli Produk-

cji; 
− wykonanie wstępnych badań produkowanych wyrobów tzw. badań typu i ustalenie wzorca pro-

dukcji; 
− prowadzenie bieżących badań jakości produkowanych wyrobów w ramach funkcjonującego sys-

temu ZKP, z częstotliwością i zakresem określonym w normie. 
 Odstępstwa od europejskiego systemu dopuszczania kruszyw do obrotu rynkowego wynikają 
z odmiennego niż ustalone w normach zamierzonego ich zastosowania lub indywidualnego zastoso-
wania dla określonego obiektu budowlanego. W takim przypadku należy stosować określoną przez 
projektanta i inwestora specyfikację techniczną wyrobu dla konkretnego obiektu. 
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 Certyfikowane kruszywo posiadające znak CE, zapewnia zatem o zgodności wyrobu z normą 
europejską i deklarowanymi wartościami dla danego rodzaju zastosowania, dzięki czemu może być 
produktem handlowym. 
 
 
5. PRZYKŁADY WDROŻONEJ PRODUKCJI KRUSZYW 
 
W kopalniach należących do Kompanii Węglowej S.A. podjęto już działania techniczno-organiza-
cyjne, których celem było wydzielenie strumieni odpadów z poszczególnych węzłów technologicz-
nych wzbogacania węgla i odrębnego ich odbioru do odzysku w kierunku produkcji kruszyw speł-
niających wymagania normowe [5]. 
 Kilka kopalń należących do Kompanii Węglowej S.A. uzyskało już decyzje na odzysk odpadów 
węglowych w wydzielonych instalacjach, w układzie technologicznym Zakładu Przeróbki Mecha-
nicznej Węgla. 
 Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań w kilkunastu kopalniach potwierdziły przydatność 
kruszyw z odpadów węglowych do zastosowania w robotach inżynieryjnych, ponieważ: 
− spełniają wymagania pod względem ochrony środowiska dla zastosowania w budownictwie ko-

munikacyjnym i robotach ziemnych (tj. pod względem promieniotwórczości, odczynu pH i za-
wartości głównych składników tlenkowych); 

− mogą być stosowane jako składnik mieszanek do podbudów pomocniczych i do stabilizacji me-
chanicznej w budownictwie drogowym (posiadają odpowiednie uziarnienie i parametry techni-
czne). 

 Odbiór odpadów powęglowych z Kopalń Węgla Kamiennego i odzysk w kierunku produkcji kru-
szyw w sposób zorganizowany w oparciu o wcześniej przeprowadzone w kopalniach próby reali-
zowany jest przez HALDEX S.A. (dawniej PWG S.A. Haldex) na podstawie opracowanego wspól-
nie z Kompanią Węglową S.A. programu [1]. Jest to aktualnie najlepiej zorganizowany i realizo-
wany produktowy kierunek postępowania z odpadami wydobywczymi z górnictwa węgla kamien-
nego. W zakładach przeróbczych Haldexu proces odzysku kruszyw objęty jest zakładowym syste-
mem monitoringu i kontroli jakości, a wytworzone kruszywa certyfikacją. Produkowane w drodze 
odzysku odpadów węglowych kruszywa węglowe o wartości rynkowej spełniają normy europejskie. 
 W tabeli przedstawiono ilości i rodzaje wyprodukowanych kruszyw z odpadów wydobywczych 
w trzech zakładach HALDEX S.A. w latach 2006−2008. 
 
Tabela 1. Produkcja kruszyw w trzech zakładach HALDEX S.A. w latach 2006−2008 [5] 
Table 1. Production of aggregates in three of HALDEX S.A. plants in years 2006−2008 [5] 

Rok Odzysk kruszyw z odpadów wydobywczych [Mg] 

 Ogółem frakcja +31,5 mm frakcja 0−31,5 mm 

2006 1 379 489 413 847 965 642 
2007 1 764 018 529 205 1 234 813 
2008 1 474 781 192 000 1 282 781 

Łącznie 4 618 288 1 135 052 3 483 236 

 
 Stałe zapotrzebowanie i ciągły zbyt tak otrzymanych kruszyw świadczy o słuszności wybrane-
go kierunku działań. Takie postępowanie z odpadami z ukierunkowaniem na produkcję kruszyw dro-
gowych jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rozwijającego się budownictwa drogowego w Pol-
sce. 
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 Haldex S.A. do roku 2012 zamierza zagospodarować przez odzysk w instalacjach 10−15 mln Mg 
odpadów wydobywczych wykorzystując własne zakłady oraz węzły sortująco-kruszące w poszcze-
gólnych kopalniach lub w ich sąsiedztwie. 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Aby w szybkim tempie wprowadzić produkcje kruszyw w kopalniach węglowych, a także w ogóle 
usprawnić gospodarkę odpadami węglowymi korzystnym by było wyznaczyć operatora jako zarzą-
dzającego odpadami. 
 Produkcja kruszyw z odpadów jest nie tylko korzystna z punktu widzenia minimalizacji odpadów 
i odzysku ich, ale przede wszystkim jest działaniem na rzecz ochrony środowiska, w tym i ochrony 
złóż pierwotnych surowców mineralnych. 
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Obtaining Aggregates from Exploitation 
and Processing of Hard Coal 
 
Formation of waste materials accompanies both coal exploitation and processing. In the light of cur-
rent law and with concern about the environment in mind, those waste materials, called extraction 
waste, are to be diminished through for example utilizing. 
 The paper presents a process of obtaining aggregates, procedures connected with production and 
introduction of aggregates originating from mining waste materials on the market and examples of 
aggregates manufacturing technology put to use. 
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WPROWADZENIE 
 
Współczesne kopalnie intensyfikują wydobycie skracając tym samym czas eksploatacji złóż. Trwa-
łość dostępu do zasobów, postulowana przez zasadę zrównoważonego rozwoju, staje się trudnym 
do realizacji ideałem. Z jednej strony działalność górnicza jest bowiem coraz krótszym epizodem, 
z drugiej zaś możliwości odkrycia i zagospodarowania nowych złóż kurczą się niepomiernie z po-
wodu ograniczonych zasobów geologicznych i wykorzystania powierzchni wykluczającego eksplo-
atację. 

Teoretycznie, działalność górnicza jest kołem zamachowym gospodarki a wykorzystanie suro-
wców mineralnych powinno dostarczyć innego rodzaju zasobów, tak aby rozwój ekonomiczny re-
gionu sam się podtrzymywał. Tym bardziej nie powinno ubywać w regionie działek użytkowych. 
Ponowne wykorzystanie terenów, które przestały pełnić funkcje gospodarcze zmniejsza zapotrze-
bowanie na nowe tereny, niezbędne dla rozwoju przemysłu, usług i mieszkalnictwa. W pewnych 
przypadkach działalność górnicza może ułatwić tworzenie nowych użytków, np. zbiorników wod-
nych, zbiorników odpadów, odpowiednio ukształtowanych terenów budowlanych, zmniejszając 
w ten sposób koszty inwestowania w prace ziemne. 

Kraje europejskie, podobnie jak kilka innych regionów wczesnego rozwoju górnictwa osiągnę-
ły wysoki poziom rozwoju gospodarczego i urbanizacji. Odczuwają one brak terenów wolnych do 
zainwestowania. Zagadnienie zagospodarowania terenów pogórniczych urosło w Polsce i wielu kra-
jach Unii Europejskiej do rangi wyzwania ekonomicznego, organizacyjnego i prawnego. Zagłębia 
węglowe, rudne i solne oraz związany z nimi przemysł ciężki są dziś obiektami głębokiej restruk-
turyzacji. W ujęciach planistycznych tereny pogórnicze stały się jedną z kategorii terenów poprze-
mysłowych. Duże środki finansowe przeznaczane są na zagospodarowanie terenów poprzemysło-
wych i sanację środowiska przyrodniczego. Według danych podawanych przez statystykę publicz-
ną gleby zdegradowane zajmują w Polsce 2,7% powierzchni kraju, z czego 0,5% (około 1500 km2) 
cechuje wysoki i bardzo wysoki stopień degradacji. 

Niestety, program rządowy dla terenów poprzemysłowych (PRTP) przyjęty przez Radę Mini-
strów w kwietniu 2004 roku (Program 2004), jako spełnienie warunku akcesyjnego do UE, jest nie-
mrawo wdrażany i pozostaje dokumentem o charakterze deklaratywnym. Oczekiwano, że jego za-
dania zostaną przejęte przez nowy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2007) 
finansowany z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tymczasem 
poziom finansowania priorytetów określony szczegółowo we wrześniu 2009 zapewnia tylko skrom-
ne środki z pierwszego z tych funduszy w wysokości 1,4% wkładu wspólnotowego na szeroko sfor-
mułowany priorytet II: Przywracanie wartości przyrodniczych (wszelkim, nie tylko pogórniczym) 
terenom zdegradowanym oraz ochronę brzegów morskich. 

W 2004 roku został powołany Zespół Sterujący do spraw PRTP, jako organ pomocniczy mini-
stra. Później Minister Środowiska zwrócił się do marszałków wytypowanych województw (śląskie-
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go, małopolskiego, dolnośląskiego i łódzkiego – uznanych za najbardziej obciążone degradacją gleb) 
o zaproponowanie kilku obiektów z terenu województwa, na których istnieje pilna potrzeba podję-
cia działań rekultywacyjnych. Zasugerowano, aby propozycja ta była poprzedzona uzgodnieniami 
z przedstawicielami władz samorządowych niższego szczebla, głównie starostami. Zwrócono szcze-
gólną uwagę, aby zgodnie z kryteriami zapisanymi w Programie, przy wyborze projektów pod uwa-
gę brano przede wszystkim tereny będące własnością Skarbu Państwa. Zakłada się, że uzyskane 
w ten sposób doświadczenia pozwolą wyznaczyć optymalną drogę formalno-prawną postępowania 
służącą „najefektywniejszemu przeprowadzeniu procesu rewitalizacji, w tym opracowania koncep-
cji rewitalizacji terenu poprzemysłowego, opracowania studium wykonalności, pozyskania środków 
finansowych”. Przewiduje się zakończenie realizacji pilotażowych projektów rewitalizacyjnych 
i opracowanie systemu zarządzania terenami zdegradowanymi w 2010 roku. 

Obserwacja realizowanych obecnie projektów wskazuje, że zmierzają one do rewitalizacji miast. 
Zagospodarowanie w kierunku miejskim i kulturowym, odzyskiwanie terenów dla osiedli, przemy-
słu i usług, wymaga innych działań niż przywracanie wartości przyrodniczych wraz z zagospodaro-
waniem w kierunkach wodnym, leśnym lub rolnym (Paulo 2008a). Uwarunkowania i ograniczenia 
użytkowania terenu w tych tradycyjnych kierunkach, związane z rekultywacją, stanowią treść głów-
nej części niniejszego artykułu. 
 
 
DYLEMATY 
 
Jest wiele dylematów zagospodarowania terenów pogórniczych. Część dotyczy sfery zarządzania 
środowiskiem w myśl zasad zrównoważonego rozwoju, inne – optymalizacji gospodarki przestrzen-
nej, efektywności finansowej i regulacji prawnych. Sfery te zazębiają się wzajemnie. 
 

 
 
Rys. 1. Zmiany dochodu z użytkowania terenu w Dolinie Soły (na podstawie Olęcka 2007) 
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Decyzje środowiskowe powinny wyprzedzać nie tylko etapy, ale przede wszystkim cały cykl 
działań, którego następstwem są tereny pogórnicze, a więc powinny poprzedzać eksploatację. Oce-
na wartości złoża czy tez projektu górniczego powinna dyskontować strumienie finansowe we 
wszystkich trzech etapach: przedgórniczym (A), rozpoznania, udostępnienia, eksploatacji i sprzeda-
ży surowca (B), oraz przystosowania terenu do nowej funkcji gospodarczej (C). W ilustrowanym 
rysunkiem przykładzie złoża kruszywa naturalnego w dolinie Soły (rys. 1) na jego terenie istniały 
początkowo użytki rolne, które przynosiły pewien dochód, zależny od plonów, cen i nakładów, śred-
nio na poziomie C2. 

Rozpoznanie, odrolnienie, uzyskanie koncesji i udostępnienie wymagało poniesienia nakładów, 
które wkrótce zostały pokryte przez dochody ze sprzedaży surowca, znacznie przewyższające kosz-
ty operacyjne. Przedsiębiorca górniczy musi zachować rezerwę finansową na pokrycie kosztów re-
kultywacji, którą może rozpocząć własnymi środkami technicznymi lub zlecić wyspecjalizowane-
mu podmiotowi zewnętrznemu. Teren nie od razu odzyska użyteczność gospodarczą. Przywróce-
nie gruntów ornych nie jest możliwe, gdyż powstaną samoczynnie baseny wodne. Dlatego w kon-
cesji określono wodny kierunek rekultywacji. Sposób zagospodarowania tych basenów ma kluczo-
we znaczenie dla logiki i dochodowości całego projektu górniczego. Przy umiarkowanych nakładach 
można stworzyć łowisko wędkarskie lub przyrodniczy obszar chroniony, trudno jednak przypuścić, 
by dały one większy dochód niż wcześniejsze użytki rolne. Ten wariant zagospodarowania pod wzglę-
dem ekonomicznym niewiele się różni od nieużytku pokazanego na omawianym rysunku (wariant 
C3). Kierunku wodnego nie należy utożsamiać z budową hodowlanych stawów rybnych, która w tych 
warunkach hydrogeologicznych nie jest technicznie możliwa (Król 2005, Olęcka 2007). Przy więk-
szych nakładach można urządzić dochodowy obiekt sportowy, rekreacyjny (Glapa, Jonek 1998, Pu-
chalski 1999, Koźma 2000, Stryszewski red. 2006, Paulo 2008b), kąpielisko, park wodny. Takie użyt-
ki mogą przynosić dochody na poziomie C1, większe od użytków rolnych. Jednocześnie będą two-
rzyć miejsca pracy w regionie. 

Rozstrzygając wcześnie dylematy zagospodarowania docelowego i wybierając konkretne wa-
rianty projektowe, można sterować budową towarzyszącej infrastruktury, wybieraniem złoża, skła-
dowaniem nadkładu i odpadów górniczych oraz kształtowaniem terenu i stosunków wodnych, tj. 
na etapie górniczym można wykonywać wiele zadań rekultywacji podstawowej. 

Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju wyczerpanie złoża powinno przyczyniać się do 
trwałego wzbogacenia regionu, tj. nie tylko świadczenia renty górniczej przez czas wydobycia ko-
paliny, lecz również ustanowienia nowego użytku na terenie pogórniczym, jego rewitalizacji lub re-
naturyzacji. Należy przyjąć, że eksploatacja złoża jest uzasadniona, jeśli zysk netto zakładu górni-
czego oraz wartość terenu zawierającego złoże będą nie mniejsze po zakończeniu działalności gór-
niczej od wartości tego terenu przed podjęciem eksploatacji (Paulo 2008a). 
 Na przejętych przez samorządy zdegradowanych terenach pogórniczych sytuacja jest inna. Te-
reny te są zwykle nieużytkami zagrażającymi zdrowiu i utrudniającymi komunikację. Potrzeba ich 
rewitalizacji jest oczywista, a wobec ograniczonych środków na czoło dylematów wysuwają się hie-
rarchia wyboru i sposób finansowania. 

Inny dylemat w sferze zarządzania środowiskiem, to sposób i moment uzgodnienia funkcji użyt-
ku pogórniczego z planem przestrzennego zagospodarowania regionu. Trzeba pamiętać, że możli-
we są tu modyfikacje zarówno projektu zagospodarowania poeksploatacyjnego jak i miejscowego 
planu zagospodarowania. W złożach niezagospodarowanych pożądane jest uzgodnienie już na eta-
pie wydawania koncesji. 

Decyzje określające warunki rekultywacji są wydawane przez starostę (prezydenta miasta), któ-
ry zwykle nie partycypuje w kosztach rekultywacji. W związku z tym pewną normą w podejmowa-
nych decyzjach o zakresie rekultywacji jest nakazanie jej prowadzenia aż do osiągnięcia standar-
dów czystości gruntów zgodnych z przeznaczeniem terenu zapisanym w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego (Wołkowicz 2003). Starosta podejmując taką decyzje nie wnika ani 
w skutki ekonomiczne swej decyzji ani nie posiada najczęściej wystarczającej wiedzy o przyrodni-
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czych uwarunkowaniach rekultywacji oraz sanacji terenów zanieczyszczonych. Na podstawie Art. 
103 Prawa Ochrony Środowiska (2001) może jednak wydać taką decyzję. Pozostaje dyskusyjny dy-lemat, kto 
powinien akceptować projekt techniczny nowej inwestycji na terenie pogórniczym: czy tylko wy-
specjalizowane jednostki inspekcji sanitarnej i administracji wyższego szczebla, czy również organ 
samorządowy, rzadko dysponujących wiedzą merytoryczną. 
 W przeciwieństwie do sformalizowanego konstruowania planów przestrzennych i zapewniania 
standardów jakości środowiska w tradycji polskiej i europejskiej, praktyczni Amerykanie starają się 
szybko znaleźć nabywcę poprzemysłowej działki, choćby na preferencyjnych warunkach i pozo-
stawiają mu troskę o doprowadzenie jej do stanu użytkowania (Kibert et al. 1999, Paulo 2001). 
 Do problemów zarządzania zasobami środowiska należy też ochrona zasobów kopalin w likwi-
dowanych zakładach górniczych (Nieć i in. 2001, 2007, Nieć 2003) oraz ochrona zasobów wód pod-
ziemnych i zapewnienie bezpieczeństwa pracy w sąsiednich kopalniach (Haładus i in., 2001, Szcze-
pański 2000, 2003). 
 Odrębnym dylematem zarządzania a nawet porozumiewania się jest terminologia. O ile termi-
nologia stosowana w Polsce jest na ogół spójna i zrozumiała, przynajmniej w gronie fachowców, 
o tyle terminologia polska i unijna wymagają ujednolicenia. Unia Europejska pod pojęciem rewita-
lizacji rozumie „proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych 
obszarach miast, mający na celu wyprowadzenie terenu ze stanu kryzysowego, w tym rewaloryza-
cję stanu środowiska i przywrócenie ładu przestrzennego, prowadzący do ożywienia gospodarczego, 
odbudowy więzi społecznych oraz rozwoju i poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty” (Brown 
2004). Jednakże rekultywacji terenu poprzemysłowego, modernizacji i remontu systemu sieci wod-
no-kanalizacyjnej w mieście i innych przedsięwzięć będących wyłącznie działaniami technicznymi 
bez uwzględnienia efektów społecznych i ekonomicznych i działań powodujących ożywienie gos-
podarcze na określonym obszarze gminy, nie można nazywać rewitalizacją (Pałasz 2005). Niezna-
jomość tego faktu może stanowić zasadniczą przeszkodę w pozyskaniu środków finansowych z fun-
duszy pomocowych Unii Europejskiej. 

W Polsce od dłuższego czasu przygotowywana jest ustawa „rewitalizacyjna”. Trudności budzi 
m.in. dostosowanie do uzupełnień Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
w obszarze rozwoju lokalnego oraz powiązanie rozwoju społeczno-gospodarczego miasta (gminy) 
z jakością życia jej mieszkańców. Projekt, zgodnie z unijną zasadą uspołecznienia procesów decy-
zyjnych, kładzie szczególny nacisk na informowanie społeczeństwa na każdym etapie procesu re-
witalizacji. Regulacje prawne mają pobudzać aktywność społeczną na tzw. obszarach kryzysowych 
(lub problemowych), tzn. o dużym stopniu bezrobocia, przestępczości, zdegradowanych działalno-
ścią przemysłową itp. Dylemat stanowi kwestia identyfikacji „obszarów kryzysowych” w gminie 
(Pałasz 2006). 

Domański (2000, 2008) zwraca uwagę na dylematy doboru metod i instrumentów restruktury-
zacji terenów poprzemysłowych w konkretnych warunkach regionalnych. Jak pokonać ogranicze-
nia władz – informacyjne, kompetencyjne i finansowe? Świadomość samorządów odnośnie uwa-
runkowań przyrodniczych, technicznych i formalno-prawnych rewitalizacji jest mała. Na ogół urzę-
dy gmin nie chcą się zajmować rozwojem na terenach należących do dużych podmiotów gospodar-
czych, gdyż mają wystarczająco dużo zadań własnych, ograniczone środki finansowe, niewystarcza-
jące informacje o nieruchomościach, a zwłaszcza o ich wartości i ryzyku środowiskowym związa-
nym z terenem. Urzędy te mają jednak możliwość kontroli spontanicznych przekształceń własnoś-
ciowo-użytkowych poprzez plany miejscowe i nadzór budowlany. Wprawdzie uznaje się formalnie 
zasadę partnerstwa publiczno-prywatnego, to w praktyce trudno przekonać przeciwników polity-
cznych do angażowania publicznych środków finansowych w wieloletnie przedsięwzięcia, które 
przyniosą efekty w perspektywie czasowej przekraczającej kadencje polityczne. W związku z tym 
powstaje dylemat wyboru strategii interwencji publicznej: (a) wsparcia rewitalizacji, aby przycią-
gnąć podmioty prywatne, (b) docelowej rewitalizacji ze środków publicznych, lub (c) „odłogowa-
nia” terenów, które nie mają szans na rewitalizację w krótkim okresie czasu. Wreszcie istnieje dy-
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lemat jak pogodzić sprzeczne cele rewitalizacji, które mają różnych beneficjentów, tj. rozwój go-
spodarczy, zachowanie dziedzictwa kulturowego, ład przestrzenny i poprawę stanu środowiska? 
Praktyczne rozwiązania działające w systemie USA przedstawili (Kibert et al. 1999). 

Dylematy ekonomiczne sprowadzają się do efektywności finansowej, priorytetów i źródeł finan-
sowania. Są to w znacznej części zagadnienia teoretyczne, trudno mierzalne, ale dyktowane przez 
narastającą konieczność decyzji i znajdujące wyraz w polityce ekonomicznej. O ile analiza korzy-
ści i kosztów jest pożądana przed podjęciem i w czasie działalności inwestycyjnej, o tyle w prakty-
ce jest mało realna w odniesieniu do kosztów środowiskowych. Poznajemy je po dokonanej dzia-
łalności. Wobec czynnych zakładów górniczych stosujemy zasady zapobiegania zanieczyszczeniu 
środowiska, internalizacji i minimalizacji kosztów ochrony środowiska. Ponieważ rozwój gospodar-
czy kreuje zapotrzebowanie na nowe tereny dla budowy infrastruktury, przemysłu, usług, mieszkal-
nictwa i rekreacji, a ich powierzchnia jest ograniczona, to ponowne wykorzystanie terenów, które 
przestały pełnić funkcje gospodarcze może rozwiązać problem dostępności. Wprawdzie dylemat, 
jak obliczać koszty przyszłej rewitalizacji nie został rozwiązany, to jednak można je z grubsza 
ocenić na podstawie warunków przyrodniczych i koniecznych środków technicznych oraz wielko-
ści nakładów poniesionych z środków publicznych na adaptację analogicznych terenów pogórni-
czych do pożądanej funkcji. 

Osobny i aktualnie poważniejszy dylemat stanowi przywrócenie do użyteczności terenów po-
przemysłowych i powojskowych należących do skarbu państwa. Ustawowy obowiązek rekultywa-
cji, nałożony na władającego terenem bądź sprawcę zanieczyszczenia nie jest w praktyce egzekwo-
walny. W takich przypadkach obowiązek ten muszą przejąć władze publiczne. Panuje przekonanie, 
że ze środków publicznych winna być finansowana rekultywacja terenów zdegradowanych na uży-
tek publiczny lub poprawę stanu środowiska. Pozwoli to na realizację dwóch celów: 
− ograniczenie ryzyka dla zdrowia i życia ludzi, 
− ochronę terenów rolnych i leśnych przed ich zajmowaniem na inne cele gospodarcze. 

Założenie, że problem rekultywacji terenów poprzemysłowych na cele gospodarcze zostanie roz-
wiązany wyłącznie w sferze komercyjnej, jest według J. Ziora (2008) oparte na nierealnych prze-
słankach. Z doświadczeń innych krajów wynika, że około 15–20% terenów ma szansę na przepro-
wadzenie rekultywacji bez udziału środków publicznych. Podobna powierzchnia terenów zwykle 
wymaga tak dużych nakładów na włączenie ich do ponownego użytkowania, że nie można ocze-
kiwać podjęcia takich działań w najbliższej przyszłości. Przywrócenie do użytku gospodarczego 
pozostałych 60–70% terenów wymaga udziału funduszy publicznych oraz wsparcia odpowiednimi 
instrumentami prawnymi i finansowo-ekonomicznymi. 

Wielkość nakładów waha się w szerokich granicach stosownie do zakresu wykonanych prac. 
Posłużmy się przykładami. W okresie 15 lat udało się zrewitalizować w Północnej Nadrenii-West-
falii 1626 ha średnim kosztem około 80 euro/m2 a w Nord-Pas de Calais ponad 5000 ha średnim 
kosztem 3,5 euro/m2. Stworzenie strefy aktywności gospodarczej na miejscu 15,86 ha terenu po ko-
palni Gliwice przez grecką firmę J&P Avax w latach 2005–2006 kosztowało 13,7 mln euro, czyli 
średnio 86 euro za 1 m2, a rekultywacja 19 ha Bonarki w Krakowie w latach 2008–2009 16,1 mln 
euro, tj. średnio 84,7 euro za 1 m2. Warto zauważyć, że wymienione kwoty pozwoliły na rewitali-
zację zaledwie 0,002% powierzchni terenów zdegradowanych w naszym kraju. Wobec niewystar-
czających środków na naprawę wszystkich obiektów konieczne jest więc wyłonienie priorytetów. 

Podane wyżej kwoty dotyczą oczywiście zainwestowania wstępnego. Inwestycje w budynki 
i urządzenia nowej funkcji gospodarczej pochłaniają środki wielokrotnie wyższe, np. I fazie budo-
wy Bonarka City Centre ponad 2400 e/m2.  
 Doświadczenia partnerów z UE wskazują na celowość wyróżnienia dwóch faz w procesie rewi-
talizacji (Ziora 2008): 
1. Faza pierwsza, której celem jest doprowadzenie terenu do „stanu zerowego” (oczyszczenie tere-

nu, wyburzenia, rozbiórki), umożliwiająca wprowadzenia go w obszar zainteresowania inwe-
storów prywatnych. Faza ta winna być realizowana z wykorzystaniem środków publicznych. 
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2. Faza druga, która ma doprowadzić do stanu umożliwiającego pełnienie przez teren poprzemy-
słowy nowych funkcji – publicznych lub komercyjnych. Stosownie do nich może być realizo-
wana przy wsparciu ze środków publicznych lub bez tego wsparcia. 
Kolejny dylemat stanowi zakres regulacji prawnych. Konwent Marszałków RP w 2007 postulo-

wał wprowadzenia regulacji prawnych, dotyczących w szczególności: 
− rozwiązywania problemów prawno-własnościowych terenów stanowiących własność Skarbu Pań-

stwa oraz obciążeń hipotecznych ustanowionych na tych terenach; 
− systemowej partycypacji Budżetu Państwa w kosztach rewitalizacji terenów zdegradowanych; 
− określenia roli samorządów szczebla wojewódzkiego w rozwiązywaniu wymienionych proble-

mów; 
− umożliwienia samorządom przejmowania, (po minimalnych kosztach lub nieodpłatnie), terenów 

zdegradowanych w celu ich rewitalizacji. 
Celem tych zmian ma być skuteczniejsze niż dotychczas rozwiązywanie najpilniejszych proble-

mów z dziedziny rewitalizacji, w tym efektywne wykorzystanie środków pochodzących z funduszy 
Unii Europejskiej. Z drugiej strony praktyka wykazuje, że im więcej obowiązuje regulacji praw-
nych tym więcej rozterek pojawia się zarówno przed władającymi terenami zdegradowanymi, któ-
rzy są zobligowani do ich rekultywacji, organami wydającymi decyzje, jak i firmami prowadzący-
mi prace rekultywacyjne (Wołkowicz 2003). 
 
 
UWARUNKOWANIA PRAWNE 
 
W Polsce prawo geologiczne i górnicze (PGiG 1994) niewystraczająco reguluje obowiązki użytko-
wnika złoża i organów samorządowych odnośnie działania a zwłaszcza likwidacji zakładu górni-
czego (ZG). Stanowi ono, że udzielenie koncesji na eksploatację złoża wymaga uzgodnienia z właś-
ciwym wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta na podstawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, a w przypadku jego braku na podstawie studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy. Praktyka planowania przestrzennego wskazuje, że 
zagadnienia geologiczno-górnicze są z reguły ignorowane na skutek nie rozumienia ich przez urba-
nistów. Gorzej, że zapisy PGiG odnośnie likwidacji ZG są zbyt ogólnikowe i zostawiają pole do nie-
domówień. Wymaga się, by stopień rozpoznania złoża, przedstawiony w dokumentacji geologicz-
nej, na podstawie której udzielana jest koncesja, umożliwiał opracowanie projektu zagospodarowa-
nia złoża oraz wskazanie możliwości i kierunków rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. Podob-
nie, według litery prawa, dokumentacja hydrogeologiczna powinna określać warunki odwadniania 
likwidowanych zakładów górniczych oraz przedstawiać prognozę skutków zakończenia ich odwod-
nienia, zaś dokumentacja geologiczno-inżynierska służy określeniu warunków geologicznych dla 
potrzeb zagospodarowania przestrzennego. 

W celu integracji działań podejmowanych w granicach terenu górniczego sporządza się miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego, który ma zapewnić przede wszystkim bezpieczeń-
stwo powszechne, ochronę środowiska i obiektów budowlanych oraz realizację uprawnień z tytułu 
koncesji. Rada gminy może jednak podjąć uchwałę o odstąpieniu od sporządzenia tego planu, jeśli 
przewidywane szkodliwe wpływy na środowisko będą nieznaczne. Z dniem 1 maja 2012 roku mają 
wygasnąć plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w części określającej 
warunki oraz sposób zagospodarowania skał nadkładu usuwanych w związku z wydobywaniem ko-
palin ze złóż oraz odpadów przeróbczych. W praktyce gminy nie są zbytnio zainteresowane spo-
rządzeniem omawianego planu, bowiem w myśl ustawy musiałyby pokryć 50% kosztów tego do-
kumentu. Nawet w przypadku planowania przestrzennego, wobec nie wskazania koniecznych dzia-
łań poeksploatacyjnych, znika z pola widzenia etap likwidacji zakładu i przysposobienia terenu do 
nowej funkcji gospodarczej. 

W fazie likwidacji zakładu górniczego przedsiębiorca jest zobowiązany m.in. zabezpieczyć lub 
zlikwidować wyrobiska górnicze oraz obiekty i urządzenia zakładu górniczego, zabezpieczyć nie-
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wykorzystaną część złoża kopaliny i przedsięwziąć niezbędne środki w celu ochrony środowiska 
oraz rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalności górniczej. Plan ruchu likwi-
dowanego zakładu górniczego powinien określać sposób wykonania tych obowiązków, co wymaga 
uzgodnienia z właściwym organem samorządowym. 

Prawo geologiczne i górnicze stanowi, że naprawienie szkody powstałej na skutek ruchu ZG 
powinno nastąpić na gruntach rolnych i leśnych w drodze rekultywacji, a na pozostałych użytkach 
przez przywrócenie stanu poprzedniego. Obowiązki te ciążą na przedsiębiorcy. Przywrócenie stanu 
poprzedniego może nastąpić przez dostarczenie gruntów, obiektów budowlanych, wody lub innych 
dóbr tego samego rodzaju, a jeśli to nie jest możliwe, poprzez zapłatę odszkodowania. W praktyce 
zrekultywowane działki rolne tracą znacznie zdolność produkcyjną, przynajmniej w pierwszym dzie-
sięcioleciu ponownego plonowania. W przypadku kopalń kruszywa naturalnego, które stanowią naj-
większy odsetek zakładów górniczych, pospolita jest tzw. rekultywacja w kierunku wodnym, który 
to kierunek został niesprecyzowany a ustawodawca pozostawił możliwość dowolnej interpretacji 
przepisów. Na żadnym polu potencjalnego zagospodarowania pogórniczego nie określono jasno sta-
nu zadawalającego wykonania likwidacji. Obowiązek nadzoru nad budową, ruchem i likwidacją ZG 
powierzono organom nadzoru górniczego, wyszczególniając rekultywację i zagospodarowanie tere-
nów po działalności górniczej. 

Większość zrealizowanych dotąd projektów rekultywacji została sfinansowana przez państwo, 
które było właścicielem przedsiębiorstw górniczych. Mimo dużych nakładów, poza nielicznymi wy-
jątkami, nie osiągnięto przedeksploatacyjnej produktywności działek. W wielu przypadkach zre-zyg-
nowano z użytków gospodarczych na rzecz tworzonych obszarów rekreacyjnych (Rostański 2000, 
Tokarska-Guzik 2001, Pietrzyk-Sokulska 2005), nie przynoszących wymiernego dochodu lecz po-
prawiających stan środowiska. W następstwie zmian ustrojowych i dopuszczenia prywatnego użyt-
kowania górniczego, aby zagwarantować rekultywację i naprawę szkód stworzono fundusz likwi-
dacji ZG, na który – w zależności od systemu wydobycia – przedsiębiorca przeznacza równowar-
tość 10% należnej opłaty eksploatacyjnej w kopalniach odkrywkowych, a 3–10% odpisów amorty-
zacyjnych od środków trwałych w pozostałych rodzajach ZG. Zgromadzone środki nie zawsze wy-
starczają na rekultywację rekompensującą pogorszenie stanu środowiska i produktywności użytków. 
Podobnie, przeznaczenie opłaty za odrolnienie użytków rolnych na czas użytkowania górniczego 
działek koncesyjnych nie byłoby wystarczające do rekultywacji gwarantującej odzyskanie ich pro-
duktywności. 

Szereg regulacji prawnych odnośnie rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórniczych zna-
jduje się w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003), Prawie budowlanym 
(1994), Ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska (1980), Prawie ochrony środowiska (2001), 
Ustawie o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (2000), Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych (1995), Ustawie o odpadach (2001) 
i Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jako-
ści ziemi (2002b). Projekt techniczny nowej inwestycji na terenie pogórniczym wymaga akceptacji 
przez terytorialny organ nadzoru architektoniczno-budowlanego, a stosownie do kwalifikacji szko-
dliwości na obiekty – zgody lub opinii odpowiedniej jednostki administracji państwowej, samorzą-
dowej i państwowej inspekcji sanitarnej. W wielu przypadkach interesy przedsiębiorstwa górnicze-
go i samorządu są sprzeczne i strony sporu odwołują do orzeczeń NSA. Akty prawne ulegają czę-
stej nowelizacji. Skomplikowanie i zmienność procedur zniechęcają do podejmowania działań przez 
przedsiębiorstwa górnicze i organy samorządowe tym bardziej, że mają poważne skutki finansowe 
i karne (Ostręga, Uberman 2005). Dodatkowym obciążeniem jest skomplikowany stan prawno-włas-
nościowy, który może utrudnić a nawet uniemożliwić podjęcie jakichkolwiek działań rewitalizacyj-
nych. Problemy gospodarki nieruchomościami regulują ustawy: o gospodarce nieruchomościami 
(1997), o księgach wieczystych (1982), Ordynacja podatkowa (1997) i Kodeks cywilny (1964). 

Ze względu na częste powiązanie przestrzenne obszarów pogórniczych z nieczynną infrastruk-
turą przemysłową oraz idee łącznej rewitalizacji terenów poprzemysłowych zostanie tu naszkicowa-
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ne aktualne podejście do problemu. W Polsce, w okresie powojennym, działania rewitalizacyjne pro-
wadzone były w sposób nieuporządkowany i dotyczyły głównie historycznych centrów miast znisz-
czonych w wyniku działań wojennych. Projekty odnowy finansowane były ze środków własnych, 
a w późniejszym okresie, ze środków krajowych głównie z funduszy celowych. Prace nad uporząd-
kowaniem prawnym procesów rewitalizacyjnych rozpoczęły się po 1990 roku, kiedy to powstał 
projekt „ustawy o odnowie miast” nazywany później „ustawą rewitalizacyjną” a obecnie „ustawą 
o programach rewitalizacji”. Doświadczenia w realizacji w kraju wielu projektów dotyczących re-
witalizacji miast spowodowało, że rewitalizację zaczęto postrzegać w kontekście spraw lokalnego 
rozwoju gospodarczego i problemów społecznych. Najważniejszą kwestią w ustalaniu ostateczne-
go kształtu projektu ustawy jest jej dostosowanie do uzupełnień Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego w obszarze rozwoju lokalnego. 

Powstają lokalne programy rewitalizacji, zwłaszcza w województwie śląskim i małopolskim 
(Ostręga i in. 2006, Ziora 2007). Organizowane są liczne konferencje naukowe, w tym bodaj naj-
bardziej udana w Poznaniu, zorganizowana przez UAM i PAEK (2008). W celu wciągnięcia do 
współpracy samorządów organizowane są warsztaty pod auspicjami europejskiej Sieci dla Intensy-
fikacji Innowacji w Dziedzinie Regeneracji Obszarów Poprzemysłowych (REGENTIF). Większość 
rozwiązań dotyczy jednak obszarów miejskich, a w dziedzinie prawnej – mieszkalnictwa (Domań-
ski 2000, Jarczewski red. 2009). Programy te zmierzają do wdrożeniu na danym obszarze komplek-
sowego pakietu działań w celu przezwyciężenia problemów występujących w różnych dziedzinach 
gospodarki miejskiej i stworzenia w ten sposób sprzyjającego otoczenia dla rozpoczęcia inwestycji 
i modernizacji tkanki miejskiej (Pałasz 2008). W tej koncepcji programy rewitalizacji obszarów po-
przemysłowych powinny stanowić integralną część regionalnego planu rozwoju. 

Brak uregulowań ustawowych obejmujących bezpośrednio i w sposób kompleksowy (z instru-
mentami finansowymi włącznie) problematykę terenów poprzemysłowych, w tym rekultywacji 
i ponownego zagospodarowanie terenów, które przestały pełnić funkcje gospodarcze, jest głównym 
powodem podejmowania działań doraźnych i hamuje tworzenie rozwiązań systemowych (Ziora 
2007). Zdaniem Pałasza (2008) programy rewitalizacji obszarów poprzemysłowych powinny stano-
wić integralną część regionalnego planu rozwoju; należy też rozważyć objęcie odrębną ustawą me-
todologię rewitalizacji zdegradowanych obszarów poprzemysłowych. 
 
 
UWARUNKOWANIA GEOLOGICZNO-ŚRODOWISKOWE 
 
Do najważniejszych czynników przyrodniczych, decydujących o kosztach a nawet możliwościach 
rewitalizacji należą warunki wodne, glebotwórcze, klimatyczne i geologiczno-inżynierskie. Nachy-
lenie stoków jest wprawdzie z reguły kształtowane przez człowieka, lecz warunki stabilności i bez-
pieczeństwa wyrobisk i skarp wynikają z czynników geologicznych. 
 
Warunki wodne 
 

Warunki wodne odbijają się na wilgotności gruntów, głębokości strefy utlenienia, a przede wszyst-
kim skutkują powstaniem lub nie zbiorników wodnych na miejscu dotychczasowych użytków rol-
nych albo lasów. Warunki hydrogeologiczne są zwykle krytycznym elementem ocen oddziaływa-
nia projektów rekultywacji i rewitalizacji na środowisko. 

Wodny kierunek rewitalizacji jest z reguły wymuszony przez zawodnienie złoża. Większość 
złóż w Polsce występuje poniżej ustabilizowanego zwierciadła wód podziemnych i nie ma możli-
wości odwodnienia grawitacyjnego (rys. 2). Tylko w przypadku cennych kopalin, np. węgla brunat-
nego, i niezbyt dużych dopływów uzasadnione jest odwadnianie wyrobisk na czas eksploatacji. Po 
jej zakończeniu wyrobisko odkrywkowe wgłębne tworzy sztuczny, nieraz bezodpływowy zbiornik, 
który wypełnia się z czasem wodą. Jeżeli osiadanie nad wyrobiskami podziemnymi jest znaczne, to 
na powierzchni pojawiają się podmokłości, które mogą być podstawą do zagospodarowania przy-
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rodniczego w postaci cennych ekologicznie terenów podmokłych, albo powstają zalewiska nieła-
twe do gospodarczego wykorzystania. Jako nieużytki są często zasypywane ale mogą być prze-
kształcone w zbiorniki rekreacyjne lub elementy krajobrazowe parków. 
 

 
 
Rys. 2. Schemat warunków wodnych w wyrobiskach poeksploatacyjnych (Paulo 2005) 

 
Pojęcie kierunek wodny jest wieloznaczne. Oznacza zbiornik wodny o różnych funkcjach go-

spodarczych i/lub przyrodniczych: retencji wody pitnej lub przemysłowej, rekreacyjnej, sportowej, 
rzadko przeciwpowodziowej, hodowli ryb, łowiska wędkarskiego, siedliska ptaków i wzmocnienia 
innych ekosystemów. Każda z tych funkcji wymaga innego ukształtowania terenu, innego środo-
wiska gruntowo-wodnego i innego otoczenia geograficzno-gospodarczego. Nawet warunki rekre-
acyjne i sportowe mogą być zupełnie różne dla kąpielisk strzeżonych przez WOPR, akwaparków, 
miejsc pasywnego wypoczynku nadwodnego w naturalizowanym krajobrazie, jezior z pływającym 
sprzętem wodnym, treningu głębokiego nurkowania. Zapewnienie tych funkcji w konkretnych wa-
runkach wiąże się z drastycznie różnymi nakładami technicznymi i finansowymi. Z kolei różne są 
zasady korzystania z tworzonych użytków i różna ich dochodowość. Dlatego określenie kierunek 
wodny jest niewystarczające do wnioskowania o możliwości i celowości takiego zagospodarowa-
nia poeksploatacyjnego. 
 

Kilka przykładów 
1. Stawy hodowlane ryb można zakładać w tych wyrobiskach na tarasach, do których łatwo jest 

doprowadzić czystą wodę, zatamować i odprowadzić ją rowem. Są to zwykle wyrobiska w grun-
tach stosunkowo szczelnych, np. glinianki cegielń, otoczone terenami rolnymi lub leśnymi. Sta-
wy takie są na ogół płytsze od 2 m, otoczone groblami. Wymagają regulacji głębokości wody, 
okresowego osuszania i orki sanitarnej. Przynoszą z reguły dochód wyższy od upraw rolnych. 
Stosowanie uproszczonej nazwy „stawy rybne” względem obiektów, w których można złowić 
rybę, ale nie przynoszą one korzyści gospodarczych, sprzyja nieporozumieniom i nadużyciom 
(Król 2005). 

2. Zbiorniki retencyjne można zakładać w terenie o różnej rzeźbie, ale niepożądane są równiny 
w strefie wahań poziomu napełnienia. Istotne znaczenie, zwłaszcza dla wód pitnych, ma jakość 
wody. Zasilanie następuje z warstw wodonośnych, spływu powierzchniowego zlewni bezpo-
średniej zbiornika, a niekiedy dopływającymi potokami. W przypadku zadawalającej czystości 
wody i dużego zapotrzebowania w zanieczyszczonym regionie stosuje się przerzut wody ruro-
ciągami z odległych ujęć, jak to ma miejsce do Zbiornika Dziećkowice. Głębokie zbiorniki są 
słabo natlenione i podatne na trwałe zanieczyszczenie. Wynika to z braku przepływu, gęstościo-
wego rozwarstwienia termicznego, rozkładu materii organicznej i przenikania do wód składni-
ków z wietrzejącego otoczenia, np. słabo izolowanych masywów solnych, warstw lub składowisk 
skał siarkonośnych bądź pirytonośnych oraz innych gruntów toksycznych. Zapobiega się temu 
przez hydroizolację i wypłycanie, np. składowanym nadkładem. Zbiorniki wielkopowierzchnio-
we są szczególnie podatne na abrazję brzegów pod wpływem falowania, zwłaszcza gdy są stro-
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me i zbudowane z gruntów mało spoistych. Erozja deszczowa zboczy zbiorników skutkuje za-
mulaniem i okresowym spadkiem przezroczystości wody. Zbiorniki retencyjne realizują na ogół 
komunalne cele gospodarcze. Budowa ich jest kosztowna a ocena efektywności ekonomicznej 
trudna. 

3. Zbiornik rekreacyjno-kąpieliskowy będzie atrakcyjny wówczas, gdy będzie posiadał czystą wo-
dę akceptowaną przez SANEPiD, plażę piaszczystą i łagodnie nachylony (3–5°) wyrównany 
stok oraz wydzieloną, niezarastającą część o głębokości 1–1,5 m, przydatną do nauki pływania. 
W zbiornikach dopuszczonych do użytkowania rekreacyjnego muszą być spełnione przepisy bez-
pieczeństwa nad wodami określone ustawą o kulturze fizycznej (1996). Od ratowników WOPR 
wymaga się umiejętności swobodnego nurkowania do głębokości 4 m, tak więc głębsze części 
zbiorników nie są formalnie strzeżone. W pobliżu plaży pożądane są drzewa dające cień, trwałe 
trawniki, szatnie, punkty gastronomiczne, parkingi, wypożyczalnie sprzętu, punkt pierwszej po-
mocy medycznej, a konieczne są sanitariaty i pojemniki na odpadki. Zróżnicowanie linii brze-
gowej i estetyka krajobrazu są dodatkowymi atutami. Budowa zbiorników o funkcji rekreacyj-
nej i parków wodnych wymaga zwykle przemodelowania czaszy zbiornika (rys. 3). Pożądana 
jest nie prostokątna, lecz urozmaicona, kręta linia brzegów, wyspa lub półwysep (Koźma 2000). 
Wprowadzenie trzciny i nadwodnych zespołów drzew i krzewów utrwala zbocza oraz poprawia 
warunki rekreacji. Niezbędny jest system kanalizacji sanitarnej i zabezpieczeń przed zanieczysz-
czeniami powierzchniowymi. Szereg opuszczonych i samoczynnie zatopionych kamieniołomów 
wymaga oczyszczenia ze złomu i śmieci. Koszty adaptacji wyrobiska na zbiornik rekreacyjny 
mogą być niewielkie, jeśli zharmonizuje się ją z inwestycją górniczą. Projekt rekreacyjny zysku-
je zwykle szeroką akceptację społeczną. W sezonie letnim można czerpać dochód z biletów za 
wstęp i usługi, jeśli obiekt będzie ogrodzony i odpowiednio wyposażony. 

 

 
 
Rys. 3. Profile zboczy i pokrywa roślinna zbiorników rekreacyjnych (Paulo 2005, zmieniony) 
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Zbiorniki wodne mogą mieć charakter wielofunkcyjny. Pogodzenie różnych funkcji zbiornika 
wodnego jest łatwe w przypadku kierunku leśnego i przyrodniczego, a w zasadzie niemożliwe 
w przypadku sąsiedztwa osiedli, zakładów przemysłowych i składowisk odpadów. Inne kierunki 
wymagają sporych kompromisów, np. kierunek rolny – dyscypliny agronomicznej w stosowaniu 
nawozów, a kierunek rekreacyjny (kąpieliskowy) – ochrony sanitarnej ujęć wody. Wrażliwym wskaź-
nikiem czystości środowiska jest geochemia osadów rzecznych i jeziornych, która jest monitoro-
wana przez PIOŚ i PIG (Bojakowska 2001). 

W odróżnieniu od głębokich wyrobisk eksploatacyjnych węgla brunatnego i cenniejszych kopa-
lin skalnych, tworzy się stosunkowo płytkie przyrodnicze i gospodarcze zbiorniki wodne, gdyż ma-
ją być zdatne do zasiedlenia przez rośliny wodne, ryby słodkowodne i ptactwo nawodne. Dlatego 
wyrobiska wymagają wypłycenia i w dogodnych warunkach hydrogeologicznych mogą być adap-
towane do składowania odpadów. Płytkie sadzawki i podmokłości z właściwą im szatą roślinną uro-
zmaicają parki do rekreacji. W celu naturalizacji siedlisk i ich ochrony trzeba ograniczać dostęp 
ludzi, budować przeszkody, ścieżki, punkty obserwacyjne, pomosty dla licencjonowanych wędka-
rzy itd. Powierzchniowe zagospodarowanie jest tanie. 

Występowanie zwierciadła wody podziemnej pomiędzy spągiem i stropem złóż zawodnionych 
skutkuje problemami ich zagospodarowania i niejednokrotnie kwalifikacją do zasobów przemysło-
wych tylko nadwodnej części zasobów. Na terenach głównych zbiorników wód podziemnych, któ-
re nie mają naturalnej izolacji od powierzchni zaleca się nie budowanie otwartych zbiorników wod-
nych w ogóle. W takim przypadku nie dopuszcza się konsekwentnie wydobywania kopaliny poni-
żej zwierciadła wód gruntowych, co skutkuje mniejszym wykorzystaniem potencjalnych zasobów 
(Paulo 2005). 

Warunki występowania wód podziemnych i wilgotność gruntów mają decydujące znaczenie dla 
rekultywacji biologicznej na lądzie. Zapotrzebowanie na wodę jest specyficzne dla każdego gatun-
ku roślin uprawnych i zmienia się sezonowo. Istotna jest ocena właściwości wodnych gleb. W ag-
rotechnice zwraca się uwagę nie tylko na wilgotność aktualną, lecz przede wszystkim na retencję 
wody opadowej w glebie, polową pojemność wodną, pojemność kapilarną, punkt trwałego więdnię-
cia roślin (Zawadzki 1999, Stachowski et al. 2003). Z rolniczego punktu widzenia najważniejsza 
jest ta ilość wody, która może być zatrzymana w glebie w postaci dostępnej dla roślin. Ona decy-
duje o wysokości i jakości plonu. Większość gleb jest w stanie zatrzymać w profilu od 50 do 250 
mm wody dostępnej z opadów. Nadmiar wody jest szkodliwy, zwłaszcza w przypadku gleb o po-
gorszonej strukturze, ponieważ zbyt wysoka zawartość wody ogranicza dostęp powietrza do korze-
ni i pobieranie składników pokarmowych. 

Dla rekultywującego ważne jest określenie poziomu występowania wody gruntowej. Na glebach 
ornych lekkich zwierciadło wody gruntowej powinno się znajdować na głębokości około 0,7 m, 
zaś na glebach ciężkich od 1,2 do 2 m. Zwierciadło zbyt bliskie powierzchni zmniejsza transport 
materiałów odżywczych i skraca często okres wegetacji. Niektóre rodzaje drzew, np. wierzba, to-
pola, olsza, dobrze znoszą dłuższe podtopienie. Świerk i sosna potrafią przebić się do niżej leżą-
cych, lepiej napowietrzonych poziomów i rosnąć dalej. Pewne rodzaje obumierają w glebach z wy-
sokim poziomem wody gruntowej, szczególnie mało natlenionych. W Polsce drzewa leśne, rosnące 
na odpowiadających im siedliskach, przejawiają maksymalny wzrost przy głębokości lustra wody 
gruntowej 0,8–1,5 m. Regularne wahania poziomu wód gruntowych nie mają dla wzrostu większe-
go znaczenia, jeżeli utrzymują się w granicach 0,2–0,5 m. 
 
Grunty glebotwórcze 
 

Tereny pogórnicze są pokryte w dużej mierze materiałem bezglebowym o zróżnicowanej litologii 
i własnościach fizycznych. Od nich zależy w decydującym stopniu szybkość tworzenia i produk-
tywność gleb, a zatem efekty rekultywacji biologicznej w kierunku rolnym i leśnym. Podejmując 
różne formy działalności inżynierskiej i agrotechnicznej lub przyrodniczej oraz współpracę z za-
granicą trzeba mieć świadomość, że zwłaszcza w dziedzinie gleb istnieje wielka różnorodność de-
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finicji i klasyfikacji, np. Soil Science Society of America uznaje dwie definicje (www.soils.org) 
a klasyfikacje europejskie różnią się zarówno między sobą jak i od USA. Autor przyjął następującą 
definicję własną: „Gleba jest ożywionym tworem natury, powstałym z rozpadu i syntezy minerałów 
oraz materii organicznej i ich migracji. Otrzymuje i uwalnia pierwiastki odżywcze oraz wodę, chroni 
nasiona i rośliny od krańcowych temperatur, wytwarza zróżnicowaną biomasę, pokarm dla zwierząt 
i alternatywne źródła energii” (Paulo 2008). 

Ze względów agrotechnicznych grubość nieskalistej warstwy gruntowej wymagana do wytwo-
rzenia biologicznie aktywnej gleby wynosi 0,2–0,3 m dla traw, 0,5 m dla roślin uprawnych oraz 
0,6–2 m dla drzew. W konsekwencji badania gruntów są prowadzone do głębokości 0,5 dla rekul-
tywacji rolnej i 1,5 dla kierunku leśnego (Gołda 2005). 

W praktyce rekultywacyjnej każdy teren wymagający naprawy gleb jest zaliczany do jednej 
z następujących klas: 
− teren bezglebowy (wyrobisko skalne, osadnik itp.), 
− teren o zdegradowanej glebie (z podaniem przyczyny degradacji – 3 przypadki): 

1. hydrologicznie: nadmiernie wysuszonej lub zawodnionej, 
2. chemicznie: zakwaszone, alkalizowane lub zasolone, skażone biologicznie, przez WWA, PCB, 

metale ciężkie itp., 
3. mechanicznie: zagęszczone. 
W Polsce są używane powszechnie dwie klasyfikacje: Skawina & Trafas (1971) dla gruntów 

o potencjalnym użytkowaniu w przyszłości, oraz Krzaklewskiego (2001) dla opuszczonych przez 
co najmniej kilka lat terenów poprzemysłowych. Pierwsza z nich oparta jest na wskaźnikach litolo-
gicznym (wielkości ziarna), wapniowym (zawartości CaCO3), sorpcji i spoistości. Ich pochodną jest 
struktura gleby i potencjalna zawartość wody dostępnej dla roślin, która mieści się w porach o śred-
nicy 0,0001–0,01 mm (Mackenzie et al. 1998), a te są właściwe dla gruntów pylastych. 

Wymagania upraw oraz zalety i niedogodności wprowadzania roślin na tereny pogórnicze zo-
stały omówione m.in. w podręcznikach Williamson et al. (1982), Geominero (1996). 

W Polsce właściwości produkcyjne gleb znalazły odbicie w bonitacji gruntów oraz komplek-
sach (optymalnej) przydatności rolniczej, opracowanych przez IUNiG w Puławach (Witek, Górski 
1977, IUNiG 2000). 

Docelowymi użytkami rolnymi są alternatywnie grunty orne, pastwiska, łąki kośne, sady i tere-
ny zielone. Różnią się one wymaganiami środowiska, typem roślin i zabiegami agrotechnicznymi. 
Czynnikiem warunkującym rodzaj użytkowania rolniczego jest nachylenie stoku. Na ogół wyma-
gane są wyrobiska rozległe i płytkie, ze stokami nachylonymi poniżej 15º dla pastwisk i poniżej 5º 
dla gruntów ornych (tab. 1). 

Prócz nachylenia stoku ważnym czynnikiem środowiskowym rekultywacji rolnej jest kamieni-
stość, aktywność glebotwórcza gruntów, stosunki wodne w gruncie (zasięg strefy aeracji), dostęp-
ność wody i składników odżywczych dla roślin, odczyn pH i zasolenie gruntów, skażenie metalami 
ciężkimi. Zaopatrzenie w składniki odżywcze (N, P, K, S, Ca) jest dziedziczone po składzie mine-
ralnym skał macierzystych. 

Ważnym kryterium przydatności gleb do określonego użytkowania i gruntów do rekultywacji 
jest spełnienie standardów jakości ze względu na zawartość metali ciężkich, węglowodorów, pe-
stycydów i specyficznych związków chemicznych (Rozporządzenie 2002b). Regionalne skażenie 
gleb i wód zostało wstępnie określone badaniami PIG na terenie całego kraju a potem w ważniej-
szych aglomeracjach i okręgu przemysłowym LGOM (Lis i Pasieczna 1995a, 1995b, 1999; Pasie-
czna 2003, 2004, 2008). Obecnie są rozpoznawane szczegółowo zasięg i wielkość skażeń w ra-
mach Szczegółowego Zdjęcia Geochemicznego Górnego Śląska (Pasieczna, Lis 2008). Mają one 
pomóc w podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych i rewitalizacyjnych. Okresowe badania jakości 
gleby i ziemi, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (2001), należą do zadań własnych sta-
rosty. Starosta ma także prowadzić aktualizowany corocznie rejestr zawierający informacje o tere-
nach, na których stwierdzono przekroczenia standardów jakości gleby lub ziemi. Przygotowano po-
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radnik, który stanowi wsparcie metodyczne dla starostów oraz przyczynia się do harmonizacji pro-
cedur realizacji zadania w skali kraju (Stuczyński et al. 2004). Propozycje nowelizacji omawianego 
Rozporządzenia przedstawił Strzelecki (2005). 
 
Tabela 1. Kryteria określania klas przydatności terenu do rekultywacji (Coppin & Bradshaw 1982) 

Klasy przydatności (w kolejności malejącej) 
Czynnik 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Charakterystyka miejsca 
Największe nachylenie stoku [º] 6 7 11 25 25 25 25 
Strefa klimatyczna* I I I i II I–III I–III I–III I–III 
Wysokość n.p.m. 
najwyższych miejsc 150 230 230 380 550 600 600 

Zagrożenie erozją bardzo
małe małe małe średnie dość 

duże duże duże 

Drenaż [częstość 
podtopienia raz/x lat] dobry średni słaby słaby 

[1–5] 
słaby 
[1–3] 

słaby 
[często] 

słaby 
brak 

2. Charakterystyka gruntu glebotwórczego 
Ilość dostępnej wody [mm/rok] 
lub [mm/m głębokości] 

250 
[50] 

200 
[40] 

120 
[25] 

80 
[20] 80 50 – 

Zasięg głębokościowy korzeni [m] 2,0 1,5 0,75 0,5 0,3 – – 

Rodzaj gruntu** L, I, M G, I, M,
Sk A, Sk A, Sk A, Sk Sk skała 

Kamienistość [% ziarn 25 mm] 1 5 15 50 50 pojed. 
otoczaki 

50 
otoczaki 

gruz 
skalny 

Odczyn pH 5,5–7,5 5,5–7,5 5–8 4,5–9 4,5–9 4,5–9 – 
*Strefy klimatyczne W. Brytanii w sezonie wegetacyjnym (kwiecień–wrzesień), suma opadów 
i średnia najwyższa temperatura dnia: I <100 mm, >15ºC; II <300 mm, >14ºC, III >300 mm, <14ºC. 
**A – piasek, I – ił, L – less, G – glina, M – muł, Sk – grunty szkieletowe, skaliste. 

 
Użytkowanie rolnicze działek pokopalnianych jest jednym z najczęstszych w Europie. Wydaje 

się być uzasadnione ekonomicznie zarówno tam, gdzie teren był pierwotnie użytkowany rolniczo 
i rekultywacja przywróci mu tę funkcję, jak i tam, gdzie pierwotnie były inne użytki. W każdym 
przypadku wprowadzenie roślin uprawnych jest tańsze niż zalesienie. Także rentowność użytków 
rolnych jest większa i szybciej niż w lasach następuje zwrot nakładów na rekultywację. 
 Wyrobiska o łagodnych stokach, rozległe i położone w pobliżu innych upraw powinny być 
wówczas przeznaczane na użytki rolne, gdy działalność górnicza jest krótkotrwała i zgromadzono 
oddzielnie zwietrzały nadkład i glebę. Te zmagazynowane grunty są nieraz bogate w minerały ila-
ste i materię organiczną, a zatem dogodne do odtworzenia środowiska glebowego. Często koryguje 
się skład dodatkami mineralnymi, np. kredą jeziorną, gliną, mączką dolomitową, wapnem, później 
dodatkami humusu i nawozów. Jest to istotny składnik kosztów, dlatego brak materiałów lokal-
nych może uczynić rekultywację rolną kierunkiem nieuzasadnionym ekonomicznie. Ilość materiału 
glebotwórczego powinna wystarczyć do rozprowadzenia na platformach kamieniołomów i na wierz-
chowinie zwałów w warstwie o grubości około 50 cm, aby umożliwić mechaniczną uprawę roli. 
Dla różnych upraw wymagane są miąższości pokrywy glebotwórczej od 0,05 do 0,6 m, a w przy-
padku wprowadzania różnych gatunków drzew sięgają one 0,6–2 m. 
 Uprawy rolne mają stosunkowo wysokie wymagania odnośnie bonitacji gleb, która docelowo 
nie powinna być niższa od IV. Tam gdzie utworzą się gleby klasy V lub VI i na gruntach kamieni-
stych wskazana jest rekultywacja leśna lub trwałe zadarnienie. Zalesienia wprowadza się na po-
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wierzchniach większych od 0,25 ha. Nachylenie stoku nie jest na ogół przeszkodą; dobre wyniki 
osiąga się nawet przy nachyleniu 35º, jeśli w początkowej fazie nie następuje erozja gleby a woda 
gruntowa nie znajduje się zbyt głęboko. Zwięzłość podłoża, niski odczyn pH, brak składników od-
żywczych i nadmiar metali toksycznych może spowolnić wzrost drzew i przekreślić opłacalność 
produkcji drewna. W takim przypadku las utrzyma jednak funkcje przyrodnicze jako siedlisko ro-
ślin i zwierząt, krajobrazowe i rekreacyjne. Na obszarach pogórniczych zdegradowanych krajobra-
zowo i nieprzydatnych do innych funkcji gospodarczych las zasłania skutecznie zaistniałą dewa-
stację powierzchni. 
 Warunkiem niezbędnym do zalesienia jest zdolność retencji wody gruntowej i dostępność skład-
ników odżywczych. Grubość koniecznej warstwy gleby i podglebia jest zależna od gatunku drzew, 
np. 0,6 m dla sosny i brzozy, 1,2 m dla kasztana i jodły, 2 m dla dębu. W przypadku braku materia-
łu glebotwórczego na miejscu, aby zainicjować wegetację można wykorzystać muły z płuczek za-
kładów wzbogacania, popioły lotne i żużle zakładów energetycznych, wprowadzić wstępne zadar-
nienie trawami i roślinami strączkowymi, sprowadzić dżdżownice, otaczać sadzonki torfem na grun-
tach skalistych i piaszczystych lub stosować inne specyficzne zabiegi. Dobór gatunków, nasadze-
nia, pielęgnację powinien prowadzić zespół specjalistów, dlatego racjonalne jest jak najwcześniej-
sze przekazanie rekultywacji leśnej w ręce odpowiednich służb. 
 Ze względów ekologicznych dąży się do integracji z użytkami w otoczeniu. Nie zaleca się two-
rzenia dużego pola pastwisk wśród gruntów ornych, ani pól uprawnych na polanach leśnych i od-
wrotnie – zalesiania działek w otoczeniu pól uprawnych. 
 
Warunki klimatyczne 
 

Klimat wpływa na intensywność procesów glebotwórczych, a z drugiej strony na erozję eoliczną 
i deszczową gleb, także na dostępność wody dla organizmów zasiedlających teren pogórniczy, bi-
lans wodny w gruncie i wynikające stąd zasolenie. Każdy gatunek biologiczny ma swój optymalny 
i dopuszczalny zakres promieniowania słonecznego, temperatury zewnętrznej, zawartości wody 
w glebie i siły wiatru, które warunkują przeżycie, wzrost i reprodukcję (Mackenzie et al. 1998). 
 Asymilacja energii słonecznej przez chlorofil, wydajność metabolizmu i transpiracja zależą 
w dużym stopniu od temperatury otoczenia. Funkcje życiowe każdego gatunku mają swe graniczne 
temperatury i przedział optymalny. Okres roku, w którym średnie temperatury dobowe są wyższe 
od 5°C i nie ma przygruntowych przymrozków, zwany okresem wegetacyjnym, zmienia się z po-
łożeniem geograficznym i wskazuje na czas, kiedy należy prowadzić rekultywację biologiczną. 
 W Polsce długość tego okresu zmienia się w granicach 200–230 dni (Olszewski, Kicińska 2008). 
Znacznie silniejsze są kontrasty lokalnych czynników meteorologicznych nawet w tym samym wy-
robisku, bezpośrednio określających warunki bytowe organizmów, określane jako mikroklimat. 
 Rzeźba terenu, nachylenie i orientacja geograficzna stoku oraz pokrywa roślinna modyfikują 
znacznie mikroklimat, a zwłaszcza temperaturę w różnych częściach terenu pogórniczego. Na po-
wierzchni ciemnego gruntu temperatura w czasie słonecznego dnia jest wyższa nawet o 15–20°C 
od zmierzonej dla celów meteorologicznych 1 metr nad powierzchnią gruntu w cieniu. Szerokość 
geograficzna i godziny dnia mają wpływ na cykle temperatur gleby w określonym miejscu. Po-
krywa roślinna łagodzi wahania temperatury. 
 Na grzbietach i stromych zboczach następuje denudacja inicjalnych gleb i podglebia. Składniki 
rozpuszczalne są transportowane w dół stoku, co powoduje wzbogacenie pedymentu w substancje 
odżywcze i wilgoć. W lokalnych depresjach, gdzie gromadzi się woda, następuje oglejenie gleb. 
Wystawienie stoku na silne i częste wiatry ma ujemny wpływ na wegetację. W takich warunkach 
transpiracja wzrasta do granicznego poziomu, co znajduje odbicie w deformacjach liści, małych 
owocach i innych uszkodzeniach. Wewnątrz wyrobisk znajdują się miejsca osłonięte od wiatru i za-
cienione. Wiele rodzajów roślin i zwierząt znajduje tam nisze ekologiczne i rozpoczyna się sponta-
niczna rekultywacja biologiczna. To zróżnicowanie ekspozycji powoduje, że nawet w tych samych 
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warunkach geologicznych i meteorologicznych efekty rekultywacji na różnych stokach bywają dia-
metralnie różne. 
 Zapotrzebowanie na energię słoneczną i wodę jest specyficzne dla każdego gatunku i zmienia 
się sezonowo. Znajomość średniej statystycznej wielkości opadów i potencjalnego parowania 
w regionie nie jest wystarczająca dla oceny właściwości wodnych gleb. 
 Przegląd powyższych czynników wskazuje ma skomplikowany, wielofunkcyjny charakter przy-
rodniczych warunków rekultywacji. Syntetycznym wskaźnikiem podatności na biorekultywację 
mogą być obserwacje naturalnego zarastania obszarów pogórniczych (Krzaklewski 2001). 
 
 
PROCES WYBORU 
 
Sposoby oceny przydatności terenu do określonych funkcji i proces wyboru alternatyw zagospoda-
rowania pogórniczego został przedstawiony w publikacji Paulo (2008). 
 Do analizy konkretnego przypadku zagospodarowania pogórniczego służą narzędzia wstępnego 
ujęcia i przybliżenia problemu. Jedno z nich przedstawiono w tabeli 2. Innym sposobem jest zasto-
sowanie klasyfikacji przydatności terenu na podstawie nachylenia stoku, struktury gruntu i zawar-
tości kamieni, wilgotności, parametrów klimatu i zagrożenia erozją. Ocena alternatyw i wybór od-
bywa się według schematu na rysunku 4. Proponowana metodyka zawiera 4 etapy i jest analogicz-
na do procedury oceny projektów poszukiwań geologicznych. Tu celem jest zaprojektowanie użyt-
kowania terenów pogórniczych odpowiednio do warunków przyrodniczych, społecznych i gospo-
darczych w otoczeniu złoża. Jest to procedura iteracyjna, podzielona na etapy. Podejmuje się decy-
zje pozwalające na przejście do kolejnej fazy albo na powrót do fazy początkowej. 
 
Tabela 2. Porównanie korzyści różnego zagospodarowania pogórniczego 
w klimacie umiarkowanym (Coppin & Box 1998) 
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 Na ogół wstępne rozważenie czynników gospodarczo-społecznych eliminuje pewną ilość kie-
runków potencjalnego użytkowania terenu. W toku zapętlonego procesu konieczne jest inne formu-
łowanie scenariuszy alternatywnych, wprowadzanie nowych danych lub zmiana celów założonych 
na początku. 
 Pierwszy etap trwa krótko i często ogranicza się do przeglądu cech społecznych i gospodar-
czych otoczenia, użytków obecnych, przyrostu ludności i planów rozwoju gospodarczego. W tym 
etapie zaleca się utrzymywanie bliskich kontaktów z planistami i samorządami. 
 

 
 
Rys. 4. Schemat procesu oceny alternatywnego zagospodarowania pogórniczego (Sweigard & Ramani 1986) 

 
 W 2. etapie wykonuje się wstępną analizę środowiska przyrodniczego bez wchodzenia w szcze-
góły. Przy pomocy list sprawdzających (Radwanek-Bąk 2005) dokonuje się przeglądu poszczegól-
nych czynników środowiskowych, aby wykryć czy istnieją przeszkody dla określonego użytkowa-
nia. Na przykład niska bonitacja rekultywacyjna gruntów wyklucza użytkowanie rolne a wyrobisko 
wśród skał pirytonośnych wyklucza wykorzystanie kąpieliskowe i zbiornik retencyjny wody pitnej, 
gdyż prowadzi do kwaśnych odcieków i nie spełnienia norm jakości wody komunalnej. 
 

Rys. 5. Macierz zgodności 
wielofunkcyjnego użytkowania 
terenu (Geominero 1996) 
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 W 3. etapie bywają niezbędne poprawki i uzupełnienia do wstępnych planów użytkowania. Koń-
cowa analiza ekonomiczna może mieć kilka postaci. Najprostsza analiza ocenia wartość sprzedaż-
ną terenu po dokonaniu rekultywacji w oparciu o realną wartość rynkową nieruchomości w tej oko-
licy. Po stronie nakładów znajdują się koszty niezbędne do przekształcenia terenu pogórniczego 
w określony użytek. Bardziej złożoną jest alternatywa wyliczenia końcowej wartości terenu lub przy-
chodu z odzyskanego terenu, np. rolniczego, w postaci ogólnego strumienia finansowego inwesty-
cji (Sweigard & Ramani 1986). 
 W końcowym etapie oceny stosuje się techniki analityczne rozwinięte w ekologii i socjologii 
do wyboru między alternatywnymi planami. Etap ten realizuje się tylko wówczas, gdy wcześniej 
wykazano, że istnieją dwa lub więcej kierunków opłacalnego lub innego użytkowania terenu po-
górniczego, zgodnego z koncepcją zrównoważonego rozwoju regionu. Metodą stosowaną do OOS 
jest macierz Leopolda (Radwanek-Bąk 2005). Preferowane są użytki, które mogą jednocześnie go-
dzić kilka funkcji (rys. 5). 
 
WSPARCIE KARTOGRAFICZNE 
 

Do analiz i wyboru alternatywy niezwykle pomocne są wypracowane w ostatnich latach narzędzia 
kartografi środowiskowej. Pod egidą Ministerstwa Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) 
opracowuje mapy 1:50 000: geologiczną, geologiczno-gospodarczą i geośrodowiskową, 1:10 000 
mapę terenów zdegradowanych i podwyższonego zagrożenia naturalnego (MTZiPZN) oraz mapy 
geochemiczne w różnych skalach, zaś Główny Urząd Geodezji i Kartografii mapy 1:50 000 – sozo-
logiczną i hydrograficzną. Mapy GUGiK pokrywają nieco ponad 50% powierzchni Polski, głównie 
jej południową i zachodnią część. Spośród map PIG arkusze Szczegółowej Mapy Geologicznej Pol-
ski pokrywają ponad 95% powierzchni kraju a Mapy Geologiczno-Gospodarczej obrazującej poło-
żenie złóż i obszarów prognostycznych oraz konfliktowość ich zagospodarowania, obszary i tereny 
górnicze, przemysł przetwórczy surowców mineralnych, wody powierzchniowe i podziemne, wa-
runki podłoża budowlanego, ochronę przyrody i zabytków kultury stanowiących ograniczenia dla 
gospodarki przestrzennej – cały obszar Polski. Ponadto, regionalne Biura Urządzania Lasu i Geo-
dezji Leśnej sporządzają i co 10 lat aktualizują mapy leśne i wykonują dokumentacje rekultywa-
cyjne dla terenów poprzemysłowych, a Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 
już przed 50 laty wykonał szczegółowe mapy bonitacyjne gleb i kompleksów przydatności rolni-
czej na całej powierzchni kraju. 
 Spośród wymienionych do planowania zagospodarowania pogórniczego najbardziej przydatne 
wydają się Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGP), MTZiPZN i (lokalnie) Szczegółowe zdjęcie geo-
chemiczne Górnego Śląska w skali 1:25 000. 
 Mapa Geośrodowiskowa Polski przedstawia w formie dwóch plansz (A i B) stan i zasoby śro-
dowiska naturalnego, a jednocześnie stanowi cyfrową bazę danych o tym środowisku. Pokrycie ar-
kuszami całego obszaru kraju przewidziane jest na rok 2011. Plansza A to zaktualizowana po kilku 
latach treść Mapy geologiczno-gospodarczej. Na planszy B przedstawiono nową warstwę informa-
cyjną: „Zagrożenia powierzchni ziemi”, która obejmuje geochemię środowiska i składowanie odpa-
dów. Zawiera ona lokalizację miejsc opróbowania, zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi, pier-
wiastkami promieniotwórczymi i związkami organicznymi, zanieczyszczenia osadów wodnych me-
talami ciężkimi, wielkość emanacji radonowych, a także klasyfikacje gleb i osadów wodnych w na-
wiązaniu do Rozporządzeń Ministra Środowiska (2002a, b). Na tej podstawie łatwo określić tereny 
predysponowane do lokalizowania w ich obrębie składowisk odpadów, przy jednoczesnym respek-
towaniu wymagań ochrony środowiska przyrodniczego i ograniczeń prawnych. Generalnie obszary 
te powinny spełniać kryteria lokalizacji składowisk odpadów zgodnie z ustaleniami zawartymi 
w Ustawie o odpadach (2001) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska (2003). 
 MGP stanowi cyfrową bazę danych, w skład której wchodzą trzy oddzielne bazy: „Zasoby Przy-
rody” (baza MGGP) tworząca „Planszę A”, oraz „Składowanie Odpadów” (baza SO) i „Geochemia 
Środowiska” (baza GS), współtworzące „Planszę B”. 

825



 

 

 MTZiPZN wykonywana jest dla obszarów dotkniętych lub/i narażonych na degradację antropo-
geniczną i naturalną. Dotychczas wykonano 4 pilotażowe arkusze, z których każdy obejmuje na-
stępujące tematy: 
− oddziaływania przemysłu i infrastruktury w obrębie aglomeracji, 
− oddziaływania górnictwa, 
− zagrożenia ruchami masowymi ziemi, 
− zagrożenia powodziowe. 
 Lista tematów tej mapy nie jest zamknięta. W instrukcji opracowania MTZiPZN (Sikorska-May-
kowska et al. 2007) wskazano, iż należy ją traktować jako poradnik dla przyszłych wykonawców, 
jakie badania i analizy należy przeprowadzić, aby w pełni przedstawiać uwarunkowania geośrodo-
wiskowe dla rozwiązywania konkretnych zadań i podejmowania strategicznych decyzji na obsza-
rach zdegradowanych. Problemy powstające na styku: zarządzanie środowiskiem – ochrona śro-
dowiska – zrównoważony rozwój – jakość życia, powinny być rozwiązywane w ścisłej współpracy 
władz państwowych i samorządowych z przyrodnikami, czemu według autorów służyć ma to opra-
cowanie. Mapa jest cyfrową bazą danych w systemie GIS (SIP), której zasób, w zależności od spe-
cyfiki grupy tematycznej, stanowią dane dotyczące wybranych zagadnień z zakresu: 
− litologii utworów przypowierzchniowych; 
− budowy geologicznej (do głębokości oddziaływania analizowanych zjawisk i procesów); 
− typów gleb i klas bonitacyjnych; 
− głębokości położenia zwierciadła wód podziemnych; 
− geochemii środowiska (gleby, grunty, wody powierzchniowe i podziemne); 
− zagrożeń naturalnych, takich jak: procesy geodynamiczne, w tym osuwiska, sufozja, erozja i de-

nudacja oraz zjawiska krasowe, powodzie, emanacje radonowe; 
− zagrożeń antropogenicznych, takich jak: składowiska odpadów, zrzuty ścieków, instalacje zagra-

żające środowisku, hałas, emisje gazów i pyłów, promieniowanie elektromagnetyczne; 
− szkód górniczych, takich jak: tereny zagrożone deformacjami nieciągłymi (np. po starej, płytkiej 

eksploatacji podziemnej, zlikwidowane szyby), obszary zagrożone deformacjami ciągłymi (osia-
danie terenu), zwałowiska odpadów górniczych, zbiorniki odpadów poflotacyjnych, zawodnie-
nia (trwałe i czasowe) oraz osuszenia terenu; 

− podstawowej waloryzacji geologiczno-inżynierskiej; 
− technicznej infrastruktury powierzchniowej i podziemnej; 
− zagospodarowania przestrzennego; 
− ochrony złóż kopalin i obszarów perspektywicznych ich występowania; 
− obszarów i obiektów przyrody chronionej; 
− obiektów dziedzictwa kulturowego. 
 Koncepcja tworzenia bazy danych MTZiPZN zmierza do systemu informacyjnego składające-
go się z szeregu modułów tematycznych i propozycji rozwiązania jakiegoś problemu. W ramach 
opracowania zaproponowano realizację następujących modułów: 
− wyznaczanie obszarów zdegradowanych; 
− ocena podatności warstwy wodonośnej na zanieczyszczenia; 
− wyznaczanie stref potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi; 
− ocena potencjalnych strat wywołanych możliwym zalewem powodziowym. 
 Poszczególne moduły składają się z opisu struktur danych wejściowych, omówienia zasad ana-
lizy lub przetwarzania danych wejściowych oraz opisu formy i struktury danych wyjściowych (wy-
nikowych). 
 Mapa adresowana jest przede wszystkim do instytucji, samorządów terytorialnych i administra-
cji państwowej zajmujących się zarządzaniem zasobami środowiska przyrodniczego. Informacje 
zawarte na mapie mogą być wykorzystywane w pracach studialnych przy opracowywaniu planów 
zagospodarowania przestrzennego, zwłaszcza dużych inwestycji w obrębie aglomeracji, jak osiedla 
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mieszkaniowe, centra handlowe, węzły komunikacyjne oraz prac rekultywacyjnych i rewitalizacyj-
nych. 
 Szczegółowe zdjęcie geochemiczne Górnego Śląska w skali 1:25 000 jest w toku realizacji. Do 
roku 2009 pokryto 40% obszaru intensywnie skażonego położonego na wschód i południe od My-
słowic; zakończenie prac przewidziane jest na rok 2022. Przedstawiane są mapy zawartości 31 skład-
ników w wodach powierzchniowych oraz 24 składników w osadach wodnych z rzek, strumieni, 
rowów, kanałów i zbiorników wód stojących i w glebach z dwóch zakresów głębokości: 0,0–0,3 m 
i 0,8–1,0 m (Lis, Pasieczna 1999). Stwierdzone zawartości analizowanych pierwiastków wskazują 
na różny stopień zanieczyszczenia wszystkich środowisk na określonych obszarach. Naturalnym 
(geologicznym) źródłem zanieczyszczeń są wychodnie triasowych dolomitów kruszconośnych. An-
tropogenicznym źródłem zanieczyszczeń środowisk powierzchniowych Ziemi w tym regionie jest 
eksploatacja węgla kamiennego i rud cynkowo-ołowiowych, przeróbka i hutnictwo tych rud oraz 
hutnictwo żelaza i stali, a szczególnie – oddziaływanie hałd odpadów pogórniczych, odcieki z osad-
ników poflotacyjnych i zrzuty zasolonych wód kopalnianych do wód powierzchniowych. Przedsta-
wiono kwalifikację przydatności terenu do określonego użytkowania nawiązującą do aktów praw-
nych, a zwłaszcza Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz 
standardów jakości ziemi (2002b). Omawiana mapa dostarcza informacji istotnych do zarządzania 
środowiskiem naturalnym i podejmowania decyzji na poziomie powiatów i gmin. Na przykład, stę-
żenia kadmu i ołowiu w glebach pomiędzy Bukownem i Sławkowem (rys. 6) i na innych obszarach 
Górnego Śląska ograniczają możliwość ich wielofunkcyjnego użytkowania, produkcji żywności itp. 
Inne zdegradowane obszary w Polsce, przede wszystkim aglomeracje miejsko-przemysłowe, zosta-
ły pokryte mapami geochemicznymi w skalach 1:50 000–1:200 000. Pozwalają one na wybór nie-
wielkich obiektów, rzędu 1–5 km2, które mogą wymagać uzupełniających geochemicznych badań 
szczegółowych. 
 

Zawartości Cd [mg/kg] 
Klasyfikacja wg 

(Eikmann & Kloke 1991) 

 

Zawartość wymagana dla 
lokalizacji ogródków 
przydomowych 
i działkowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
toksyczna: >5 
tolerowana: 2–5 
bez zastrzeżeń: 1–2 
użytkowanie 
wielofunkcyjne: <1 

 
Rys. 6. Kwalifikacja możliwości użytkowania terenu na jednym z arkuszy 
Szczegółowego zdjęcia geochemicznego Górnego Śląska (Pasieczna, Lis 2008) 
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WNIOSKI 
 
Istnieją dwie zasadniczo różne sytuacje decyzyjne odnośnie zagospodarowania pogórniczego: przy 
udzielaniu koncesji przed podjęciem eksploatacji i przy przejęciu terenu zdegradowanego. W pierw-
szym przypadku zezwolenie na eksploatację powinno być warunkowane spełnieniem zasady zrów-
noważonego rozwoju, tj. przedstawieniem realistycznego i ekonomicznego planu ustanowienia no-
wego użytku na terenie pogórniczym, jego rewitalizacji lub renaturyzacji. Analiza kosztów i ko-
rzyści musi obejmować wszystkie cztery etapy: rozpoznania, udostępnienia, eksploatacji złoża i li-
kwidacji zakładu górniczego wraz z przystosowaniem do nowej funkcji. W drugim przypadku te-
reny pogórnicze są zwykle kłopotliwymi nieużytkami zagrażającymi zdrowiu i utrudniającymi ko-
munikację. Potrzeba ich rewitalizacji jest oczywista, lecz wobec ograniczonych środków samorzą-
dy stają przed problemem hierarchii wyboru i sposobu finansowania. 
 Wybór opiera się na uwarunkowaniach naturalnych, przepisach prawa i tradycjach postępowa-
nia. Tradycje nie są tu jednak najlepszym drogowskazem z powodu stosunkowo niewielkiej ilości 
poprawnie i tanio zagospodarowanych obiektów pogórniczych. Planowanie zagospodarowania prze-
strzennego terenów złożowych opiera się niejednokrotnie na niedoskonałych studiach uwarunko-
wań w zakresie geologii. 
 Poważny problem stanowią skomplikowane i rozproszone zapisy legislacyjne. Organy samo-
rządowe postulują wprowadzenie regulacji prawnych ułatwiających rozwiązywanie problemów na 
terenach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz obciążeń hipotecznych ustanowionych na 
tych terenach, a także zapisów umożliwiających przejmowanie terenów zdegradowanych przez 
samorządy gminne w celu ich rewitalizacji, określających rolę samorządów szczebla wojewódz-
kiego, partycypację budżetu państwa w kosztach rewitalizacji terenów zdegradowanych. Zmiany te 
mają pomóc w efektywniejszym wykorzystaniu środków pochodzących z funduszy Unii Europej-
skiej. 
 Dokumentacja geologiczna i szeroki zestaw narzędzi kartograficznych omówionych w tym ar-
tykule pozwalają na opracowanie projektów zagospodarowania pogórniczego. Rewitalizacja może 
zmierzać w dwóch odmiennych kierunkach: przyrodniczym (w tym wodnym, rolnym i leśnym) al-
bo przemysłowo-osiedlowym. Kierunki przyrodnicze wymagają rekultywacji biologicznej, a tę de-
terminują warunki wodne, rzeźba terenu a zwłaszcza nachylenie skarp, klimat i dostępny materiał 
glebotwórczy. Dla planowania przestrzennego ważna jest kwalifikacja przydatności terenu do ok-
reślonego użytkowania nawiązująca do aktów prawnych a oparta na badaniach geochemicznych, 
znacznie już zaawansowanych i publicznie dostępnych. Innymi podstawowymi czynnikami są wiel-
kość wyrobisk powierzchniowych i zwałowisk oraz całego obszaru do zagospodarowania a także 
użytkowanie terenu dokoła. Należy zapewnić możliwość wykorzystania w przyszłości zasobów, 
uznanych za nieprzemysłowe. Na terenach zurbanizowanych decydujące znaczenie mają czynniki 
gospodarczo-społeczne i geograficzne, własności geologiczno-inżynierskie podłoża budowlanego 
a rekultywacja schodzi na dalszy plan. 
 Istnieje potrzeba wypracowania i szerokiego stosowania procedur wyboru i analiz wielokryte-
rialnych oraz wymagania przez administrację bardziej konkretnego określenia sposobu rewitaliza-
cji w projektach zagospodarowania złoża. W związku z tym na terenach współczesnego i histo-
rycznego górnictwa istnieje również potrzeba edukacji samorządów i redaktorów środków przeka-
zu w zakresie potencjału i ograniczeń rewitalizacji. 
 Prawdopodobieństwo optymalizacji kosztów i realnej rewitalizacji wzrasta w przypadku wcze-
snego przekazania terenu pogórniczego docelowemu użytkownikowi. Z punktu widzenia gospoda-
rowania zasobami natury działalność górnicza jest krótkim epizodem, a powinna obejmować tech-
niczne urządzenie terenu przyszłego użytku. 
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STRESZCZENIE: Stosowany dotychczas w górniczych zakładach metanowych i niemetanowych 
wielofunkcyjny iskrobezpieczny system łączności radiowej MultiCOM posiada diagnostykę umoż-
liwiającą kontrolę pracy systemu z powierzchni zakładu górniczego. System MultiCOM dostarcza 
również nowoczesne narzędzia diagnostyczne, umożliwiające szybko i skutecznie określić miejsce 
wystąpienia uszkodzenia, co eliminuje ewentualne przestoje w działaniu systemu. Krytycznym punk-
tem decydującym o sukcesie każdego systemu jest jego niezawodność pracy oraz automatyczna re-
gulacja wzmocnienia i automatyczne dostrajanie systemu po jego przebudowie i rozbudowie. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo, bezpieczeństwo, łączność 
 
 
 
1. ZARYS HISTORYCZNY 
 
Firma Mine Radio System, działa na rynku od 1985 kierując swoje usługi do wielu zakładów gór-
niczych w Kanadzie, a od 1992 roku poszerzając swoją działalność na cały świat, specjalizując się 
w systemach bezprzewodowej łączności radiowej, monitoringu wideo, zdalnego sterowania urzą-
dzeniami i identyfikacji personelu i pojazdów w zakładach górniczych. 
 Od kilku lat jedynym przedstawicielem na rynku Polski i Środkowej Europy jest firma WWT 
Sp. z o.o. 
 W 1987 roku powstał system łączności radiowej w oparciu o tzw. „kabel cieknący” (ang. leaky 
– wyciekać, przeciekać), który będąc zarazem anteną odbiorczą i nadawczą umożliwia sygnałom 
radiowym „przeciekanie” do otoczenia. System ten został zainstalowany w wielu kopalniach na ca-
łym świecie. Rozszerzając ofertę firma MRS opracowała w 1992/1993 roku wielokanałową łącz-
ność radiową, system przesyłania danych i sygnałów video. Nowością w systemie jest identyfika-
cja osób, maszyn i obiektów. 
 
 
2. CERTYFIKATY I DOPUSZCZENIA 
 
Wielofunkcyjny Iskrobezpieczny System Łączności Radiowej typu MULTICOM posiada certyfi-
kat ATEX (KDB 06ATEX350X, IM1 Syst). 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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 Wszystkie urządzenia wchodzące w skład MULTICOM są wysokiej jakości, czego potwierdze-
niem jest ISO 9001:2000. 
 Firma MRS posiada również niezbędne dopuszczenia dla zakładów górniczych w zakresie is-
krobezpieczeństwa w wielu krajach. System zainstalowano m.in. w Australii, Południowej Afryce, 
USA, Chinach, Rosji, Wielkiej Brytanii i Indiach. 
 System MultiCOM jest odpowiedzią firmy Mine Radio Systems na coraz większe zapotrzebo-
wanie zakładów górniczych na nowoczesne systemy zarządzania komunikacją i sprzętem. W swo-
jej idei jest nawiązaniem do systemu Flexcom, który z powodzeniem pracuje na wielu kopalniach 
w Polsce i na świecie. 
 
 
3. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU MULTICOM 
 
Łączność bezprzewodowa jest bardzo wygodną formą komunikacji na dole kopalni. W ostatnich 
latach rozwój radiotelekomunikacji przyniósł ze sobą rozwiązania, które mogą być zastosowane 
w wyrobiskach podziemnych i dają pełne możliwości wykorzystania łączności bezprzewodowej. 
System MultiCOM, będąc rozwiązaniem godnym XXI wieku, jest równocześnie bardzo prosty w bu-
dowie, obsłudze i utrzymaniu. Planując budowę lub rozbudowę systemu należy odpowiedzieć sobie 
na kilka istotnych pytań: 
− Czy wymagana jest łączność w szybie? 
− Gdzie obecnie występuje zapotrzebowanie na łączność radiową i sterowanie maszynami? 
− Gdzie w przyszłości wystąpi zapotrzebowanie na łączność radiową i sterowanie maszynami? 
 
3.1. System kabla cieknącego 
 

MULTICOM jest szerokopasmowym systemem radiołączności (pasmo pracy 150–174 MHz) prze-
znaczonym dla tuneli, wyrobisk górniczych i innych ograniczonych przestrzeni. 
 System MULTICOM umożliwia przesyłanie na 32 kanałach kontrolnych transmisji głos/dane 
oraz 16 kanałów sygnału wideo, przy czym wszystkie sygnały mogą być przesyłane równocześnie. 
System MULTICOM jest bardzo prosty w zabudowie, rozbudowie i obsłudze. Składa się z kabla 
promieniującego i standardowych urządzeń zabudowanych w kablu. Skrzynki rozgałęźne i zakoń-
czenia dodawane są do zabudowanego „kabla cieknącego” w zależności od potrzeb i wymagań. 
Konfiguracja systemu jest uniwersalna i dla każdego zakładu górniczego jest projektowana zgod-
nie z potrzebami technicznymi jak i funkcjonalnymi. MULTICOM współpracuje z liniami świa-
tłowodowymi i tradycyjnymi liniami telekomunikacyjnymi. 
 System MULTICOM oferuje szereg zalet w toku organizacji procesu technologicznego w gór-
nictwie. Jako system komunikacyjny wykorzystuje pojedynczy „kabel cieknący”, który pełni rolę 
nadajnika, odbiornika i rozprowadza sygnał radiowy w wyrobiskach poziomych i pionowych ko-
palni. System eliminuje konieczność montażu i konserwacji dziesiątków tradycyjnych kabli tele-
komunikacyjnych. „Kabel cieknący” może być naprawiony przez konserwatora w kilka minut, pod-
czas gdy naprawa magistralnego kabla telekomunikacyjnego może zabrać znacznie więcej czasu. 
Przestoje w pracy i marnowanie czasu na dotarcie do najbliższego aparatu łączności górniczej jest 
przeszłością tam gdzie działa MULTICOM. Pracownicy mogą porozumieć się przy pomocy prze-
nośnych radiotelefonów z dowolnego miejsca na trasie ułożonego kabla. Czas reakcji na sytuacje 
awaryjne, zagrożenia oraz wydawanie poleceń skraca się zdecydowanie. 
 
3.2. Funkcjonalność systemu 
 

W początkowej fazie system może mieć zaledwie 700 metrów długości, a jego rozbudowa może 
następować wraz z rozbudową zakładu lub zapotrzebowaniem. Długość tego modułowego systemu 
jest prawie nieograniczona, w razie potrzeby może wynosić ponad 100 kilometrów. System pozwa-
la na „pokrycie” nieograniczonej przestrzeni: szybów, chodników, przekopów, warsztatów, biur itp. 
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 Kolejne elementy systemu mogą być dodawane lub usuwane przez służbę techniczną kopalni. 
MULTICOM został zaprojektowany m.in. do użycia w środowisku kopalnianym, a więc jego ele-
menty są odporne na korozję, wstrząsy, temperaturę i wilgoć. Możliwe jest także wykorzystanie 
nie tylko w zakładach górniczych. Montaż systemu nie wymaga użycia żadnych specjalistycznych 
narzędzi, złączy ani lutowania. 
 
3.3. Zasilanie systemu i wzmacnianie sygnału 
 

Zasilanie systemu MultiCOM na powierzchni odbywa się za pomocą zasilacza zabudowanego 
w stacji bazowej. Wyrobiska podziemne kopalni zasilane są iskrobezpiecznymi zasilaczami bufo-
rowanymi. W zależności od zapotrzebowań kopalni mogą to być zasilacze 42 V, 110 V lub 230 V. 
Napięcie prądu płynącego w kablu cieknącym wynosi 12 V. 
 Istotną cechą charakterystyczną systemów radiowych przesyłających dane drogą kablową jest 
tłumienność sygnału występująca wraz z odległością. System MultiCOM kompensuje tę stratę wy-
korzystując wzmacniacze MLA rozmieszczone średnio co 350 m, które będąc wyposażone w au-
tomatyczną regulację wzmocnienia, samoczynnie regulują poziom niezbędnego wzmocnienia na linii. 
 
3.4. Diagnostyka 
 

System MultiCOM dostarcza również nowoczesne narzędzia diagnostyczne, umożliwiające szybko 
i skutecznie określić miejsce wystąpienia uszkodzenia, co eliminuje ewentualne przestoje w dzia-
łaniu systemu. Krytycznym punktem decydującym o sukcesie każdego systemu jest jego niezawod-
ność. System MultiCOM umożliwia dokładne określenie miejsca wystąpienia uszkodzenia, bezbłęd-
ne dotarcie do źródła problemu i natychmiastowe jego rozwiązanie. 
 Diagnostyka systemu MultiCOM to oprogramowanie komputerowe oparte na interfejsie syste-
mu operacyjnego WINDOWS, służące do bieżącego monitorowania (poziomu sygnału radiowego, 
napięcia i natężenia) urządzeń systemu MultiCOM. 
 
3.5. MultiCOM w pigułce 
 

− poprawia bezpieczeństwo pracy; 
− usprawnia komunikację między personelem; 
− pozwala identyfikować załogę i urządzenia, w czasie rzeczywistym; 
− umożliwia przekazywanie obrazu video w czasie rzeczywistym; 
− system steruje urządzeniami oraz monitoruje stężenie gazów, temperaturę, wilgotność, przepływ 

powietrza, ciśnienie, etc.; 
− system wraz z jego komponentami spełnia europejskie normy bezpieczeństwa (ATEX); 
− modułowa budowa czyni go najbardziej ekonomicznym i zaawansowanym systemem tego ro-

dzaju na świecie; 
− jest łatwy w montażu, rozbudowie, utrzymaniu; 
− umożliwia dużą przepustowość informacji; 
− usprawnia zarządzanie procesami technologicznymi; 
− zwiększa wydajność pracy zespołów roboczych; 
− zmniejsza czasy przestojów a tym samym zwiększa efektywność pracy; 
− system jest niezawodny i umożliwia pracę w różnych warunkach geologicznych i naturalnych; 
− wszystkie komponenty systemu MULTICOM są iskrobezpieczne i posiadają poziom zabezpie-

czenia ia, system może być stosowany w zakładach górniczych w wyrobiskach ze stopniem nie-
bezpieczeństwa wybuchu metanu typu „a”, „b” i „c”;system może być także podłączony do ko-
palnianej sieci światłowodowej. 
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4. FUNKCJE SYSTEMU MULTICOM 
 

4.1. Dwukierunkowa łączność głosowa 
  

MULTICOM zapewnia głośną, wyraźną łączność głosową na całej powierzchni kopalni bez żad-
nych zakłóceń. 
 Przy użyciu tylko jednej linii „kabla cieknącego” personel może się porozumiewać pomiędzy 
radiotelefonami przenośnymi: 
− MRS INTELL 10 – bez klawiatury, 
− MRS INTELL 20 – z klawiaturą, 
− ATEX – KDB 05ATEX212 (IM1 EEx ia I). 
radiotelefonami przewoźnymi oraz dyspozytornią. Za pomocą wbudowanego dodatkowego modu-
łu możliwa jest łączność telefonów stacjonarnych z radiotelefonami z klawiaturą oraz radiotelefo-
nów MRS INTELL 20 z telefonami stacjonarnymi. Personel posiadający radiotelefony MRS IN-
TELL 20 może łączyć się ze stacjonarnymi telefonami jak z komórkami. Możliwa jest również ob-
sługa wiadomości tekstowych, co umożliwia przekazywanie informacji z miejsc, gdzie prowadze-
nie rozmowy głosowej jest niemożliwe. 
 Komunikacja głosowa przy pomocy systemu MULTICOM na powierzchni i w wyrobiskach pod-
ziemnych umożliwia szybkie przekazywanie poleceń oraz skraca znacznie czas interwencji w przy-
padku jakichkolwiek awarii oraz zagrożeń. 
 
4.2. Identyfikacja personelu i maszyn dołowych 
 

Kanadyjska firma Mine Radio System przy współpracy technologicznej z południowo-afrykańskim 
„Miners Tracking Tag System” opracowała bezprzewodową technologię identyfikacji załogi i urzą-
dzeń, stanowiącą dodatkową opcję systemu komunikacji MULTICOM opartą na „kablu cieknącym”. 
Opcja ta wykorzystywana jest w wielu krajach świata. 
 Nowy system monitoringu (MULTITAG) jest przełomem w procesach identyfikacji i zarządza-
nia załogą i sprzętem. Został zaprojektowany tak, by w sposób ciągły kontrolować przemieszcza-
nie się ludzi i sprzętu, dając możliwość natychmiastowego określenia: ostatniego miejsca pobytu, 
czasu, daty. 
 Miniaturowe karty MULTITAG są zamocowane pod pokrywą akumulatora lampy górniczej 
i z niej zasilane, opcjonalnie karty mogą posiadać własne zasilanie bateryjne (okres wytrzymałości 
baterii 2−3 lat). Każda karta ma inny kod identyfikacji odpowiadający numerowi lampy górnika. Kod 
jest odczytywany przez rozmieszczone pod ziemią czytniki (IILB − Ex), co umożliwia bezbłędne 
określenie miejsca pobytu pracownika, czasu wejścia i wyjścia oraz wszystkie informacje zapisane 
na karcie. 
 Czytniki MULTITAG wbudowane są w system „kabla cieknącego” MULTICOM. Odbiornik 
rejestruje kod karty znajdującej się przy pracowniku. Informacja ta wraz z datą, godziną i lokaliza-
cją jest przesyłana magistralą MULTICOM do głównego komputera. Dane te są następnie interpre-
towane w sposób wizualny lub liczbowy na ekranie monitora, co pozwala uzyskać szczegółową in-
formację na temat miejsca pobytu określonego pracownika lub urządzenia. Pojemność bazy da-
nych jest uzależniona od parametrów technicznych głównego komputera. Zamontowanie kart na 
sprzęcie górniczym pozwala na monitorowanie poruszania się sprzętu pod ziemią. 
 
4.3. Przekazywanie obrazu wideo 
  

 MULTICOM zapewnia równoczesny przesył 16 jednokanałowych (z „dołu” zakładu górnicze-
go na powierzchnię) kanałów video. Kolorowy lub czarno-biały obraz pozwala na monitorowanie 
i projekcję pracy urządzeń wydobywczych, ładowarek, przenośników, kruszarek, przesypów itp. 
Szczególnie w strefach wysokiego zagrożenia tąpaniami. Obraz video może służyć celom bezpie-
czeństwa i ochrony. 

837



 

 

 Przekazywanie sygnału video z zainstalowanych w różnych częściach zakładu kamer jest w cza-
sie rzeczywistym, więc na bieżąco dyspozytor jest w stanie określić pracę poszczególnych urzą-
dzeń. Jakość obrazu jest uzależniona od ustawienia kamer i oświetlenia miejsca wokół kamery, 
a nie strat na łączeniu kabli przesyłających. Rozmieszczone, co 350 metrów wzmacniacze video 
utrzymują odpowiednio wysoki sygnał przekazu, aby na ekranie dyspozytora obraz był wyraźny 
i przejrzysty. Kamery są zamontowane w obudowach ognioszczelnych. 
 
4.4. Sterowanie i przesył danych 
 

System MULTICOM pozwala sterować i kontrolować urządzeniami na terenie całej kopalni. Dzię-
ki systemowi MULTICOM możliwa jest pełna lub częściowa automatyzacja systemu transportu, 
przenośników, maszyn, pomp, wentylatorów, itp. Operatorzy mogą sterować urządzeniami z bez-
piecznego pomieszczenia kontrolnego pod lub zdalnie z powierzchni kopalni. 
 Urządzenia z wyjściem RS232 mogą być łatwo podłączone do modemu radiowego MULTI-
COM, co pozwala na transmisję danych pomiędzy obiektem technologicznym, a powierzchnią lub 
innymi odległymi miejscami na kopalni, wzdłuż trasy zainstalowanego „kabla cieknącego”. 
 MULTIDATA zapewnia: 
− Monitoring i kontrolę: 

− urządzeń technologicznych, 
− klatek szybowych, skipów, urządzeń wentylacyjnych, pomp, tam bezpieczeństwa, oświetle-

nia itp. 
− Monitoring: 

− zawartości wszystkich gazów w powietrzu (toksyczne, wybuchowe, palne), 
− wilgotności, 
− temperatury, 
− przepływu powietrza, 
− przeciwpożarowy. 

− System ewakuacji awaryjnej. 
− System zarządzania transportem: 

− przewóz urobku z punktu A do B, 
− ostrzeganie o ruchu pojazdów. 

− System spedycji pojazdów: 
− wydawanie poleceń bezpośrednio do maszynisty/operatora. 

 Aby móc sterować urządzeniami zabudowanymi w zakładzie górniczym system MULTICOM 
musi być skonfigurowany i technicznie zespolony. Każda aplikacja projektowana jest pod indywi-
dualne potrzeby i wymogi kopalni. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Wielofunkcyjny Iskrobezpieczny Systemu Łączności Radiowej typu MulitiCOM (rys. 1), jest po-
przednią wersją systemu MultiCOM eksploatowaną w zakładach górniczych: niklu, miedzi, węgla, 
soli i innych minerałów. 
 System FLEXCOM (rys. 2) zainstalowany jest w ponad 400 kopalniach na całym świecie i speł-
nia wszystkie powierzone mu zadania: 
− Kanada 89 systemów, 
− USA 46 systemów, 
− Ameryka Południowa 56 systemów, 
− Republika Południowej Afryki 44 systemów, 
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− Australia 58 systemów, 
− Azja 12 systemów, 
− Europa 35 systemów. 
 Polska: 
− KWK Budryk, 
− KWK Zofiówka, 
− KWK Jas-Mos, 
− KWK Borynia, 
− KWK Pniówek, 
− KWK Halemba, 
− KGHM O/ZG Rudna. 
 Mine Radio Systems ma przedstawicielstwa i biura w Kanadzie, USA, Australii i RPA. Zakła-
dy produkujące znajdują się w Kanadzie, USA i Wielkiej Brytanii. MultiCOM jest również do-
stępny poprzez sieć dystrybutorów i serwisantów w wielu krajach. 
 

 
 
Rys. 1. Schemat ideowy systemu MultiCOM 
Figure 1. MultiCOM schematic 

839



 

 

 
 
Rys. 2. Schemat systemu FLEXCOM 
Figure 2. FLEXCOM schematic 
 
 
 
MULTICOM − Multifunctional Intrinsically Safe 
Communication System with Self Diagnostics 
 
Multifunction IS communication system MultiCOM which is used in methane and non-methane mi-
ning environments, is equipped with self-diagnostics which allow for system performance control 
from surface control room. MultiCOM diagnostic tools also allow for fast and precise definition of 
problem area which eliminates costly down-times. 
 Operational reliability of every system after it is either installed or expanded is its’ critical point. 
In case of MultiCOM this issue is resolved through self-diagnostic, automatic gain control and au-
tomatic tuning. 
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System wspomagania powiadamiania osób funkcyjnych 
Zakładów Górniczych „Lubin” w przypadku 
prowadzenia akcji ratowniczej 
 
 
Jerzy Gołos 
KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Referat przedstawia sposób wykorzystania platformy SMS Enterprise Virtual™ 
do powiadamiania osób funkcyjnych Zakładów Górniczych „Lubin” w przypadku prowadzenia ak-
cji ratowniczej. Wdrożony w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” sys-
tem zdecydowanie skrócił czas i poprawił organizację powiadamiania osób funkcyjnych. 
 
 
 
WSTĘP 
 
Postęp w dziedzinie systemów teleinformatycznych sprawia, że zwiększają się możliwości wyko-
rzystania platformy telekomunikacyjnej GSM oraz sieci komputerowych powiązanych z siecią glo-
balną (Internet) w dziedzinie przesyłania informacji. Możliwości te wykorzystuje MultiInfo moduł 
Centrum Zarządzania Kryzysowego. 
 W trakcie wystąpienia zagrożenia w zakładzie górniczym jednym z istotnych działań jest jak 
najszybsze powiadomienie o zaistniałym zagrożeniu osób, które biorą udział w akcji ratowniczej. 
Do niedawna powiadomienie tych osób odbywało się przez telefonistkę wyłącznie poprzez kontakt 
telefoniczny (połączenie głosowe wykonane na telefon stacjonarny lub komórkowy) z wybraną oso-
bą. 
 Szybkość i skuteczność powiadomienia za pomocą rozmowy telefonicznej uwarunkowana była 
od wielu czynników, między innymi pory dnia, dostępnością w danej chwili pod telefonem. Po-
wiadomienie wszystkich niezbędnych osób zajmowało niejednokrotnie 30 do 40 minut od chwili roz-
poczęcia akcji ratowniczej. Ponadto osoby kierownictwa akcji były informowane według hierar-
chii, najważniejsze osoby otrzymywały informacje najszybciej, natomiast osoby na kolejnych pozy-
cjach listy powiadamiane były z dużym opóźnieniem. Jednocześnie telefonistka w tym samym cza-
sie obsługuje ruch telefoniczny, który w sytuacjach anormalnych zazwyczaj nasila się. Niedogod-
ności te zostały w istotny sposób ograniczone poprzez wdrożenie w Zakładach Górniczych „Lubin” 
systemu MultiInfo z modułem Centrum Zarządzania Kryzysowego, który za pomocą rozsyłanych 
do osób funkcyjnych SMS-ów z informacją o rozpoczętej akcji ratowniczej powiadamia je w tym 
samym czasie. 
 
 
OPIS I ARCHITEKTURA SYSTEMU SMS ENTERPRISE VIRTUAL™ 
 
System SMS Enterprise Virtual™ jest kompleksowym rozwiązaniem w zakresie komunikacji biz-
nesowej, korzystającym z technologii SMS. Posługując się programem użytkownik za pomocą kom-
putera wysyła i odbiera wiadomości SMS. Wiadomości mogą być wysyłane do grup osób, a ich 
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odbiorcami mogą być abonenci dowolnej sieci telefonii GSM. Dwukierunkowa komunikacja umoż-
liwia szybką i dokładną wymianę wszelkich informacji pomiędzy operatorem systemu MultiInfo 
a dowolnym abonentem telefonii komórkowej (lub stacjonarnej, w miarę możliwości technologicz-
nych operatora stacjonarnego). 
 System SMS Enterprise w wersji Virtual składa się z serwera oraz z aplikacji systemu umiesz-
czonych w Bezpiecznym Centrum Danych. Aplikacja jest dostępna poprzez przeglądarkę Interne-
tową, np. Internet Explorer. Za pomocą łącza stałego lub poprzez specjalny szyfrowany tunel w sieci 
Internet serwer połączony jest bezpośrednio z Centrum SMS (SMS-C) znajdującym się w wewnę-
trznej infrastrukturze sieci Plus GSM. 
 

 
 
Rys. 1. System SMS Enterprise Virtual™ 

 
 Serwer wraz z oprogramowaniem znajduje się w Bezpiecznym Centrum Danych i zarządzany 
jest przez administratora operatora i przez administratora użytkownika. Administrator użytkownika 
(administrator lokalny) dysponuje w systemie specjalnym kontem administracyjnym, w oparciu, 
o które tworzy i modyfikuje udostępnioną książkę adresową, konfiguruje uprawnienia dostępu do 
udostępnionej książki adresowej oraz dla poszczególnych kont, kontroluje statystyki dotyczące li-
czby przesyłanych wiadomości. Taka konfiguracja umożliwia łatwe dostosowywanie systemu do 
zmieniających się wymagań użytkownika. 
 

 
 
Rys. 2. Schemat architektury systemu MultiInfo 
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APLIKACJA SYSTEMY MULTIINFO MODUŁ 
DLA CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
 
Po zalogowaniu do serwera systemu za pomocą mechanizmów bezpiecznego logowania (opartego 
na certyfikatach) telefonistka otrzymuje dostęp do aplikacji systemu. Dyżurnym obszarem roboczym 
jest ekran ze zdefiniowanymi grupami roboczymi (rys. 3). Na ekranie tym prezentowane są zdefi-
niowane wcześniej zespoły osób funkcyjnych, zależnie od typu zagrożenia (zespoły pożarowe lub 
zawałowe). Treść wysyłanych komunikatów również jest ustalona, przy czym telefonistka w każ-
dej chwili może dowolnie ją edytować, zależnie od potrzeb wynikających z danej sytuacji. Wywoła-
nie wybranej grupy osób polega na kliknięciu przycisku „Wywołaj grupę” i potwierdzeniu ope-
racji, po czym SMS-y z informacją są natychmiast rozsyłane jednocześnie do wszystkich abonent-
tów. 
 

 
 
Rys. 3. Ekran „dyżurny” telefonistki z dostępnymi grupami wywoławczymi 

 
 Po wysłaniu komunikatu telefonistka przełącza się na ekran „Zdarzenia dotyczące alarmu o ko-
dzie: XYZ” i śledzi proces potwierdzania przez abonentów przyjęcia powiadomienia (rys. 4). 
W tym momencie telefonistka dysponuje „aktywną” i ułożoną według hierarchii ważności listą osób 
do powiadomienia, która sukcesywnie „kurczy się” w miarę potwierdzania przez abonentów otrzy-
mania SMS-u alarmowego. Dysponując uwolnionym czasem może płynnie obsługiwać wzmożony 
ruch telefoniczny. Po upływie 5 minut (czas definiowany przez administratora lokalnego) do osób, 
które nie potwierdziły otrzymania komunikatu poprawnym kodem wysyłany jest kolejny SMS 
o takiej samej treści. Lista niepowiadomionych jest stale aktualizowana i telefonistka stale obser-
wuje ją. Po upływie kolejnych 5 minut (czas umowny) telefonistka przystępuje do powiadomienia 
osób, które nie potwierdziły otrzymania komunikatu w sposób konwencjonalny. 
 Dzięki możliwości wprowadzania do aplikacji MultiInfo informacji o urlopach i innych nieobec-
nościach pracowników oraz wyznaczonych w ich miejsce zastępców na wygenerowanej przez sys-
tem liście osób niepowiadomionych znajdują się odpowiednie, wyznaczone osoby, które mogą wziąć 
udział w akcji. Dzięki temu system również automatycznie rozsyła powiadomienia tylko do właś-
ciwych osób. 
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Rys. 4. Lista zdarzeń dotycząca trwającego alarmu 

 
 Po zakończeniu akcji ratowniczej stan alarmowy jest odwoływany, informacja o odwołaniu sta-
nu alarmowego jest rozsyłana do wszystkich powiadomionych wcześniej abonentów. Po odwoła-
niu alarmu cały proces powiadamiania jest zapisywany w archiwum zdarzeń, gdzie jest dostępny 
i może być wykorzystany do analizy przebiegu akcji (rys. 5). 
 

 
 
Rys. 5. Dziennik zdarzeń dla wybranego alarmu 
 
 
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 
W KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” telefonistka do powiadamiania osób o prowadzonej 
akcji w pierwszej kolejności wykorzystuje system MultiInfo. Po upływie ok. 10 minut od chwili ro-
zesłania pierwszego komunikatu powiadamia (posługując się automatycznie wygenerowaną listą) 
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w sposób konwencjonalny osoby, które nie odpowiedziały na powiadomienie systemowe. Stano-
wią one zaledwie 10 do 20% wszystkich powiadamianych pracowników. Dzięki tak wysokiej sku-
teczności powiadamiania w trybie automatycznym telefonistka w sposób płynny może obsługiwać 
zakładowy ruch telefoniczny. 
 Regularnie prowadzone próbne powiadomienia pracowników poprawiają skuteczność powia-
damiania przez system MultiInfo, przekraczając niejednokrotnie 90% osób wyznaczonych do po-
wiadomienia. 
 Najważniejsze zalety systemu wynikające z wdrożenia systemu MultiInfo: 
− radykalne skrócenie czasu powiadamiania osób funkcyjnych, 
− jednoczesne powiadomienie wszystkich osób, 
− uwolnienie czasu dla telefonistki, 
− eliminacja błędów w przekazie komunikatów, 
− rejestracja procesu powiadamiania, 
− aktualna baza pracownikach niedostępnych w czasie akcji (urlopu, delegacje itp.). 
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System of Reporting Alarm Function People 
in Case of Rescue Action in “Lubin” Mine 
 
This is the way of using SMS Enterprise Virtual platform function people in case of rescue action 
in “Lubin” mine. Initiated in KGHM Polska Miedź S.A. system has improved organization of infor-
ming function people also the time of informing is shorted. 
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Możliwości zastosowania technologii Augmented Reality i RFID 
 
 
D. Michalak, T. Winkler, Ł. Jaszczyk, M. Rozmus, R. Lesisz  
Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono aktualne rozwiązania KOMAG-u w zakresie podno-
szenia bezpieczeństwa pracy. Opracowywane programy szkoleniowe stanowią innowacyjne rozwią-
zanie w dziedzinie szkoleń. Kształtowanie kompetencji pracowników w trakcie szkolenia z wyko-
rzystaniem technologii Augmented Reality („Wzmocniona rzeczywistości”) i RFID realizowane 
jest na obiekcie rzeczywistym, na którym w przyszłości będą pracować uczestnicy szkolenia. Szko-
lenia prowadzone bezpośrednio na miejscu pracy kształtują zarówno wiedzę, jak i praktyczne umie-
jętności. Obok budowy i zasady działania środków technicznych w trakcie szkoleń przekazywane 
są bezpieczne metody pracy wyrabiające umiejętności manualne i nawyki bezpiecznych zachowań. 
Technologia RFID pozwala na jednoznaczne przypisanie zasobów wiedzy do poszczególnych ele-
mentów maszyn górniczych, co ułatwia i usprawnia proces przeszukiwania danych podczas szko-
leń i w czasie eksploatacji maszyny. Technologia RFID może być zastosowana w szkoleniach pro-
wadzonych w niesprzyjających warunkach panujących w podziemiach kopalni.  
 
SŁOWA KLUCZOWE: szkolenie, eksploatacja, Augmented Reality, Wzmocniona Rzeczywistość, 
RFID 
 
 
 
1. TECHNOLOGIA AUGMENTED REALITY  
 
Wzmocniona Rzeczywistość (ang. Augmented Reality - AR) to technologia, która umożliwia nakła-
danie obrazów komputerowych na obiekt rzeczywisty. W przeciwieństwie do rzeczywistości wirtu-
alnej, rzeczywistość wzmocniona nie kreuje nowego trójwymiarowego świata, a jedynie dodaje in-
formacje oraz znaczenia realnym obiektom i miejscom, rys.1.  
 

Obiekt rzeczywisty

Komputer z 
aplikacją AR

Elementy obrazu dodawane 
przez system AR

Obraz dostarczany do użytkownika

Obiekt rzeczywisty

Komputer z 
aplikacją AR

Elementy obrazu dodawane 
przez system AR

Obraz dostarczany do użytkownika  
 

Rys.1. Idea technologii Augmented Reality 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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Podstawową zaletą takiego podejścia jest wzmocnienie obrazu obiektu rzeczywistego poprzez 
wprowadzenie dodatkowych informacji z wybranego zakresu. W przypadku szkoleń mogą to być 
informacje obejmujące budowę, opis działania czy wskazówki z zakresu sposobów realizacji czyn-
ności serwisowych [2]. 

Technologia wzmocnionej rzeczywistości to rozwiązanie stosunkowo nowe, stąd też na rynku 
brak oprogramowania pozwalającego na wykorzystanie gotowych funkcji czy wzorców. Dostępne 
są specjalizowane biblioteki przeznaczone do rozpoznawania obrazu jednak ich zastosowanie wy-
maga znajomości języków programowania takich jak C++ czy C#. Obecnie rozwijane w KOMAG-u 
aplikacje bazują na autorskich rozwiązaniach programowych i wynikach realizowanych projektów 
Europejskich. Dostępne na rynku rozwiązania programowe to najczęściej aplikacje z dziedziny roz-
rywki i reklamy, gdzie technologia ta wykorzystywana jest w charakterze ciekawostki.   

W systemach wykorzystujących technologię AR nałożenie obrazu komputerowego na obraz rze-
czywisty realizowane jest po przeanalizowaniu pozycji użytkownika. Ustalenie pozycji odbywa się 
z wykorzystaniem systemów śledzenia ruchu takich jak: 
− systemy globalne: system pozycjonowania „GPS”, system typu „Hiball” – pozwalające określić 

położenie użytkownika w terenie lub w hali produkcyjnej. Takie podejście wymaga stosowania 
dodatkowego osprzętu, takiego jak odbiorniki GPS czy systemy czujników optycznych i diod 
LED osadzonych w specjalnych panelach, pozwalające na śledzenie ruchu o dużym zasięgu.  

− systemy lokalne: rozpoznawanie znaczników umieszczonych na obiekcie, rozpoznawanie cha-
rakterystycznych elementów obiektu. Metoda śledzenia z wykorzystaniem markerów graficz-
nych nie wymaga stosowania dodatkowego osprzętu, wymagana jest jedynie kamera sprzężona 
z wyświetlaczem. Przygotowanie obiektu wymaga oznaczenia punktów charakterystycznych 
obiektu znacznikami graficznymi.  
 
W zaawansowanych aplikacjach stosuje się dwa systemy jednocześnie, np. aplikacje AR wyko-

rzystujące dane z systemów GIS (System Informacji Geograficznej), gdzie na podstawie danych 
z systemu pozycjonowania globalnego GPS – użytkownik lokalizowany jest w terenie, oraz dodat-
kowo z wykorzystaniem lokalnego systemu pozycjonowania bazującego na rozpoznawaniu punk-
tów charakterystycznych w terenie, określana jest precyzyjnie orientacja i punkt obserwacji użyt-
kownika.  

Istotnym elementem systemów AR jest sposób prezentacji informacji na wyświetlaczu. Można 
wyróżnić następujące rodzaje wyświetlaczy stosowanych w technologii AR: 
− wyświetlacze typu HUD (ang. Head-Up Display). Jest to rozwiązanie, w którym obraz wyświet-

lany jest na dodatkowej powierzchni szklanej zamocowanej przed obserwatorem. Na powierzch-
ni ekranu przezroczystego wyświetlane są elementy rozszerzające rzeczywistość. Z uwagi na 
wysokie koszty wyświetlaczy tego rodzaju oraz ograniczenia związane z reprodukcją detali oraz 
kolorów – najczęściej rozwiązania tego rodzaju pozwalają na wyświetlanie tekstów lub kontu-
rów obiektów. Technologia ta znalazła powszechne zastosowanie w lotnictwie wojskowym.  

− wyświetlacze typu okulary 3D + kamera. Rozwiązanie wykorzystujące okulary do projekcji 
stereoskopowej sprzężone z kamerą daje bardzo dobre wyniki przy stosunkowo niskich kosztach 
sprzętu. W tym rozwiązaniu użytkownik obserwuje otoczenie przez okulary, które wyświetlają 
obraz zarejestrowany przez kamerę wzbogacony o elementy rozszerzające rzeczywistość, rys.2.  

 
Jakość obrazu wyświetlanego w tej technice jest silnie uzależniona od oświetlenia. Słabe oświet-

lenie utrudnia rejestrację obrazu a co za tym idzie uniemożliwia prezentację dodatkowych informa-
cji. Stosowanie okularów jako wyświetlacza może powodować utrudnienia wynikające z całkowite-
go zasłonięcia pola widzenia i zastąpienia go obrazem z kamery.  
− prezentacja informacji na komputerze klasy UMPC. W tym podejściu użytkownik kierując urzą-

dzenie UMPC sprzężone z kamerą na obiekt otrzymuje na ekranie komputera obraz zarejestro-
wany przez kamerę wzbogacony o dodatkowe elementy.  
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Rys.2. Zastosowanie okularów 3D w Augmented Reality 

 

 
 
Rys.3. Zastosowanie komputera klasy UMPC w Augmented Reality 

 
Wykorzystanie komputerów UMPC w technologii AR daje duże możliwości zastosowania szcze-

gólnie w przypadku szkoleń. Rozpoznawanie obrazu odbywa się z wykorzystaniem wbudowanej 
kamery, nie dochodzi do zasłaniania pola widzenia a wyświetlany obraz można w każdej chwili za-
trzymać i przystąpić do analizy wyświetlanych informacji dodatkowych.  

Zastosowanie technologii AR w szkoleniach jest szczególnie uzasadnione z uwagi na fakt, 
że podstawą wszystkich działań jest obiekt rzeczywisty. Wykorzystanie obiektu rzeczywistego 
w szkoleniach poprawia przyswajanie wiedzy i pozwala użytkownikom na wstępne oswojenie się 
z maszyną.  
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2. ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII AUGMENTED REALITY W SZKOLENIACH  
 
W Instytucie Techniki Górniczej KOMAG w ramach projektu MINTOS podjęto prace nad wy-

korzystaniem technologii AR w szkoleniach operatorów i serwisantów kolejek podwieszonych [1]. 
Opracowano program szkoleniowy, który realizowany jest bezpośrednio na miejscu pracy – przy 
maszynie, przy której uczestnik szkolenia będzie w przyszłości pracował. Program ten nie tylko 
dostarcza użytkownikowi wiedzy na temat danego zespołu maszyny, ale również dostarcza wiedzę 
z zakresu napraw wybranych elementów maszyny. Schemat blokowy przedstawiony na rys.4. obra-
zuje ogólną strukturę systemu AR przygotowanego na potrzeby szkoleń. 

 

 
 
Rys. 4. Ogólna struktura systemu AR przygotowanego na potrzeby szkoleń 

 
W skład systemu AR wchodzi: 

− oprogramowanie – odpowiedzialne za wyświetlanie informacji związanych z wybranymi zespo-
łami maszyny oraz procedur serwisowania. Jest to główny element systemu zawierający proce-
dury rozpoznawania znaczników rozmieszczonych na maszynie oraz precyzyjnie wyświetlający 
informacje na obiekcie.  

− sprzęt komputerowy – w zaproponowanym rozwiązaniu wykorzystano urządzenie klasy UMPC 
z systemem operacyjnym Windows Vista. Kamera zintegrowana z urządzeniem pozwala na 
sprzężenie obrazu rejestrowanego z wyświetlanym na ekranie urządzenia, w czasie rzeczywis-
tym.  

− biblioteka znaczników – etykiety umieszczane na obiekcie są istotnym elementem systemu, po-
zwalają na identyfikacje aktualnie rejestrowanego przez kamerę obrazu, co pozwala na dosto-
sowanie informacji wyświetlanych przez system do aktualnie obserwowanej części maszyny. 
Pozycjonowanie markerów musi odbywać się zgodnie z wytycznymi tak aby otrzymane wyniki 
były powtarzalne i zgodne z rzeczywistością.  

− obiekt – na potrzeby testów wykorzystano makietę wykonaną w skali 1:1 rzeczywistej maszyny– 
spalinowej kolejki podwieszonej.  

− RFID – w skład systemu wchodzi także aplikacja wykorzystująca technologię RFID. Opis apli-
kacji znajduje się w dalszej części referatu. 
 
Wykorzystanie aplikacji poprzedza przygotowanie obiektu – maszyny, polegające na oznacze-

niu wybranych punktów charakterystycznych maszyny zgodnie z dołączoną do aplikacji instrukcją. 
Technologia stosowania dodatkowych znaczników jest rozwiązaniem optymalnym, gdyż pozwala 
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na uzyskanie wysokiej sprawności systemu bez względu na poziom zabrudzenia wybranych po-
wierzchni charakterystycznych obiektu. Wysoki kontrast znaczników pozwala uzyskać dobre efek-
ty pozycjonowania informacji na obiekcie. Aplikacja analizuje obraz z kamery i w przypadku wy-
krycia znanego (wprowadzone wcześniej do systemu) znacznika wyświetla informacje z nim zwią-
zane (model trójwymiarowy, procedury serwisowe, instrukcje, zdjęcia, rejestracje video).  

Opracowany system zawiera wybrane informacje obejmujące swoim zakresem moduł napędo-
wy spalinowej kolejki podwieszonej typu DZ-1500 firmy SCHARF. Na rys.5. przedstawiono zrzu-
ty ekranowe z programu szkoleniowego, który zapoznaje szkolonego z podstawowymi zespołami 
maszyny, przybliża ich zasadę działania i przedstawia ich lokalizację w przedziale silnika.  

 

 
 
Rys.5. Rozmieszczenie zespołów ciągnika spalinowego w przedziale maszynowym – program szkoleniowy 
zrealizowany z wykorzystaniem technologii Augmented Reality  

 
W programie zawarto również wybrane procedury obsługi przewidziane do realizacji przez służ-

by kopalniane – bez potrzeby wzywania serwisu producenta [2]. Tak sformułowany zakres szkoleń 
pozwala na przygotowanie użytkownika do prawidłowej i bezpiecznej obsługi systemu transporto-
wego.  

 
 

3. ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII RFID W SZKOLENIACH  
I OBSŁUDZE MASZYN 

 
Uzupełnieniem szkoleń realizowanych w technice AR jest wykorzystanie systemu identyfikacji 
radiowej RFID. Znaczniki RFID mogą być wykorzystane w dalszych, bardziej szczegółowych eta-
pach szkolenia, gdzie poszczególne etapy realizacji np. naprawy mogą być prezentowane na zasa-
dzie list kontrolnych.  

Technologia RFID pozwala na jednoznaczne przypisanie zasobów wiedzy do poszczególnych 
zespołów maszyny, co pozwala wyeliminować ewentualne błędy w identyfikacji obiektu [3]. Tech-
nologia RFID może zostać zastosowana w szkoleniach prowadzonych w niesprzyjających warun-
kach panujących w podziemiach kopalni. System może zawierać instrukcje stanowiskowe lub listy 
kontrolne do przeprowadzania okresowych przeglądów.  

W ramach prac prowadzonych podczas realizacji projektu MINTOS [1], opracowano aplikację 
bazodanową współpracującą z czytnikiem RFID. Strukturę systemu udostępniania zasobów wiedzy 
w oparciu o technologię RFID przedstawiono na rys.6. 
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Zasoby wiedzy: Listy kontrolne (www)

Program komputerowy:
aplikacja oparta na RFID (#C)

Obiekt: maszyna + tag(i)
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Warstwa użytkownika
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Rys. 6. Struktura systemu udostępniania zasobów wiedzy za pośrednictwem technologii RFID 
 

Warunkiem stosowania systemu jest posiadanie znaczników RFID na obiekcie rzeczywistym. 
Można do tego celu wykorzystać aktualnie zabudowane znaczniki (System GATHER) lub przygoto-
wać obiekt tylko na potrzeby szkolenia.  

Za pomocą czytnika odczytany zostaje identyfikator, następnie z bazy danych przywołany zosta-
je przypisany zasób wiedzy.  
 

 
Rys. 7. Prototyp systemu szkolenia opartego na technologii RFID 
 

Na rys.7. przedstawiono prototyp systemu szkolenia opartego na technologii RFID zestawiony 
na potrzeby szkoleń. Technologia ta może być wykorzystana zarówno na etapie szkoleń jak i pod-
czas rzeczywistej realizacji prac.  
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4. PODSUMOWANIE 
 
Główny potencjał szkoleniowy technologii Augmented Reality tkwi w możliwości nakładania gene-
rowanych komputerowo informacji na rzeczywiste obiekty. Pozwala to oswoić się użytkownikowi 
z maszyną, przy której w przyszłości będzie pracować. Podczas kursów można wypracowywać do-
bre nawyki, wskazywać niebezpieczne strefy ale także sprawdzać wiedzę nabytą podczas szkolenia.  

Technologia AR może być również wykorzystywana podczas rzeczywistych prac serwisowych 
lub przeglądów, wyświetlane obrazy i wskazówki mogą przyspieszać realizacje czynności. Przy ta-
kim założeniu szkolenie może ograniczać się jedynie do informacji ogólnych, reszta informacji szcze-
gółowych zostanie wyświetlona podczas realizacji pracy. Istotnym elementem ograniczającym moż-
liwości zastosowania tej technologii w chwili obecnej w podziemiach kopalń jest brak odpowied-
niego sprzętu komputerowego z wymaganymi certyfikatami, dopuszczającymi je do użytku w wa-
runkach zagrożenia wybuchem. Tych ograniczeń nie posiada podejście zaprezentowane w drugiej 
części referatu, bazujące na technologii RFID. Komputery przenośne obsługujące znaczniki RFID 
są już dostępne na rynku. Znaczniki radiowe mogą być wykorzystane nie tylko do szkoleń ale tak-
że jako pomoc w realizacji rzeczywistych prac serwisowych czy przeglądów okresowych.  
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Possibilities of Applying Augmented Reality and RFID Technologies  
in Training of Transportation Operators 
 
 
Current KOMAG’s solutions in the field of improving occupational safety were presented in the pa-
per. Training programs that are developed are an innovative solutions in the field of training. Devel-
opment of workers’ competences during training with the use of Augmented Reality and RFID tech-
nologies is realized on a real machine, which will be used at work by training participants in the fu-
ture. Training conducted directly at the workplace develops both the knowledge and practical skills. 
Apart from construction and principle of operation machines, safe work methods developing man-
ual skills and safe behaviour are presented during the training. Augmented Reality technology en-
ables to superposition of computer image on a real object, which enables to develop proper work-
ers’ behaviour during machine breakdown. A possibility of applying AR technology in industry 
enables to increase the safety during work – the risk of making a mistake is minimized. Scenarios 
of training on mobile stands with the use of AR technology are strongly connected with real work 
conditions, in the real work environment. RFID technology enables to relate knowledge resources 
to each mining machine, what simplifies and improves applying knowledge resources during train-
ing. RFID technology can be applied during training conducted in the unfavourable conditions in 
the mine underground. 
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STRESZCZENIE: Referat przedstawia prace prowadzone w O/ZG Lubin KGHM Polska Miedź S.A., 
zmierzające do zintegrowania wdrażanego systemu łączności radiowej DOTRA z systemem STAR. 
Przedstawiono interfejs wykorzystany do połączenia systemów, opisano funkcjonalność, zalety oraz 
ograniczenia zrealizowanego sprzęgu. Jest to pierwszy przykład połączenia tego typu systemów, 
dlatego autorzy próbują nakreślić perspektywy takich integracji w innych zakładach, gdzie wystę-
pują systemy o podobnej funkcjonalności. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: systemy radiowe, systemy stacjonarne, systemy alarmowo-rozgłoszeniowe, 
integracja 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Telekomunikacyjny system bezpieczeństwa realizujący łączność telefoniczną i dyspozytorską to pod-
stawowy element instalowany w zakładzie górniczym. W starszych rozwiązaniach funkcje telefo-
niczne i dyspozytorskie były realizowane przez osobne urządzenia. W dobie informatyzacji i elek-
tronizacji górnictwa zaczyna się stosować rozwiązania, które łączą te funkcje w ramach jednego 
urządzenia. Również sposób podłączania urządzeń końcowych ulegał zmianie. Rozwój technologii 
spowodował, że coraz częściej łączność górnicza bazująca na technice radiowej jest instalowana 
obok systemów zbudowanych w oparciu o tradycyjne połączenia kablowe. Przykładem takiej ko-
egzystencji mogą być Zakłady Górnicze Lubin z KGHM Polska Miedź S.A. W zakładach tych od 
kilku lat wykorzystywany jest system alarmowo-rozgłoszeniowy STAR produkcji firmy TELVIS [1]. 
Integruje on funkcje łączności telefonicznej oraz dyspozytorskiej. Równolegle pracuje system bez-
przewodowej łączności radiotelefonicznej typu DOTRA [2], który jest wykorzystywany wtedy, 
gdy stacjonarność systemu STAR jest utrudnieniem w uzyskaniu łączności z pracownikami. Każdy 
z systemów posiada oddzielne stanowiska do konfiguracji oraz sterowania. Pulpity dyspozytorskie 
obydwu systemów zazwyczaj obsługiwane są przez tego samego operatora. W przypadku powsta-
nia zagrożenia, dyspozytor jest zobowiązany powiadomić o nim załogę, a następnie tak kierować 
ludźmi, aby znaleźli się oni poza obszarem zagrożenia. Mówią o tym przepisy rozporządzenie RM 
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z dnia 30 kwietnia 2004 roku „W sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach gór-
niczych” załącznik 2, punkt 3, oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca „W spra-
wie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia prze-
ciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych” §28. W sytuacji, kiedy wymagane jest ko-
rzystanie z dwóch pulpitów działanie takie może być mocno utrudnione, a nawet niebezpieczne. Za-
tem podstawowym zadaniem połączenia będzie doprowadzenie do tego, aby dyspozytor mógł z jed-
nego miejsca, za pomocą jednego ruchu, powiadomić załogę o niebezpieczeństwie, w zagrożonym 
rejonie, poprzez radiotelefony w systemie DOTRA i telefono-sygnalizatory w systemie STAR. Tak 
zintegrowany system nosi nazwę: „Kopalniany System Telekomunikacyjny STAR − DOTRA” i po-
siada dopuszczenie WUG. 
 
 
2. OPIS SYSTEMÓW ZAINSTALOWANYCH W ZG LUBIN 
 

System łączności radiowej DOTRA 
 

System łączności DOTRA został oparty na transmisji radiowej wykorzystującej tzw. cieknący ka-
bel jako element antenowy, automatyczne − trankigowe centrale radiotelefoniczne i radiotelefony 
jako elementy abonenckie. W systemie tym każdy abonent posiada indywidualny numer, pełną iden-
tyfikację rozmówcy oraz możliwość połączeń telefonicznych i nadawania uprawnień poszczegól-
nym abonentom. Radiotelefony pracujące w ramach tego systemu mają możliwość indywidualnego 
połączenia się z każdym radiotelefonem, wywołania grupy radiotelefonów, rozgłoszenia jednostron-
nego komunikatu, przesłania informacji tekstowej na wyświetlacz wybranego radiotelefonu. Warto 
zwrócić uwagę, że oprócz łączności głosowej, system przystosowany jest do transmisji danych, 
funkcję tą można wykorzystać do kontroli i rejestracji procesów produkcyjnych, pracy maszyn, 
zdalnego sterowania maszyn i urządzeń, monitoringu stanu osobowego załogi pracującej pod zie-
mią. 
 Zestawienie funkcji systemu łączności typu DOTRA: 
− wywołanie indywidualne, 
− wywołanie grupowe, 
− rozgłaszanie, 
− wywołania priorytetowe, 
− wywołania alarmowe, 
− połączenia telefoniczne, 
− przywołanie, 
− skrócone wybieranie, 
− informacja o abonencie wywołującym i wołanym, 
− informacja o stanie naładowania baterii, 
− informacja o poziomie sygnału, 
− sygnalizacja wyjścia z zasięgu (graficzna i akustyczna), 
− zabezpieczenie kodowe, 
− kolejkowanie wywołań, 
− przyłączanie do rozmowy (konferencja), 
− przenoszenie numeru, 
− wspomaganie komputerowe stanowiska dyspozytorskiego, 
− przesyłanie statusów, 
− przesyłanie krótkich informacji tekstowych SDM, 
− alarmowanie, 
− transmisja danych. 
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 W bazowej stacji rejonowej systemu DOTRA jest 6 kanałów radiowych w jednym rejonie (1 k. 
kontrolny + 5 k. rozmownych) co pozwala na bezkolejkową łączność dla od 100 do 200 terminali 
(radiotelefonów). Bazowe stacje rejonowe można rozbudować aż do 24 kanałów, w zależności od 
potrzeb. 
 
Struktura systemu DOTRA 
 

System DOTRA składa się z bazowych stacji rejonowych oraz bazowej stacji kopalnianej − węzła, 
która pozwala na realizowanie połączeń pomiędzy rejonami i ewentualnie pomiędzy kopalniami. 
Do bazowej stacji kopalnianej jest podłączony pulpit dyspozytorski oraz stacja konfiguracyjna (ad-
ministratora systemu). Kolejnymi elementami jest system antenowy oraz radiotelefony przenośne, 
przewoźne i stacjonarne. System antenowy jest oparty na technologii przewodu promieniującego. 
 

 
 
Rys. 1. Pokrycie rejonu bazowego systemem antenowym 
Figure 1. Antenna system coverage of the base area 

 
System alarmowo-rozgłoszeniowy STAR 
 

Funkcje jakie realizuje system to: automatyczna łączność telefoniczna oraz specjalna, dyspozytor-
ska, alarmowo-rozgłoszeniowa łączność głośnomówiąca, umożliwiająca łączność foniczną pomię-
dzy załogą dołową i dyspozytorem kopalni, rozgłaszanie komunikatów w trakcie prowadzenia ak-
cji ratunkowej oraz przesyłanie informacji i poleceń w czasie normalnej eksploatacji kopalni. Łącz-
ność między dyspozytorem a załogą dołową może być realizowana indywidualnie poprzez poje-
dynczy telefono-sygnalizator jak również grupowo poprzez większą liczbę aparatów jednocześnie. 
 
Struktura systemu STAR 
 

Zintegrowany system łączności telefonicznej i dyspozytorskiej alarmowo-rozgłoszeniowej typu STAR 
posiada budowę modułową. Składa się z wyposażeń stacyjnych obejmujących stojaki liniowe, sto-
jaki barier w przypadku wersji iskrobezpiecznej systemu oraz pulpity dyspozytorskie wraz z sta-
nowiskiem utrzymaniowym. Funkcje sterowania realizowane są przez pulpity dyspozytorskie oraz 
stanowisko utrzymaniowe. Funkcje konfiguracyjne realizuje stanowisko utrzymaniowe. Wyposa-
żenie dołowe obejmują telefono-sygnalizatory ZITG-2 wraz z telekomunikacyjną siecią kablową. 
Aparaty te łączą w sobie funkcje telefonu górniczego i głośnomówiącego sygnalizatora alarmowo-
rozgłoszeniowego. Przeznaczone są do pracy w podziemiach zakładów górniczych o dowolnej kon-
centracji metanu. 
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3. INTEGRACJA SYSTEMÓW 
 
Sposób połączenia systemów w trakcie budowy podlegał modyfikacjom. Pierwotnie pulpit systemu 
STAR miał tylko wykonywać nadawania alarmowe na grupy, w których mogły znajdować się rów-
nocześnie telefono-sygnalizatory oraz radiotelefony. Później postanowiono, że nadawanie indywi-
dualne będzie możliwe również na radiotelefony, oraz będzie możliwość przyjmowania przywołań 
zwykłych i alarmowych z radiotelefonów. Ostatecznie pulpit systemu STAR przejął wszystkie fun-
kcje pulpitu systemu DOTRA w taki sposób, że było możliwa likwidacja tego ostatniego z dyspo-
zytorni. Strukturę połączenia obydwu systemów przedstawia rysunek 2. 
 

 
 
Rys. 2. Struktura połączenia systemów STAR oraz DOTRA 
Figure 2. Connection structure between STAR and DOTRA systems 

 
 Połączenie obydwu systemów zrealizowano dwoma drogami. Część akustyczną zrealizowano 
z wykorzystaniem stojaka współpracy. Część sterującą wykonano za pomocą łącza Ethernet pomię-
dzy pulpitami i stanowiskiem utrzymaniowym systemu STAR a stojakiem systemu DOTRA. Sto-
jak współpracy łączy się z systemem DOTRA dwoma liniami akustycznymi w celu zapewnienia 
redundancji. W przypadku uszkodzenia jednej z nich system automatycznie zaczyna wykorzysty-
wać drugą. Od strony systemu STAR połączenie wykorzystuje dwie linie. Każda z nich podłączona 
jest do innego toru akustycznego systemu STAR. To wszystko w celu zwiększenia niezawodności 
pracy połączenia. Wszystkie linie akustyczne są kontrolowane. W przypadku awarii linii fakt ten jest 
sygnalizowany na pulpicie systemu STAR. 
 Część sterująca realizowana przez sieć Ethernet pozwala przekazywać informacje w obie stro-
ny pomiędzy systemami. Połączenie jest kontrolowane a w przypadku jego uszkodzenia fakt ten 
jest sygnalizowany na komputerach systemu STAR. Z punktu widzenia systemu DOTRA pulpity 
systemu STAR są widoczne jak własne pulpity dyspozytorskie. Dzięki temu posiadają one upraw-
nienia do wszystkich niezbędnych funkcji a w szczególności do przerywania prowadzonych połą-
czeń i nadawania komunikatów rozgłaszanych przed dyspozytora. 
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Implementacja oprogramowania 
 

Oprogramowanie sterujące zostało opracowane na bazie oprogramowania pulpitów systemu SAT [7]. 
Aktualna postać programu umożliwia zastosowanie go w przypadku rozbudowy do systemu SAT. 
W takim przypadku funkcjonalność połączenia z systemem DOTRA pozostaje bez zmian i jest moż-
liwa w pełni do wykorzystania. Przykładowy ekran z opisem został przedstawiony na rysunku 3. 
 

 
 
Rys. 3. Przykładowy ekran programu sterującego systemu STAR – DOTRA 
Figure 3. Exemplary screen of STAR – DOTRA system 

 
 Program wykorzystuje mechanizm zakładek (widoczne z lewej strony ekranu), dzięki któremu 
w prosty sposób można zwiększać ilość obsługiwanych linii. W ten sposób dołożono dwie zakład-
ki. Pierwsza z napisem DOTRA_1 zawiera przyciski do obsługi indywidualnej dostępnych radiote-
lefonów. Z ich pomocą dyspozytor może przeprowadzić rozmowę poprzez pojedynczy radiotele-
fon. Druga zakłada DOTRA_G zawiera przyciski odpowiadające poszczególnym grupom w sys-
temie DOTRA. Wybierając taki przycisk dyspozytor może nadać odpowiedni komunikat na całą 
grupę radiotelefonów w sposób ręczny. Pojedyncza zakładka pozwala na obsługę maksymalnie 100 
przycisków, ale jest możliwość zwiększania ilości zakładek obydwu rodzajów. 
 Program pozwala na tworzenie grup składających się z sygnalizatoro-telefonów oraz grup sys-
temu DOTRA. W ten sposób dyspozytor wykorzystując funkcje nadawania grupowego może jed-
nocześnie nadawać komunikaty na radiotelefony i telefono-sygnalizatory. 
 Tak jak to było realizowane we wcześniejszych wersjach programu wszystkie zdarzenia są re-
jestrowane (dostępne później w postaci raportów), a rozmowy nagrywane w stanach alarmowych 
obligatoryjnie i w pozostałych na życzenie. 
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4. ROZSZERZENIE WSPÓŁPRACY NA INNE SYSTEMY 
 
Przedstawione prace w ZG Lubin są pierwszą próbą połączenia tego typu systemów. W wielu in-
nych zakładach górniczych występują jednocześnie systemy alarmowo-rozgłoszeniowe, stacjonar-
ne takie jak: 
− system SAT [3] będący następcą systemu STAR, 
− system dyspozytorski AUD 80, 
oraz rozwiązania łączności radiowej takie jak: 
− FLEX COM, 
− MULTI COM, 
− MCA 1000. 
 Jednak brak jest między nimi współpracy. Wydaję się, że po zaprezentowaniu możliwości po-
łączenia systemów tego typu, zostanie zauważona przydatności takiej integracji i nastąpi jej rozsze-
rzenie na pozostałe systemy. 
 W przypadku zastosowania jako stacjonarne systemy alarmowo-rozgłoszeniowe STAR lub SAT 
istnieją dodatkowe argumenty, przemawiające za wprowadzeniem takiego połączenia. Systemy STAR 
oraz SAT mają opracowane mechanizmy współpracy z systemem monitorowania parametrów śro-
dowiska SMP-NT/A [4], [5], [6]. Ogólnie, współpraca polega na tym, że zagrożenie wykryte 
w systemie SMP-NT/A może spowodować nadanie przez system SAT lub STAR komunikatu 
alarmowego w zagrożonym rejonie. Jeżeli tak zintegrowane systemy połączymy dodatkowo z syste-
mem łączności radiowej otrzymamy niespotykaną dotąd funkcjonalność polegającą na automa-
tycznym powiadomieniu załogi o niebezpieczeństwie w zagrożonym rejonie jednocześnie poprzez 
stacjonar-ne telefono-sygnalizatory oraz mobilne radiotelefony. Połączenie trzech systemów 
wszędzie tam gdzie występują one jednocześnie wpłynie w jeszcze większym stopniu na polep-
szenie bezpieczeństwa załogi. 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Pracownicy ITI EMAG, INOVA, TELVIS oraz KGHM Polska Miedź w Lubinie wspólnie dopro-
wadzili do stanu, gdzie w przedstawionej postaci system jest zainstalowany na stanowisku utrzy-
maniowym systemu STAR na kopalni. Sukcesywnie będą zbierane uwagi dotyczące działania pro-
gramu oraz jego kształtu od jego użytkowników. Prace maja się zakończyć do 15 marca br., a na-
stępnie planowane jest uruchomienie tego rozwiązania w pozostałych kopalniach KGHM Polska 
Miedź S.A. 
 Autorzy referatu mają nadzieję, że przedstawiona próba połączenia spowoduje w innych zakła-
dach górniczych, gdzie zainstalowane są systemy podobnego typu, rozpoczęcie prac nad ich inte-
gracją. 
 
 
LITERATURA 
 
[1] TELVIS Sp. z o.o.: Zintegrowany System Iskrobezpiecznej Łączności Dyspozytorskiej Telefonicznej 

i Alarmowo-Rozgłoszeniowej typu STAR (STAR-N, STAR 320, STAR-N 320). Dokumentacja tech-
niczno-ruchowa, wrzesień 1997. 

[2] INOVA Sp. z o.o.: Funkcje i możliwości systemu łączności radiowej we współpracy ze „STAR M”. 
Dokumentacja techniczna, Lubin 2007. 

[3] TELVIS Sp. z o.o.: Zintegrowany System Iskrobezpiecznej Łączności Dyspozytorskiej Telefonicznej 
i Alarmowo-Rozgłoszeniowej typu SAT. Dokumentacja techniczno-ruchowa, kwiecień 2006. 

[4] Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa: System monitorowania parametrów środowiska SMP- 
-NT/A. Dokumentacja techniczno-ruchowa, 2006. 

858



 

 

[5] Bojko B., Mirek G.: STAR SAT SMP – integracja systemów bezpieczeństwa – przeszłość, teraźniej-
szość i przyszłość. Materiały XXXV Konferencji ATI, Jaworze, maj 2007. 

[6] Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa: Zintegrowany system bezpieczeństwa STARSMP-Z. 
Dokumentacja techniczno-ruchowa, marzec 2006. 

[7] TELVIS Sp. z o.o.: Instrukcja obsługi funkcji współpracy systemów alarmowo-rozgłoszeniowych typu 
STAR − DOTRA, STAR/SAT − DOTRA, SAT − DOTRA, grudzień 2009. 

 
 
 
Connection of Mobile and Stationary Systems Used in Emergency 
and Telephone Underground Communication Exemplified 
by Integration of Systems STAR and DOTRA 
 
The paper summarises research carried out at KGHM Polska Miedź S.A., Subsidiary Zakłady 
Górnicze Lubin. The research was carried out to integrate an existing system STAR with an under-
ground radio communication system DOTRA being implemented. The paper contents cover an 
interface applied to connect the systems as well as functionality, advantages and limitations of the 
coupling. The systems have never been coupled before; therefore the authors try to assess perspec-
tives of integration of this kind in other plants using functionally similar systems. 
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STRESZCZENIE: W referacie omówiono problemy radiokomunikacji w wyrobiskach podziem-
nych Przedstawiono możliwe do zastosowania w kopalniach systemy radiowe wykorzystujące pro-
pagację fal przez górotwór, propagację swobodną oraz kierunkową. W propagacji kierunkowej zwró-
cono uwagę na systemy łączności z kablem koncentrycznym tzw. kablem cieknącym. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Radiokomunikacja w górnictwie, kabel promieniujący, telekomunikacja 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Istniejące w kopalniach przewodowe systemy łączności nie zapewniają kontaktu z osobami, któ-
rych charakter pracy związany jest z przemieszczaniem się. Dla tego typu stanowisk pracy, (górni-
ków) niezbędne są systemy radiowe. Zasadnicze problemy z wdrażaniem systemów radiowych do 
kopalń związane są ze środowiskiem technicznym podziemnych zakładów górniczych. A więc [6]: 
− W kopalniach metanowych systemy radiokomunikacyjne powinny być iskrobezpieczne. 
− Sprzęt powinien być odporny na działanie czynników chemicznych, mechanicznych i elektrycz-

nych. Obudowa sprzętu powinna zapewniać stopień ochrony nie niższy niż IP54. 
− Z uwagi na częste wyłączenia energii elektrycznej w rejonach (związane np z przekroczeniem 

stężenia metanu) systemy radiokomunikacyjne powinny być zasilane centralnie z powierzchni, 
(napięciem iskrobezpiecznym), lub posiadać autonomiczne źródła zasilania. 

− Urządzenia nadawcze nie mogą powodować odpalenia zapalników, co ogranicza moc nadajni-
ków. 

− Ukształtowanie wyrobisk podziemnych − długie wyrobiska korytarzowe o małych wymiarach 
poprzecznych, częste zakręty, duża wilgotność i nasycenie elementami metalowymi. 

 
 
2. SYSTEMY RADIOKOMUNIKACYJNE EKSPLOATOWANE W KOPALNIACH 
 

2.1. Realizacja systemów 
 

W istniejących rozwiązaniach można wyróżnić systemy, w których wykorzystano [4]: 
− propagację swobodną (z widzialnością optyczną) fal elektromagnetycznych w wyrobiskach; 
− propagację przez górotwór (np. GLON – górniczy osobisty nadajnik lokacyjny); 
− metalowe wyposażenie wyrobisk (drut ślizgowy trakcji elektrycznej, liny nośne szybów, pance-

rze, lub żyły w przewodach elektroenergetycznych) dla propagacji fal elektromagnetycznych; 
− specjalnie instalowane tory (koncentryczne), dla kierunkowej propagacji fal w wyrobiskach. Sto-

sowano (dawniej) również linie symetryczne (TRGI – trakcyjny radiotelefon górniczy iskrobez-
pieczny), a sporadycznie współziemne. 
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 Struktura wyrobisk, technologia transportu urobku, sposób przemieszczania się załogi oraz trans-
port materiałów wymaga stosowania środków radiokomunikacyjnych, które swym zasięgiem po-
winny objąć znaczne obszary kopalni. Zasięg łączności w wyrobiskach zależny jest od [12]: 
− Mocy nadajnika oraz skuteczności anteny nadawczej – dla kopalń wynoszą one z reguły od kil-

ku miliwatów do kilkunastu watów. 
− Czułości odbiornika (odporności na zakłócenia) oraz skuteczności anteny odbiorczej – dla urzą-

dzeń radiokomunikacyjnych wynoszą one od mikrowata do kilkudziesięciu miliwatów. 
− Tłumienia ośrodka znajdującego się pomiędzy tymi antenami, czyli środowiska technicznego 

podziemia kopalni, na które największy wpływ mają ograniczone poprzeczne wymiary wyrobisk 
górniczych, nieregularne kształty wyrobisk, zawilgocenie, nasycenie wyrobisk urządzeniami me-
talowymi, obecność urządzeń elektroenergetycznych, kabli i przewodów oponowych, itp. 

 
2.2. Propagacja swobodna i przez górotwór 
 

Propagacja swobodna (z widzialnością optyczną) w wyrobiskach jest bardzo utrudniona z uwagi na 
małe wymiary poprzeczne wyrobisk. Częsta zmiana kierunku wyrobiska, powoduje bardzo silne tłu-
mienie fal, ograniczając wykorzystanie propagacji swobodnej praktycznie do: 
− wyrobisk prostoliniowych (szybów), 
− bardzo małych zasięgów (rzędu kilkunastu metrów), 
− kombinowanych układów radiowo-przewodowych, w którym zainstalowano specjalny tor prze-

wodowy dla prowadzenia fal elektromagnetycznych w wybranych wyrobiskach. 
 Propagację swobodną (z anteną kierunkową na zrębie szybu skierowaną w dół do otworu szy-
bowego) wykorzystano między innymi w radiowym systemie łączności szybowej typu RSŁS 98 
(AKSEL Rybnik). Łączność ta jest wykorzystywana w pracach szybowych oraz transportowych. 
System ten pracuje w simpleksie z mocą wyjściową około 1 W na zakresach częstotliwościowych: 
VHF 136 – 174 MHz i UHF 403 – 470 MHz. 
 Propagacja swobodna na bliskie odległości (kilkanaście metrów) jest stosowana w urządzeniach 
bezprzewodowego sterowania maszyn górniczych pracujących w paśmie 430 MHz jak np.: 
− typu RADIAX firmy CARBONEX z Katowic [11], 
− typu RASTER firmy ELSTA z Wieliczki [16]. 
 Systemy te tworzą: 
− nadajniki kombajnisty wyposażone w specjalną klawiaturę funkcyjną, 
− odbiorniki zlokalizowane w skrzyni aparaturowej kombajnu z wyjściami dwustanowymi do współ-

pracy z elementami wykonawczymi układu sterowania kombajnu. 
 

 

Rys. 1. Kalibrator typu KR-1 (HASO Tychy) 
Figure 1. KR-1 Calibrator 
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 W ITI EMAG opracowano zintegrowany radiosterownik (MAKS DBC) [10]. W urządzeniu tym 
zapewniona jest komunikacja głosowa pomiędzy kombajnistami, dwukierunkowa transmisja danych 
on-line pomiędzy nadajnikiem kombajnisty, a odbiornikiem na kombajnie oraz wizualizacja wybra-
nych parametrów kombajnu na wyświetlaczu nadajnika sterowniczego. 
 Transmisja danych z widzialnością optyczną jest również zastosowana w niektórych bezprzewo-
dowych czujnikach umożliwiających monitorowanie wybranych parametrów fizycznych atmosfery 
kopalnianej (np. metanomierz PSM-21RF firmy ZEG). Czujnik wiszący pod stropem, transmituje 
łączem Bluetooth w pasmie 2,4 GH dane pomiarowe do przetwornika i monitora, które są zawieszo-
ne w miejscach widocznych dla załogi. Coraz powszechniejsze zastosowanie znajdują również ka-
libratory do zdalnego skalowania czujników wiszących pod stropem, bez konieczności ich opusz-
czania. (np. metanomierz CSM-1, czujnik stężenia tlenu typu CSO-1, tlenku węgla CSCO-1) pra-
cujące na częstotliwości 433 MHz (rys. 1). 
 Propagacja przez górotwór wykorzystywana jest do lokacji osób zasypanych w wyrobiskach. 
Rezystywność górotworu wywołuje duże tłumienie fal elektromagnetycznych, co praktycznie elimi-
nuje wykorzystanie fal o wyższych częstotliwościach. Urządzenia o wyższych częstotliwościach (np 
nadajniki typu GON – generatory 430 kHz) są już wycofane. Lampy górników są wyposażone w sta-
le pracujące „urządzenia nadawcze” (GLON – górniczy lokacyjny osobisty nadajnik), czyli genera-
tory (4,1–5,8 kHz), zasilane z akumulatora lampy. Wykorzystywane są one w czasie prowadzenia 
akcji poszukiwań zasypanych górników. Specjalny odbiornik określa przybliżony kierunek i odle-
głość do zasypanej lampy górnika. Czas pracy tego nadajnika wynosi ponad 7 dni. GLON może 
być też wykorzystany do kontroli jazdy osób na przenośnikach. 
 
2.3. Linie transmisyjne kierunkowe 
 

W trakcji elektrycznej dla potrzeb łączności radiowej wykorzystuje się (dostosowany do transmisji 
sygnałów w. cz.) przewód jezdny i szyny [4]. Radiotelefony długofalowe (100 i 120 kHz) typu TRG 
mogą jednak pracować tylko w kopalniach niemetanowych. Dostosowanie sieci trakcyjnej dla po-
trzeb łączności radiowej polega na instalacji na odpływach z drutu jezdnego (lampy oświetleniowe, 
transparenty, zwrotnice) dławików zaporowych. Na dopływach (z elektroenergetycznych stacji za-
silających) instaluje się równoległe obwody rezonansowe LC dostrojone do częstotliwości nośnej 
radiotelefonów. Granice zasilania przewodu jezdnego z różnych stacji prostownikowych eliminuje 
się przez tworzenie dróg obejściowych (z wykorzystaniem układów transformatorowych i kabli te-
lekomunikacyjnych). 
 W szybach, dla transmisji sygnału w. cz. wykorzystuje się liny nośne naczyń wyciągowych. Te-
lefony szybowe (np. TS32/65, lub system łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO) sprzężone 
są z liną nośną naczynia wydobywczego za pośrednictwem transformatorów z magnetowodem fer-
rytowym. Układy nadawczo-odbiorcze radiotelefonów (pracujących na częstotliwościach 32,8 kHz 
lub 65,6 kHz dla fonii oraz od 225 do 375 kHz dla transmisji w układach sygnalizacji szybowej) 
sprzęga się z linami nośnymi za pośrednictwem transformatora z magnetowodem ferrytowym. Sprzę-
gacze te montuje się pod kołem linowym na wieży szybowej i na zawiesiu klatki szybowej. 
 
 
3. SYSTEMY RADIOWE WYKORZYSTUJĄCE KABLE KONCENTRYCZNE 
 
Systemy radiokomunikacyjne wykorzystujące kabel koncentryczny z nieszczelnym oplotem (tzw. 
kabel cieknący, lub promieniujący) są eksploatowane w wielu kopalniach. Działanie przewodów 
cieknących, to współistnienie dwóch rodzajów propagacji w przewodzie współosiowym: 
− propagacji bifilarnej (pomiędzy przewodem wewnętrznym i zewnętrznym) – odgrywa ona głów-

ną rolę w przenoszeniu sygnału wzdłuż kabla; 
− propagacji monofilarnej (pomiędzy przewodem zewnętrznym i ziemią); umożliwiającą sprzęże-

nie radiotelefonu ruchomego (rys. 2) z kablem cieknącym. 
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Rys. 2. Ilustracja funkcjonowania 
przewodu promieniującego 
w wyrobisku górniczym 
Figure 2. Operation of leaky fedder 
in underground working 

 
 Obydwa rodzaje propagacji podlegają wzajemnej konwersji. Dla kompensacji strat w przewodzie 
cieknącym, co kilkaset metrów stosowany jest wzmacniacz antenowy (W). Nieszczelność (dla fali 
elektromagnetycznej) przewodu zewnętrznego kabla koncentrycznego uzyskuje się w różny sposób, 
co przedstawione zostało na rysunku 3. 
 

  
Kabel FLFC3529 Kabel VLFC-IS Kabel YnWGDek 50-1,63/4,8 

(DRUT-PLAST Wałcz) 

  
Kabel RCF Kabel RLK Kabel RAY 
 
Rys. 3. Budowa typowych kabli promieniujących 
Figure 3. Structure of leaky feeders 

 
 Kabel promieniujący zawiera następujące elementy konstrukcyjne: 
− żyła wewnętrzna, miedziana w postaci drutu, rurki, linki (dla przewodu giętkiego – rysunek 3c); 
− izolacja z tworzywa sztucznego: litego, spienionego lub izolacja powietrzno-dielektryczna (np. 

rura z tworzywa przylegająca do żyły zewnętrznej uzupełniona spiralnym elementem utrzymu-
jącym żyłę wewnętrzną w środku rury – rysunek 3a); 

− żyła zewnętrzna w postaci obwoju z taśmy z odpowiednimi perforacjami (rys. 3d, 3e, 3f), oplot 
z drutów o odpowiednio małej gęstości optycznej (rys. 3c), lub obwój z drutów (rys. 3a, 3b). Nie-
kiedy żyła zewnętrzna z taśmy miedzianej jest falowana dla zwiększenia giętkości kabla; 

− powłoka z tworzywa sztucznego (powinna być trudnopalna) chroniąca wnętrze kabla od wilgo-
ci. Niekiedy powłoka zawiera 2 warstwy (rys. 3a, 3b). 
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 Rozległość sieci kablowej, instalowanej na kilku poziomach, sięga kilkunastu kilometrów. Wszyst-
kie uruchomione w kopalniach instalacje łączności bezprzewodowej wykorzystujące kable cieknące, 
z uwagi na ukształtowanie wyrobisk, mają strukturę drzewiastą, przedstawioną na rysunku 4. 
 

 
 
Rys. 4. Schemat blokowy systemu radiokomunikacji z kablem cieknącym o strukturze drzewa [6], [9] 
Figure 4. Block diagram of radiocommunication system with tree leaky feeder 

 
 Istnieją dwa sposoby wykorzystania kanałów radiowych w systemach radiokomunikacyjnych 
z kablem cieknącym [6]: system dyspozytorski, system trankingowy. 
 W systemie dyspozytorskim w stacji bazowej (BS pracującej z reguły na powierzchni) instaluje 
się przekaźniki (najczęściej pary radiotelefonów stacjonarnych) po jednym dla każdego kanału. Je-
den radiotelefon pracuje jako odbiornik (f1,) a drugi jako nadajnik (f2). Oba radiotelefony są sprzę-
żone odpowiednim interferfejsem: 
− RICK (repeater interface communication kit) w przypadku kanału dla komunikacji głosowej; 
− interfejs telefoniczny, gdy kanał głosowy będzie mógł być łączony z centralą telefoniczną; 
− modem w przypadku kanału dla transmisji danych. 
 

 

Rys. 5. Widok iskrobezpiecznego radiotelefonu typu TTR-51 
(Tranz-Tel Kobiór) [2]. Pasmo: 136–174 MHz, moc wyjściowa: 1 W, 
wymiary (bez anteny): 56×98×43 mm, masa: 400 g, liczba kanałów: 128 
Figure 5. TTR-51 Intrisically safe radiotelephone 
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 Radiotelefon ruchomy (rys. 5) nadaje na częstotliwości f1. Jego sygnał jest odbierany przez ra-
diotelefon odbiorczy stacji bazowej, a sygnał akustyczny jest przekazywany do radiotelefonu nadaw-
czego. Radiotelefon nadawczy nadaje na częstotliwości f2, która jest wprowadzana do kabla ciekną-
cego. Sygnał o częstotliwości f2 jest odbierany przez wszystkie radiotelefony pracujące na kanale od-
biorczym wykorzystującym częstotliwość f2. W systemie tym każdy kanał radiowy przyporządko-
wuje się dla konkretnego zastosowania (grupa radiotelefonów, transmisja danych). 
 W systemie trankingowym sterownik systemu przyporządkowuje kanał radiowy (jeżeli istnieje 
wolny kanał) dla przeprowadzenia rozmowy. Dla funkcjonowania systemu trankingowego niezbęd-
ny jest cyfrowy kanał sterujący. W kopalniach miedzi wykorzystuje się otwarty standard analogowe-
go systemu trankingowego typu MPT 1327. 
− W przypadku kopalń metanowych urządzenia, wchodzące w skład systemu łączności z kablem 

promieniującym, powinny posiadać certyfikat badania typu WE (ATEX). 
 
 
4. INNE ROZWIĄZANIA 
 
Wśród innych rozwiązań systemów radiokomunikacyjnych dla kopalń należy wymienić: 
− system kopalnianej telefonii bezprzewodowej wykorzystujący protokół DECT; 
− bezprzewodową sieć komputerową (standardy 802.11) z dołowymi punktami dostępowymi (opra-

cowanie firmy Embigence – obecnie Becker Mining Systems). 
 
4.1. Systemy radiokomunikacyjne wykorzystujące standard DECT 
 

ITI EMAG prowadzi próby cyfrowej łączności radiowej z wykorzystaniem standardu DECT (sys-
tem kopalnianej telefonii bezprzewodowej typu SKTB [1]). Obszar pokrycia radiowego stacji bazo-
wej systemu DECT w znacznym stopniu zależy od ukształtowania wyrobisk. 
 

 
 
Rys. 6. Uproszczony schemat blokowy systemu SKTB [3] 
Figure 6. Simpified block diagram of SKTB system 

 
 Standard DECT jest przewidziany do nawiązywania łączności pomiędzy terminalami ruchowy-
mi i stacjami bazowymi na nieduże odległości w paśmie 1880–1900 MHz (do 200 m w terenie ot-
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wartym [12]). Jest wykorzystywany do budowy bezprzewodowych telefonów jak i systemów z tzw. 
bezprzewodową centralą abonencką. System SKTB (rys. 6) zawiera następujące elementy: 
− stacja dostępowa TBZ, 
− stacje bazowe TBB, 
− terminale ruchome DECT – typu OSTAR-701. 
 Stacja dostępowa TBZ umożliwia komunikację ze stacją powierzchniową, dając tym samym 
możliwość współpracy systemu z centralą abonencką. Zadaniem stacji dostępowej TBZ jest kontro-
la i synchronizacja stacji bazowych TBB dla realizacji funkcji systemowych (np. handover – czyli 
automatyczne przenoszenie rozmów użytkownika przemieszczającego się pomiędzy stacjami bazo-
wymi, komunikacja alarmowa, sygnalizacja, itp.). 
 Stacje bazowe TBB [1] zapewniają łączność bezprzewodową z terminalami ruchomymi. Do sta-
cji dostępowej TBZ podłączone są za pomocą pary telekomunikacyjnej (komunikacja i zasilanie). 
Stacja bazowa TBB umożliwia obsługę ośmiu terminali ruchomych pozostających w zasięgu stacji. 
 Obszar pokrycia radiowego stacji bazowej TBB w znacznym stopniu zależy od ukształtowania 
wyrobisk [1]. Dla zapewnienia realizacji funkcji handover wymagane jest nakładanie się obszarów 
pokrycia (współpokrycia) radiowego pomiędzy sąsiednimi stacjami bazowymi. Wielkość obszaru 
współpokrycia zależy od zakładanej prędkości przemieszczania się terminali ruchomych (dla śred-
niej prędkości przemieszczania się człowieka – 3,5 km/h zaleca się 20 m obszaru współpokrycia). 
 
4.2. Systemy wykorzystujące bezprzewodowe sieci komputerowych (WLAN) 
 

 
 
Rys. 7. Uproszczony schemat blokowy systemu radiokomunikacji firmy EMBIGENCE [3] 
Figure 7. Block diagram of underground radiocommunication system developed by EMBIGENCE 

 
 Prowadzone są również próby ruchowe z systemem radiokomunikacyjnym wykorzystującym 
bezprzewodowe sieci komputerowe (WLAN) [14]. Realizacja tego rozwiązania wykorzystuje dwie 
grupy standardów: 
1. IEEE 802.11 bezprzewodowych sieci komputerowych w pasmach 2,4 i 5 GHz [12]. 
2. Telefonii VoIP (Voice over Internet Protokol) [7]. 
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 Urządzenia realizujące protokoły 802.11 pozwalają na instalację w wyrobiskach górniczych sie-
ci punktów dostępowych (Access Point) tworzących bezprzewodową sieć komputerową dostępną 
dla przenośnych terminali. Jeżeli do sieci szkieletowej obsługującej punkty dostępowe dołączymy 
odpowiednie bramki VoIP, a terminale wyposażymy w oprogramowanie realizujące jeden z wybra-
nych protokołów VoIP, otrzymamy system radiokomunikacyjny dla kopalń podziemnych. 
 Przykładem tego typu rozwiązania jest system firmy EMBIGENCE (Becker) [8], którego sche-
mat blokowy przedstawiono na rysunku 9. Sieć punktów dostępowych jest połączona pętlami świa-
tłowodowymi i wpięta do wydzielonej sieci komputerowej na powierzchni. Sieć komputerowa po-
przez bramkę VoIP jest centralą telefoniczną. W ten sposób każdy terminal przenośny może zapew-
nić łączność głosową jak i transmisję danych. Przeprowadzone próby wykazały, że wymagane od-
ległości między punktami dostępowymi są rzędu 300–500 m [8]. 
 
5. SYSTEMY IDENTYFIKACJI 
 
Elementem istotnym dla bezpieczeństwa osób znajdujących się w wyrobiskach, względnie na dro-
gach ucieczki jest bieżąca wiedza na temat ich przemieszczania się w kopani. Jednym ze sposobów 
ograniczania skutków tąpnięć w kopalniach jest dokładne liczenie i ograniczanie ilości osób mogą-
cych jednocześnie przebywać w rejonie zagrożonym tąpaniami. W rejonach tych, należy stosować 
automatyczne systemy identyfikacji osób (zwane też systemami kontroli ruchu załogi). W identyfi-
katory osobiste zostają wyposażeni górnicy pracujący w tych strefach. Identyfikator osobisty (IDENT) 
jest zainstalowany najczęściej w lampie górnika. Identyfikator ten w otoczeniu bramki identyfika-
cyjnej (BRAMKA z rys. 8), wysyła unikalny kod, umożliwiający personalizację górnika wchodzą-
cego do strefy kontrolowanej. Informacje z tego systemu przesyłane są na powierzchnię i na trans-
parenty wyznaczające np. kontrolowaną strefę. 
 

 
 
Rys. 8. Schemat blokowy bramki i identyfikatora 
Figure 8. Block diagram of tracking gate and identification transponder 
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 System identyfikacji jednoznacznie identyfikuje górnika co do [15]: 
− czasu – rejestracja bieżąca na powierzchni, 
− miejsca przebywania w wydzielonej strefie kopalni: ściana, chodnik, rejon, komora, itp., 
− osoby – nazwisko, numer znaczka, 
− kierunku ruchu (wejście, wyjście z kontrolowanej strefy – czytnik A oraz czytnik B). 
 Instalacja bramek nie ogranicza poprzecznych rozmiarów wyrobisk dołowych. Identyfikacja gór-
nika przechodzącego przez bramkę odbywa się w sposób automatyczny – bez jego reakcji. 
 Ważnym atutem stosowania systemu identyfikacji w strefach zagrożonych to właściwa sygnali-
zacja w dyspozytorni kopalnianej wszystkich stanów alarmowych jakie zostały określone dla dane-
go rodzaju strefy, tj. w szczególności np zapełnienie strefy, przekroczenie czasu przebywania dane-
go górnika w strefie (gdy z uwagi na temperaturę został określony dopuszczalny czas przebywania 
osób w danej strefie). Istnieją jeszcze dodatkowe możliwości systemu identyfikacji instalowanego 
w strefach zagrożonych w kopalniach: 
− możliwość przekazywania górnikowi pewnych umownych sygnałów (np. zgłoś się) poprzez krót-

kotrwałe wyłączenia źródła światła w lampie, (i/lub poprzez transparent); 
− możliwość przekazywania przez bramki kontrolne (wyświetlania na transparencie) ważnych in-

formacji dla górników takich jak np. zakaz wstępu. 
 System identyfikacji składa się on z czterech zasadniczych części [15]: 
− identyfikatora osobistego, aktywnego zainstalowanego w lampie; 
− dołowej bramki kontrolnej, składającej się z dwóch czytników (kierunek przemieszczania się); 
− systemu transmisji informacji (światłowód, kabel cieknący, symetryczna linia telekomunikacyj-

na miedziana) na powierzchnię; 
− komputerowego systemu rejestracji i wizualizacji w dyspozytorni na powierzchni. 
 Przewiduje się także w najbliższym czasie wykorzystanie systemów identyfikacji dla lokaliza-
cji pojazdów poruszających się w wyrobiskach kopalń miedzi. Powszechność znakowania towarów 
w technologii RFID (Radio Frequency Identification) z wykorzystaniem elementów pasywnych (iden-
tyfikatorów nie posiadających własnego zasilania), tak bardzo popularna w sklepach posiada swoje 
odniesienie w systemie identyfikacji elementów obudów ścianowych. Wdrożenie systemu identyfi-
kacji, a co za tym idzie rejestracji przebiegu pracy elementów maszyn górniczych (np. sekcji obu-
dowy – rys. 9) pozwali sprawniej ocenić stopień zużycia obudów zmechanizowanych w kopalniach. 
 

 

Rys. 9. Transponder TRID-01 dla elementów 
sekcji obudowy (ELSTA Wieliczka) [16] 
Figure 9. Transponder TRID-01 for elements 
of longwall support 

 
 
WNIOSKI 
 
Rozległość tras odstawy, dostaw materiałów, a także sposób przemieszczania się załogi w środowis-
ku technicznym podziemi kopalń, wymaga stosowania, radiowych systemów telekomunikacyjnych. 
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Oprócz łączności fonicznej systemy te powinny umożliwiać także transmisję danych z wybranych 
maszyn (szczególnie pojazdów kołowych i kolejek podwieszanych). Eksploatacja systemu radio-
wego poprawia organizację pracy oddziałów i zwiększa wydajność produkcyjną poprzez: 
− poprawę organizacji pracy i szybkości działania służb utrzymania ruchu; 
− przyspieszenie reakcji na zakłócenia w pracy urządzeń oraz skrócenie czasu usuwania awarii, 

przez co winno nastąpić obniżenie kosztów awarii i funkcjonowania służb utrzymania ruchu; 
− podniesienie stanu bezpieczeństwa ludzi dzięki usprawnieniu systemu łączności indywidualnej, 

grupowej oraz możliwości lokalizacji użytkownika, lub maszyny; 
− usprawnienie prowadzenia akcji ratowniczych na dole kopalni; 
− szybki kontakt z pracownikami, ułatwiający również sprawniejsze wycofanie załogi w przypad-

ku wystąpienia zagrożenia. 
 Przy budowie systemu radiowego zasadniczym kosztem jest budowa sieci transmisyjnej – kabla 
cieknącego wraz ze stosowną infrastrukturą (wzmacniaki, rozgałęźniki) i stacją bazową. Po wybu-
dowaniu sieci transmisyjnej będzie ona wykorzystywana nie tylko do transmisji fonicznej, lecz tak-
że do transmisji danych z innych systemów telekomunikacyjnych zainstalowanych w kopalni. 
 Dotychczasowe doświadczenia przy wdrażaniu w kopalniach bezprzewodowego systemu ewiden-
cji elementów sekcji obudowy [16], są bardzo obiecujące. W najbliższym czasie obejmie on wszyst-
kie nowe elementy obudów produkowane w naszych fabrykach. 
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Radiocommunication in Underground Mines 
 
The paper presents some selected problems of radiocommunication in underground working. It de-
scribes radio communication systems using free propagation of electromagnetic waves, propaga-
tion through the earth, and propagation along the leaky fedder. 
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STRESZCZENIE: W referacie omówiono systemy telekomunikacyjne eksploatowane w kopalniach, 
ze szczególnym uwzględnieniem systemów łączności fonicznej. Przedstawiono zasady integracji 
systemów łączności ogólnozakładowej z systemami alarmowania. Przyjęto założenie, że współcze-
sny serwer telekomunikacyjny w kopalni powinien pełnić rolę centrali telefonicznej, centrali dys-
pozytorskiej, jak i centrali alarmowej. Zwrócono uwagę na problem tzw. „cyklu życia alarmu” 
w systemie alarmowania. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Telekomunikacja w górnictwie, systemy alarmowania, integracja systemów 
 
 
 
1. SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE I TECHNICZNE ŚRODOWISKO KOPALNI 
 
We współczesnej kopani funkcjonuje kilka systemów telekomunikacyjnych. Podział tych systemów, 
dokonany według kryterium funkcjonalności (przeznaczenia) oraz rodzaju informacji przekazywa-
nej we systemie, został przedstawiony w tabeli 1. Istnieją również inne podziały systemów teleko-
munikacyjnych takie jak [1]: 
− według rodzaju kanału transmisyjnego eksploatowanego w systemie (przestrzenne, częstotliwoś-

ciowe, czasowe i kombinowane); 
− rodzaju toru telekomunikacyjnego (w systemie) − przewodowe, (symetryczny, współosiowy), 

radiowe, światłowodowe, falowodowe; 
− podstawowych czynności (realizowanych przez elementy systemu) − przetwarzanie, teletrans-

misja, komutacja; 
− celu i przeznaczenia przekazywania informacji – porozumiewawcze, rozsiewcze i odbiorcze. 
 Zasadnicze ograniczenia zewnętrzne, (środowiskowe) w możliwości szerszego zastosowania wie-
lu najnowszych rozwiązań stosowanych we współczesnych systemach telekomunikacyjnych w wa-
runkach podziemi kopalń zostały przedstawione w tabeli 2 [8]. 
 Z punktu widzenia formalnego tzn. obowiązujących przepisów [2], [3], [4], a przede wszystkim 
technicznego, (codziennej eksploatacji) bardzo ważne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania 
zakładów górniczych zarówno w czasie normalnej pracy jak też i w stanach awaryjnych mają sys-
temy: 
− fonicznej (łączności telefonicznej i alarmowej), 
− telemetryczne. 
 Stosowane w tych systemach urządzenia cyfrowe pozwalają na szeroką ich integrację. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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Tabela 1. Systemy telekomunikacyjne eksploatowane w kopaniach [7] 
Table 1. Telecommunication systems in mines 

Nazwa systemu Charakterystyka 

Systemy łączności telefonicznej Łączność ogólnokopalniana, dyspozytorska, lokalna 

Systemy łączności dołowej Dołowe urządzenia telefonii iskrobezpiecznej, telefony 
sygnalizatory (pełniące funkcje telefoniczne) 

Systemy łączności głośnomówiącej 
i alarmowej 

Ogólnokopalniany system alarmowania, lokalne systemy 
łączności głośnomówiącej (łączność foniczna, sterowanie, 

ostrzeganie, blokady) 

Systemy radiowe (bezprzewodowe) 

Wykorzystujące: propagację swobodną (łączność foniczna, 
sterowanie, identyfikacja osób), istniejące metalowe 

wyposażenie wyrobisk (trolejfony) lub specjalnie instalowane 
linie transmisyjne (kable cieknące), systemy mieszane 

Systemy łączności dla akcji 
ratowniczych 

Łączność z ratownikami, systemy wspomagania akcji 
ratowniczych (SWAR), urządzenia rejestracji rozmów 

Systemy telemetryczne, 
gazometryczne, metanometryczne 

Metanometria, gazometria, kontrola parametrów atmosfery 
kopalnianej, i środowiska podziemi kopalń 

Systemy kontroli parametrów 
produkcji 

Czujniki kontroli pracy maszyn i urządzeń (dwustanowe, 
analogowe), systemy transmisji tych informacji 

Systemy geofizyki górniczej Nadzór zjawisk sejsmicznych: sejsmoakustyka, 
mikrosejsmologia 

Systemy ewidencji, identyfikacji 
osób i urządzeń 

Ewidencja czasu pracy, urządzenia lokacyjne górnika, 
identyfikacja osób, elementów urządzeń i pojazdów 

Systemy telewizji przemysłowej Monitoring stanowisk pracy, lub urządzeń 
Przewodowe systemy sterowania 

i sygnalizacji 
Sygnalizacja szybowa, układy automatyzacji 

przenośników, obudów 

Systemy monitorowania 
i wizualizacji 

Monitorowanie energii I mediów technologicznych, 
monitorowanie maszyn urabiających, lokalne 

dyspozytorskie tablice synoptyczne 

 
Tabela 2. Podstawowe ograniczenia w możliwości stosowania systemów telekomunikacyjnych w kopalniach 
Table 2. Basic limits for mining telecommunication systems 

Ograniczenie Charakterystyka 

Przeciwwybuchowość 
Wszystkie systemy telekomunikacyjne stosowane w kopalniach 

zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego powinny mieć 
budowę iskrobezpieczną ewentualnie ognioszczelną 

Stopień ochrony Obudowa min. IP54, agresywne środowisko, wilgotność i pyły 

Środowisko techniczne 
podziemi kopalń 

Ograniczone poprzeczne wymiary wyrobisk, kumulacja w małych 
przestrzeniach urządzeń elektroenergetycznych dużej mocy, wymagana 

rozległość pracy systemów (15 km) 

Częsty brak napięcia w sieci 
elektroenergetycznej 

Wyłączenia technologiczne i awaryjne w związku z przekroczeniem 
dopuszczalnego stężenia metanu brak możliwości lokalnego 

zasilania urządzenia abonenckiego 

Struktura wyrobisk dołowych Struktura ta wymaga budowę systemów głównie o gwiaździstej 
(drzewiastej) strukturze sieci teletransmisyjnej 

Konieczność pracy po wyłącze-
niu energii elektrycznej 

Systemy telekomunikacyjne stosowane w kopalniach powinny 
mieć zasilanie gwarantowane (zdalne lub lokalne) 
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2. INTEGRACJA SYSTEMÓW 
 

2.1. Sposoby integracji systemów 
 

Zdefiniowanie pojęcia „integracja” zależy głównie od dziedziny, w jakiej jest stosowana. Można go 
zdefiniować jako: 
− scalanie wielu elementów w jedną całość, ale nie jest to jednak zwykłe sumowanie; 
− wewnętrzną spójność, zgodność albo harmonijność; 
− powiązanie ze sobą jakąś więzią, w celu osiągnięcia zakładanego celu integracyjnego. 
 Na pojęcie integracji (w ujęciu uniwersalnym − odnoszącym się ogólnie do układu, elementów 
np. technicznych, ekonomicznych itp.) składa się więc, obok scalania, również harmonijność, zgod-
ność, wewnętrzna spójność. Integracja nie jest uwarunkowana ujednoliceniem − przeciwnie wła-
śnie dzięki różnorodności np. funkcji, elementy mogą się zintegrować w działaniu. Zróżnicowanie 
jest warunkiem integracji. Integracja zatem nie oznacza jedności w sensie jednolitości, oznacza jed-
nolitość w różnorodności. Integracja jest pojęciem stopniowalnym, można mówić o większej lub 
mniejszej integracji. Może być rozumiana bądź jako cecha jakiegoś układu elementów, bądź jako 
czynność. Może odnosić się do elementu i wówczas mówimy o integracji elementu z układem, al-
bo też może dotyczyć układu, systemów i wówczas mamy do czynienia z integracją systemową. 
 Pojęcie integracji systemowej (technicznej) można zdefiniować jako łączenie (zespalanie) sys-
temów tak, aby mogły one wzajemnie ze sobą współpracować wykorzystując swoje zasoby infor-
macyjne i/lub programowe i/lub sprzętowe. 
 W miarę zwiększania się złożoności systemów elektronicznych, w tym telekomunikacyjnych, 
zarówno w zakresie sprzętu jak i oprogramowania ich integracja nabiera coraz większego znacze-
nia. Integracja wymaga jednak działań związanych ze standaryzacją a czasami i pewną unifikacją 
rozwiązań sprzętowych czy programowych stosowanych w systemach podlegających integracji. 
 Z punktu widzenia zasadniczych celów, jakim ma przyświecać integracja kopalnianych syste-
mów telekomunikacyjnych (będących przedmiotem naszych rozważań), tzn.: 
− podniesienia bezpieczeństwa załóg pracujących w kopalniach; 
− uproszczenia struktury eksploatowanych urządzeń i sieci telekomunikacyjnej; 
− zwiększenia funkcjonalności urządzeń eksploatowanych w kopalniach; 
− wykorzystania w większym stopniu możliwości technicznych, jakie oferują nam współczesne 

systemy telekomunikacyjne eksploatowane w kopalniach; 
można wyróżnić różne rodzaje integracji, które zostały przedstawione w tabeli 3 [6]. 
 
Tabela 3. Rodzaje integracji systemów telekomunikacyjnych eksploatowanych w kopalniach 
Table 3. Types of integration of mining telecommunication systems 

Rodzaj integracji Ogólna charakterystyka sposobu integracji 

Integracja funkcjonalna Różne systemy o podobnych funkcjach zostają połączone w jeden 
system np. systemy łączności fonicznej funkcjonujące w kopalni 

Integracja transmisji 
Sygnały różnych urządzeń, systemów są przesyłane jedną wspólną 

linią telekomunikacyjną (np. linią kablową symetryczną, 
koncentryczną, światłowodową , lub systemem transmisyjnym 

Integracja międzysystemowa Urządzenia stacyjne różnych systemów są łączone odpowiednimi 
łączami zwiększając ich możliwości funkcjonalne 

Integracja dla kopalń łączonych Systemy telekomunikacyjne niezależnych dotąd kopalń są łączone 
z zachowaniem wszystkich funkcji oraz z określeniem priorytetu 

Integracja przestrzenna Urządzenia zlokalizowane w pobliżu siebie są integrowane 
w jeden system (zasada lokalizacji) 

Integracja technologii 

W różnych systemach z cyfrowym przetwarzaniem informacji 
stosowane są uniwersalne narzędzia do obróbki sygnałów 

w teleinformatycznych, zastosowaniach sieciowych 
i wspólnych bazach danych 
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2.2. Realizacja integracji systemów łączności fonicznej w kopalniach 
 

Częściowe (pod koniec lat siedemdziesiątych) rozwiązanie pewnych problemów związanych z kom-
patybilnością elektromagnetyczną systemów wykorzystujących symetryczne dołowe linie kablowe, 
zapoczątkowało integrację kopalnianych sieci kablowych. Dotyczyło to szczególnie pierwszych cen-
tral metanometrycznych typu CTT-63/40U eksploatowanych w naszych kopalniach, sieci geofizyki 
górniczej, a także anten do transmisji sygnału 100 kHz w trakcji elektrycznej przewodowej. 
 Lata dziewięćdziesiąte zapoczątkowały wymianę central telefonicznych elektromechanicznych 
na cyfrowe. Równolegle z wymianą central telefonicznych, likwidowano urządzenia dyspozytorsko 
konferencyjne (UDK) i inne lokalne centrale abonenckie funkcjonujące w biurach dozoru ruchu za-
stępując je telefonami systemowymi z rozbudowaną częścią programowalnego wybierania abonen-
tów (tzw. „gorące linie”). Dużym sukcesem na tym etapie było również udane wdrożenie (TELVIS 
Katowice) iskrobezpiecznego telefonu górniczego (TIG) z klawiaturą wybierczą i zespołów sepa-
racji iskrobezpiecznej systemu UTI. W 2005 roku opracowano iskrobezpieczny telefon ATGI wraz 
z barierą AUI-2 (TELKOM-TELOS). 
 Kolejny przełom w dziedzinie integracji systemów telekomunikacyjnych połączenie telefonu 
i sygnalizatora alarmowego [7]. Powstał zintegrowany iskrobezpieczny telefon górniczy (telefono-
sygnalizator systemu TEDAR (EMAG), a później telefon sygnalizator typu ZITG systemu STAR 
(TELVIS), programowalny telefon sygnalizator PST (TELVIS), a także telefon sygnalizator JAN-
TAR-2 (COMONET). Powstał system telefonii alarmowo-rozgłoszeniowej, którego zasadniczym 
elementem jest pulpit alarmowy wykonany w formie tradycyjnej przyciskowej, lub komputerowej, 
zlokalizowany w dyspozytorni. Stanowiło ogromny postęp w dziedzinie budowy nowej struktury 
systemu telekomunikacyjnego kopalni. Zmniejszyło się również zapotrzebowanie na pary w kablach 
telekomunikacyjnych, do tej pory wykorzystywane przez „niezależny system alarmowy” AUD. 
 Zintegrowane zostały również w tym czasie systemy zasilania gwarantowanego dla urządzeń 
łączności (48VDC) oraz 230VAC dla pozostałych urządzeń dyspozytorskich, wprowadzając, na 
szeroką skalę, modułowe, nadmiarowe (n+1) systemy zasilania, w miejsce pojedynczych prostow-
ników oraz falowników i zespoły podwójnych baterii akumulatorów. 
 
2.3. Zintegrowany system łączności telefonicznej i alarmowej 
 

Obecnie najbardziej zawodnym elementem każdego systemu telekomunikacyjnego eksploatowane-
go kopalni jest sieć transmisyjna. Wynika to ze struktury tej sieci, budowy drzewiastej (gwiaździ-
stej) i faktu, iż do większości wyrobisk eksploatacyjnych (przodki, chodniki przyścianowe) docho-
dzi z reguły tylko jeden kabel telekomunikacyjny, w którym prowadzone są tory transmisyjne 
wszystkich urządzeń łączności, transmisji danych technologicznych i bezpieczeństwa zainstalowa-
nych w tym wyrobisku. 
 Stan techniki i dotychczasowych doświadczeń w zakresie eksploatacji w kopalniach części sta-
cyjnych − serwerów telekomunikacyjnych wykorzystywanych do tej pory w oddzielnie budowa-
nych urządzeniach stacyjnych systemów łączności telefonicznej i alarmowania umożliwia budowę 
w pełni zintegrowanego systemu łączności i alarmowania [9]. Jednostki stacyjne systemów łączno-
ści fonicznej i alarmowania w tych systemach, z uwagi na swoją strukturę i zastosowane elementy 
redundancji, są najbardziej niezawodnym elementem całego systemu telekomunikacyjnego kopal-
ni. Jednolity systemu telekomunikacyjny łączności alarmowania (JST) proponowany kopalni został 
przedstawiony na rysunku 1 [1], [7]. 
 W części stacyjnej redundantne serwery telekomunikacyjne pełnią wszystkie funkcje związane 
z łącznością foniczną. W dyspozytorni proponuje się instalację, analogicznie jak jest to dotychczas, 
dwa pulpity przeznaczone dla łączności telefonicznej dyspozytorskiej (TDc) i dwa pulpity dla łą-
czności alarmowej (PAc). Każdy z tych pulpitów może jednak realizować funkcje typowej łączno-
ści dyspozytorskiej i „przyjmowania zgłoszeń alarmowych”. Funkcja przyjmowania zgłoszeń jest 
o tyle ważna, iż górnik dysponuje na dole tylko jednym urządzeniem abonenckim końcowym, (te-
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lefonem czy telefonem-sygnalizatorem). Trudno jest wymagać od górnika, by w przypadku nie-
bezpieczeństwa zastanawiał się, że sytuacje alarmowe w pierwszym rzędzie ma zgłaszać do dyspo-
zytora telefonem-sygnalizatorem, a nie telefonem. Każde urządzenie łączności fonicznej zainstalo-
wane dotychczas na dole (typowy telefon oraz telefon-sygnalizator) posiada przycisk czerwony 
i on powinien być jednoznaczny dla wszystkich pracujących na dole, że jest to przycisk zgłaszania 
alarmów do dyspozytora. Stosowne przekierowania na odpowiednie pulpity w dyspozytorni powin-
ny realizować serwery telekomunikacyjne. 
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Rys. 1. Struktura jednolitego systemu telekomunikacyjnego (JST) kopalni 
Figure 1. Structure of the integrated mining telecommunication system 

 
 Tak więc wszystkie dołowe urządzenia abonenckie powinny mieć możliwość automatycznego, 
bezpośredniego (niezależnym przyciskiem) nadania sygnału alarmowego do dyspozytora, a nie tyl-
ko telefony sygnalizatory alarmowe jak jest to do tej pory w większości kopalń. Sytuacje alarmowe 
z typowych telefonów realizowane są poprzez telefonistkę lub wybierając numer telefonu dyspozy-
torskiego i będąc w sytuacjach awaryjnych w typowej kolejce zgłoszeń do dyspozytora. 
 Centrala telefoniczno-alarmowa (rys. 1) jest centralą przynajmniej dwusekcyjną, w której wszyst-
kie jej podstawowe elementy zostaną zdublowane. Dotyczy to w szczególności jednostek sterujących 
(JS), pól komutacyjnych, generatorów sygnałów, rejestratorów rozmów i zdarzeń (RR), podstawo-
wych kart wyposażenia centrali (Su, TA, itp.). Jedna z sekcji centrali CTA będzie skonfigurowana 
tak, by podstawowym jej zadaniem (w przypadku zagrożenia) była realizacja funkcji alarmowych. 
Będzie tzw. „część (sekcja) alarmowa” serwera telekomunikacyjnego. Pozostała część to tzw. „sek-
cja telefoniczna” serwera telekomunikacyjnego. 
 Przy takiej strukturze systemu zmniejsza się i to w zasadniczym stopniu, okablowanie części 
stacyjnej, systemów telekomunikacyjnych i upraszcza się nadzór nad systemem. Należy przy tym 
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zwrócić uwagę, iż wiele kopalń posiada obecnie przynajmniej kilka innych jeszcze systemów łącz-
ności fonicznej takich jak: 
− systemy radiokomunikacyjne z kablem cieknącym (LF); 
− telefony szybowe (TSz) i lokalne centrale łączności szybowej (CŁSz); 
− systemy łączności lokalnej z aparatami telefonicznymi MB miejscowej baterii (ATG); 
− technologiczne systemy łączności głośnomówiącej (UGł). 
 JST spełniać będzie wszystkie funkcje określone w przepisach o prowadzeniu ruchu w podziem-
nych zakładach górniczych w zakresie alarmowania [2]. 
 
 
3. ZARZĄDZANIE ALARMEM 
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Rys. 2. Zarządzanie cyklem życia alarmu w systemie łączności alarmowej kopalni 
Figure 2. Alarm lifecycle management in mining telecommunication systems 
 
 Szereg zdarzeń zachodzących w czasie pracy kopalni wymaga odpowiedniej reakcji pracowni-
ków. Tego rodzaju reakcja jest wymuszana przez różnego rodzaju alarmy generowane przez urzą-
dzenia lub przez ludzi. Istotną rolę w tworzeniu i rozsyłaniu alarmów w kopalni odgrywa dyspozy-
tor wykorzystując do tego między innymi systemy łączności telefonicznej i alarmowo-rozgłoszenio-
wej. 
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 Zarządzanie alarmami to „efektywna obsługa alarmów”. Dla zrozumienia tegoż procesu ważna 
jest znajomość tzw. „cyklu życia alarmu”. Jest on podzielony na następujące etapy [5]: 
− powstanie alarmu (detekcja nowego, eskalacja istniejącego, lub generowanie alarmu); 
− rozsyłanie powiadomienia o alarmie i jego odebranie (skuteczność powiadamiania i efektyw-

ność odpowiedzi na alarm); 
− eskalacja alarmu i wtórne wytworzenie (potwierdzonego) alarmu; 
− przechowywanie alarmów (archiwizacja, bieżąca rejestracja zdarzeń); 
− zmiany alarmów; 
− analiza oraz raportowanie alarmu. 
 Podstawą systemu zarządzania alarmem jest etap powstania alarmu. Efektywny generator 
alarmu [5] to taki, który umożliwia jego skuteczne wytworzenie, kategoryzację, ustalenie priory-
tetów i różnych typów alarmów. Na tym etapie ważna jest odpowiednia filtracja i eliminacja nie-
istotnych informacji. Odbiorca alarmu (dyspozytor, górnik) powinien otrzymać tylko istotne alarmy. 
Nie moż-na w kopalni ograniczać (np. przepisami) generatora alarmu, tylko do systemu alarmowa-
nia. Każdy bowiem, kto dostrzeże niebezpieczeństwo powinien wszelkimi dostępnymi środkami 
wygenero-wać alarm, a postępowanie w tym przypadku powinno przypominać tzw. odruch bezwa-
runkowy − „przycisk czerwony uruchamia generator alarmu − bez zastanowienia”. Dopiero system 
powinien dokonać odpowiedniej filtracji sygnału z generatora (rys. 2). 
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Rys. 3. Proces powstania alarmu 
Figure 3. Alarm formation process 

 
 Powiadomienie o alarmach i dystrybucja alarmów to etap realizowany w warstwie transporto-
wej (sieć telekomunikacyjna) i w interfejsie użytkownika systemu zarządzania alarmem (dyspozy-
tora). Użytkownik powinien otrzymać powiadomienie o alarmie szybko, w sposób niezniekształ-
cony i efektywny. Aby uzyskać efektywną odpowiedź użytkownika, powinien on otrzymać tylko ten 
alarm, który go dotyczy i na który może podjąć reakcję. Tutaj uwidacznia się zasadnicza rola za-
rządzającego cyklem życia alarmu (dyspozytora). W zakładzie górniczym o skomplikowanej struk-
turze technologicznej, współdziałaniu czynnika ludzkiego i innych systemów telekomunikacyjnych 
mogących generować powstanie alarmu, nie należy dopuszczać, by alarmy generowane były w spo-
sób automatyczny, bez odpowiedniej filtracji, kategoryzacji i stosownego potwierdzenia. 
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 Potwierdzenie alarmów jest podstawową akcją systemu zarządzania alarmami, lecz śledzenie 
potwierdzeń, jest krytyczną częścią analizy każdego alarmu [5]. Ważnym elementem potwierdze-
nia jest funkcja rejestracji powiadomienia o alarmie, połączona z zabezpieczeniem potwierdzenia 
odbioru alarmu i zapewnieniem, że osoby podejmują właściwe działania. W skomplikowanej struk-
turze zakładu górniczego trudno jest przewidywać logiczne następstwa wygenerowania różnych ka-
tegorii alarmów, dlatego działanie kwalifikowanego i doświadczonego czynnika ludzkiego (dyspo-
zytora) jest tu nieodzowne. 
 Eskalacja i ponowne alarmowanie to najważniejsza faza systemu zarządzania alarmami. Faza 
ta zapewnia, że każdy alarm, który zwiększył swój stopień ważności, lub który nie został należycie 
dostrzeżony, będzie ponownie przetworzony przez generator alarmu i rozpowszechniony, z zastrze-
żeniem, że jest to już alarm istniejący, aktywny, a użytkownicy w właściwy sposób zareagują na 
aktywny alarm. Integracja systemów telekomunikacyjnych w kopalni w tym szczególnie środków 
łączności fonicznej umożliwia w sposób bardziej efektywny eskalację alarmów, uzyskanie potwier-
dzenia o prawidłowym zrozumieniu eskalacji alarmu. 
 W systemie zarządzania alarmami, w czasie rzeczywistym, krytyczne jest, aby umieć w dowol-
nym czasie zarządzać zmianami w alarmie (już istniejącym). Alarm należy audytować. System za-
rządzania zmianami alarmów musi być integralną częścią systemu zarządzania alarmem. We współ-
czesnych skomputeryzowanych systemach zarządzania alarmami dużą wagę przywiązuje się do in-
terfejsu użytkownika (operatora), czyli tzw. interfejsu HMI (Human Machine Interface) człowiek-
maszyna. Określenie to jest modyfikacją pierwotnego terminu MMI (Men Machine Interface), któ-
ry odnosił się do zależności człowiek – maszyna w złożonych systemach mechaniczno-elektronicz-
nych. Zarządzając alarmami dyspozytor korzysta z interfejsu (HMI), który powinien być dla niego 
elementem pomocniczym, a nie decydującym. 
 Odzyskiwanie historii alarmów i raportowanie jest fazą analityczną każdego systemu zarządza-
nia alarmami. Wartość systemu alarmowania zależy w znacznej części od możliwości narzędzi ana-
litycznych, jakie dostarcza [5]. Możliwość przeanalizowania zarówno przyczyny wygenerowania 
alarmu, zachowań górników jak i dyspozytora (zarządzającego cyklem życia alarmu) dostarczają 
znaczącej wiedzy o przyczynach i skutkach. Komputerowe systemy wspomagania dyspozytora umoż-
liwiają tworzenie zależności czasowych i odpowiednich korelacji pomiędzy ciągiem zdarzeń. 
 
 
WNIOSKI 
 
Rozwój telekomunikacji przyczynia się do powstania szeregu nowoczesnych rozwiązań technicz-
nych również w dziedzinie telekomunikacji górniczej. Stwarza to możliwości integracyjne autono-
micznych dotychczas systemów telekomunikacyjnych. Integracja systemów eksploatowanych w ko-
palniach jest możliwa na wielu płaszczyznach. W zakresie łączności fonicznej, przy dyspozytor-
skim systemie zarządzania zarówno procesem technologicznym zakładu górniczego jak i cyklem 
życia alarmu, kiedy dyspozytor łączy te dwie funkcje, trudno jest wyodrębnić niezależne systemy: 
− alarmowania, który zawiera między innymi dyspozytorskie pulpity cyfrowe i telefony sygnali-

zatory alarmowe na dole (dla łączności fonicznej i alarmowania); 
− łączności dyspozytorskiej (w systemie dyspozytorskim) realizowanej z wykorzystaniem telefo-

nów systemowych i telefonów, względnie telefonów sygnalizatorów na dole; 
− łączności telefonicznej ogólnozakładowej z telefonami cyfrowymi w dyspozytorni i telefonami 

oraz telefonami sygnalizatorami na dole. 
 Współcześnie eksploatowane dowolne urządzenia abonenckie umożliwiają „zgłoszenie stanu 
awaryjnego” (generowanie alarmu) do punktu nadzoru dyspozytorskiego, czy innego stanowiska 
nadzoru [9]. System telekomunikacyjny eksploatowany w kopalni powinien być tak konfigurowa-
ny, by umożliwiał między innymi prawidłową realizację cyklu życia alarmu. 
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Integration of Communication and Alarm Broadcasting Systems in Mines 
 
The paper presents some selected problems of mining voice telecommunication systems. It descry-
bes integration of telephone and warning alarm broadcast systems. It pays attention to lifecycle of 
alarm in operation of mining dispatcher systems. 
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STRESZCZENIE: W artykule zaprezentowano wyniki prac zrealizowanych w ramach projektu roz-
wojowego nad platformą sprzętową, stanowiącą kompletną warstwę komunikacyjną cyfrowego sys-
temu łączności bezprzewodowej, pozwalającego na budowę nowoczesnych systemów automatyki, 
sterowania i komunikacji głosowej w przemyśle wydobywczym. Szczególny nacisk położono na 
możliwość pracy tych systemów w trudnodostępnych obszarach ścian wydobywczych oraz na dro-
gach transportowych. Do najważniejszych urządzeń systemu należą: niskomocowe cyfrowe mode-
my radiowe o wysokich parametrach (przepustowość 19.2÷64 kb/s, pasmo 433 i 870 MHz), oraz 
ekonomiczny, krótkozasięgowy (do 2−3km) system łączności oparty na kablu promieniującym de-
dykowany dla układów sterowania z opcją głosowej łączności rozgłoszeniowej. Znaczącym efek-
tem prac są również uniwersalne komponenty oprogramowania optymalizowane pod kątem pracy 
w czasie rzeczywistym, znacznie przyśpieszające proces prototypowania i wprowadzania produk-
tów automatyki przemysłowej na rynek. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Cyfrowa łączność radiowa, sterowanie maszyn górniczych 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Postępująca automatyzacja procesów przemysłowych i nowe trendy zapożyczone często wprost 
z elektroniki konsumenckiej zwiększają zapotrzebowanie na coraz bardziej wyrafinowane systemy 
teleinformatyczne i elektro-mechaniczne, wspomagające lub wręcz zastępujące pracę ludzi [1], [2]. 
Od nowych rozwiązań oczekuje się usprawnienia procesu przemysłowego, dla którego są przezna-
czone oraz poprawy bezpieczeństwa pracy personelu i sprzętu. Te cele najczęściej wiążą się z za-
pewnieniem odpowiedniej niezawodności i autonomii działania urządzeń, ergonomicznej obsługi, 
umożliwieniem reakcji na bodźce w czasie rzeczywistym itp. Zapotrzebowanie na systemy o takich 
cechach jest znaczące. Rośnie więc ilość nowych rozwiązań, niestety wraz z nimi zwiększa się tak-
że stopień ich komplikacji. Właśnie dlatego, budowa nowych aplikacji całkowicie od postaw jest 
w wielu przypadkach ekonomicznie nieuzasadniona, ze względu na ilość środków, które mogłaby 
pochłonąć taka inwestycja. Opłacalne staje się więc korzystanie z gotowych komponentów zwłasz-
cza takich, które są dobrze dopasowane do konkretnych potrzeb. 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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 Jednym z najważniejszych filarów nowoczesnych systemów automatyki i sterowania jest spraw-
ny kanał komunikacyjny, łączący współpracujące ze sobą elementy w spójną całość. Długi rozwój 
w tej dziedzinie pozwolił wypracować wiele standardów komunikacji przewodowej, dla których ist-
nieje znaczna oferta urządzeń transmisyjnych, dostępnych także w wykonaniu umożliwiającym pra-
cę w podziemiach kopalń i w atmosferze wybuchowej. Ze względu na dużo bardziej złożoną kon-
strukcję układów dla radiowej komunikacji bezprzewodowej, oferta ta jest dużo uboższa i bardzo 
często znalezienie urządzeń realizujących transmisję dla danej aplikacji jest trudne lub wręcz nie-
możliwe. Jest to szczególnie widoczne, jeśli urządzenia mają spełniać złożone wymagania umoż-
liwiające im pracę w podziemiach kopalń. Istniejące standardy konsumenckie, cieszące się popu-
larnością na powierzchni (Bluetooth, ZigBee, WiFi, WiMAX) najczęściej nie spełniają wymagań 
energetycznych a przede wszystkim nie dostarczają stabilnej i dostępnej przez wiele lat platformy 
sprzętowej. Pozostałe rozwiązania zwykle nie posiadają cech umożliwiających łatwe opracowanie 
urządzeń, działających bezawaryjnie w czasie rzeczywistym. Aby wypełnić tą lukę, na Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie opracowano bezprzewodową platformę komunikacyjną, zaprojek-
towaną od samego początku z myślą o przemyśle wydobywczym. Dostarcza ona niezawodnego, bez-
przewodowego medium transmisyjnego, dedykowanego dla systemów automatyki, sterowania i ko-
munikacji głosowej. Opracowana została jako łatwy w użyciu komponent, mogący znacznie przy-
spieszyć proces prototypowania i wdrażania nowych rozwiązań [1], [2]. 
 
 
2. KRÓTKOZASIĘGOWA PLATFORMA KOMUNIKACYJNA 
 
Opracowywany w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zestaw urządzeń do transmisji radio-
wej tworzy platformę komunikacyjną, na bazie której budować można lokalne systemy automatyki 
i sterowania, a także systemy cyfrowej komunikacji głosowej. Podstawowym elementami platformy 
komunikacyjnej są niskomocowe cyfrowe modemy radiowe, pracujące w pasmach ISM 434 MHz 
i 869 MHz, charakteryzujące się przepływnościami od 19.2 kbps do 64 kbps (użytkowa przepływ-
ność jest nieco mniejsza ze względu na zaimplementowany protokół komunikacyjny), wysoką czu-
łością (–105 dBm dla 19.2 kbps i –100 dBm dla 64 kbps) oraz zasięgiem łączności ponad 100 m 
(50 m w przypadku bardzo niskich korytarzy podziemnych). Modemy te w trakcie pracy tworzą 
„ad-hoc” sieć radiową i udostępniają dla urządzeń współpracujących elastycznie konfigurowalne, 
logiczne kanały łączności. W ramach każdego takiego kanału, możliwe jest m.in. zarezerwowanie 
pasma, uruchomienie obsługi automatycznego potwierdzania pakietów danych i retransmisji oraz 
sygnalizację stanów awaryjnych, w tym także zgłoszenia zaginięcia łączności z wybranymi urzą-
dzeniami. Radiomodemy wyposażone są w interfejs w standardzie UART z izolacją galwaniczną, 
przez który komunikują się z urządzeniami współpracującymi np. ze sterownikiem realizującym 
aplikację. Zasilane są z pojedynczego źródła zasilania 3.3 V a średni pobór prądu nie przekracza 
100 mA. Wszystkie te cechy powodują, iż modemy te pokrywają zapotrzebowanie na pewny kanał 
komunikacyjny w szerokiej gamie aplikacji, począwszy od systemów sterowania maszyn w czasie 
rzeczywistym po cyfrowe radiotelefony. Ze względu na wymiary i pobór mocy szczególnie nadają 
się do urządzeń przenośnych, zasilanych bateryjnie. 
 Zaprojektowana platforma komunikacyjna może również wykorzystywać kabel promieniujący, 
zwiększając tym samym efektywny zasięg transmisji do 2–3 km [3], [4]. W skład takiego rozwią-
zania wchodzą wówczas dodatkowo oprócz radiomodemów: stacja bazowa sprzężona z kablem pro-
mieniującym, zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym (może być w wykonaniu przeciwwybuchowym), 
wzmacniacze linii i terminator. Pełny system został przedstawiony na rysunku 1. 
 W rozdziale czwartym omówiony zostanie sposób budowy aplikacji użytkownika końcowego, 
wykorzystujących przedstawianą platformę komunikacyjną, opierając się na wymienionych wyżej 
przykładach. 
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Rys. 1. Elementy platformy komunikacyjnej w przykładowej aplikacji 
sterowania kombajnem ścianowym z opcją komunikacji głosowej 
Figure 1. Elements of the communication platform in an exemplary application 
of longwall shearer remote control with voice communication option 
 
 
3. DZIAŁANIE SIECI RADIOWEJ 
 
Zaprojektowana sieć radiowa działa w oparciu o wielodostęp w podziale czasu, czyli TDMA (ang. 
Time Division Multiple Access). Pracuje ona w pojedynczym kanale częstotliwościowym z prze-
pływnością od 19.2 do 64 kbps. Oznacza to, że każde z urządzeń działających w sieci otrzymuje na 
krótką chwilę możliwość transmisji swoich danych. Jedno, wybrane urządzenie w sieci pełni funk-
cję koordynatora, przydzielającego pasmo komunikacyjne (w tym przypadku szczeliny czasowe) 
innym urządzeniom i można powiedzieć, że jest to sieć o topologii gwiazdy. Wszelka aktywność 
w sieci występuje w tzw. cyklach sieciowych. Każdy cykl rozpoczyna się od transmisji koordyna-
tora, a po niej w odpowiedzi następują transmisje z kolejnych urządzeń (rys. 2). W każdym cyklu 
„odzywają się” wszystkie zalogowane urządzenia. 
 

 
 
Rys. 2. Podstawowy cykl sieciowy. U1, U2 – urządzenia sieciowe 
Figure 2. Basic network cycle. U1, U2 – network devices 
 
 Każde urządzenie w sieci ma swój unikalny identyfikator (odpowiednik adresu MAC w kla-
sycznej sieci komputerowej) oraz nadawany adres logiczny, będący numerem szczeliny czasowej, 
jaka została przydzielona podczas logowania do sieci (podobnie jak adres IP). Istnieje także moż-
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liwość sztywnego ustawiania adresów logicznych dla wybranych urządzeń, co ułatwia budowanie 
systemów o z góry określonej liczbie urządzeń. 
 Transmisja danych w obrębie sieci odbywa się przez tzw. punkty końcowe (ang. endpoints) – 
mechanizm znany z protokołów USB czy ZigBee. Każde urządzenie może posiadać kilka takich 
punktów końcowych, o różnych numerach. Połączenia między punktami o tym samym numerze 
tworzą kanały logiczne, o których mowa była w rozdziale drugim. Te kanały tworzą wirtualną sieć 
logiczną, łączącą komponenty aplikacji w różnych urządzeniach ponad warstwą fizyczną. Mecha-
nizm ten został zilustrowany na rysunku 3. 
 

 
 
Rys. 3. Ilustracja wirtualnych kanałów dla koordynatora i dwóch urządzeń 
sieciowych (U1, U2) z trzema punktami dostępowymi (EP0..2) 
Figure 3. An illustration of virtual channels with coordinator and 
two network devices (U1,U2) with three endpoints (EP0..2) 

 
 W ramach każdego punktu końcowego można uruchomić następujące funkcje: 
− kodowanie korekcyjne i poprawności ramki, 
− rezerwację pasma, 
− potwierdzenia i automatyczne retransmisje danych, 
− przekazywanie danych przez koordynatora. 
 Dzięki odpowiedniej konfiguracji tych opcji, można dostosować cechy kanału do danych, jakie 
są w nim przesyłane. Przykładowo, dane audio (głos) ze względu na swoją strumieniową naturę 
i konieczność zapewnienia małych opóźnień wymagają zazwyczaj rezerwacji pasma. Nie wymaga-
ją natomiast retransmisji, ponieważ odsłuch i tak odbywa się w czasie rzeczywistym. Kodowanie 
korekcyjne (kanałowe) powinno być uruchomione, jeżeli stosowany algorytm kodowania dźwięku 
nie jest odporny na przekłamania. Nie zawsze jednak tak jest. Przykładowo, popularne kodowanie 
mowy CVSD (ang. Continuous Variable Slope Delta) jest stosunkowo odporne na błędy transmisji, 
dzięki czemu można zaoszczędzić na paśmie rezygnując z kodowania korekcyjnego dla tego przy-
padku. 
 System zaprojektowano tak, że w przypadkach, gdy urządzenie nadawcze i odbiorcze nie znaj-
duje się w swoim bezpośrednim zasięgu radiowym, dane mogą być przekazywane przez koordyna-
tora, który posiada w swoim zasięgu wszystkie zalogowane urządzenia. Jest to szczególnie istotne 
przy wydłużania zasięgu działania platformy komunikacyjnej, poprzez zastosowanie kabla promie-
niującego.  
 Dodatkowo, każdy przesyłany pakiet posiada specjalne pole, zawierające informacje o stanie 
urządzenia. To pole idealnie nadaje się do przesyłania stanu klawiszy pulpitów sterujących, stanu 
obiektu sterowanego itp. 
 Format przykładowego pakietu, wymienianego drogą radiową przedstawiono na rysunku 4 (po-
la oznaczone gwiazdką są kodowane korekcyjnie). 
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Rys. 4. Struktura przykładowego pakietu 
Figure 4. Structure of an exemplary packet 
 
 
4. BUDOWA APLIKACJI Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ 
 
Omawiane elementy platformy komunikacyjnej od samego początku projektowane były jako uni-
wersalne komponenty, które mogą zostać wykorzystane w wielu różnych aplikacjach takich jak: 
sterowanie maszynami górniczymi (kombajn, kołowrót itp.), łączność głosowa i sterowanie przy 
eksploatacji, zbrojeniu i rabowaniu ściany, łączność w obrębie oddziału przodkowego w chodniku 
kombajnowym, łączność głosowa i sterowanie w szybie pionowym, lokalna radiowa łączność ogól-
nego przeznaczenia (z lub bez kabla promieniującego) czy też bezprzewodowe sieci sensorowe. 
 
4.1. Przykładowa aplikacja sterowania maszyną (kombajnem górniczym, kołowrotem itp.) 
 

Architekturę przykładowego systemu sterowania maszyną w czasie rzeczywistym przedstawiono 
na rysunku 5. 
 

 
 
Rys. 5. Architektura przykładowego systemu sterowania maszyną z poziomu zdalnego pulpitu 
Figure 5. Architecture of an examplary remote communication system 
 
 Zarówno pulpit zdalnego sterowania jak i sam układ sterujący maszyny składa się z pary radio-
modem-sterownik. Radiomodem zainstalowany przy sterowniku maszyny pełni rolę koordynatora 
w sieci radiowej. W wybranym momencie (np. po włączeniu zasilania maszyny) sterownik maszy-
ny konfiguruje radiomodem do pracy w roli koordynatora i zleca zestawienie sieci radiowej z do-
stępnymi urządzeniami klienckimi. Uruchomiony wcześniej pulpit zdalnego sterowania również po-
siada odpowiednio skonfigurowany radiomodem, dzięki czemu urządzenie zostaje zalogowane i na-
stępuje wymiana danych w cyklach sieciowych (typowo cykl taki trwa od 50 do 150 ms). Stan 
klawiszy przesyłany jest w polu stanu urządzenia i odświeżany jest w każdym cyklu sieciowym. 
Dodatkowo, oba urządzenia mają skonfigurowane 2 punkty końcowe. Przez punkt końcowy nr 1 
(EP1) przesyłane są komunikaty alarmowe, a przez punkt nr 2 (EP2) dodatkowe informacje tekstowe, 
któ-re trafiają na wyświetlacz LCD. EP1 ma ustawiony wyższy priorytet niż EP2, dzięki czemu 
dane alar-mowe nie zostaną przyblokowane przez mniej istotne komunikaty. Oba punkty końcowe 
skonfigurowane są na automatyczne retransmisje, dzięki czemu aplikacja w sterownikach nie musi 
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już zajmować się potwierdzaniem odebrania informacji. Dodatkowo, zastosowane kodowanie ko-
rekcyjne zapewnia niską pakietową stopę błędów. W razie uszkodzenia pulpitu sterującego lub ze-
rwania łą-czności, sterownik maszyny zostanie o tym poinformowany przez radiomodem po usta-
lonym czasie oczekiwania (zwykle 300−500 ms). Istnieje również możliwość wyposażenia te-
go systemu w kanał łączności zapewniający porozumiewania się kombajnistów między sobą i jed-
noczesne sterowanie maszyną. Komunikacja z dyspozytornią realizowana byłaby poprzez odbior-
nik kombajnu (np. poprzez światłowód) lub zewnętrzny punkt dostępowy. Rozmowa kombajni-
stów mogłaby być kontynuowana nawet w przypadku zaniku zasilania odbiornika – sterowanie 
transmisją radiową przejąłby wówczas jeden z pilotów. 
 
4.2. Przykładowa aplikacja komunikacji głosowej i sterowania blokadą bezpieczeństwa 
 

Architekturę przykładowego systemu z komunikacją głosową i sterowaniem blokadą bezpieczeń-
stwa przedstawiono na rysunku 6. 
 

 
 
Rys. 6. Architektura przykładowego systemu z komunikacją głosową i sterowaniem blokadami 
Figure 6. Architecture of an exemplary voice communication system with safety blockades control 

 
 W tej konfiguracji radiotelefony osobiste składają się z radiomodemu i kontrolera audio, odpo-
wiedzialnego za cyfrowe kodowanie i dekodowanie dźwięku oraz dodatkowo wyposażonego w prze-
łącznik blokady bezpieczeństwa. Jako koordynator sieci działa stacja bazowa. Dane głosowe wy-
mieniane są przez punkt dostępowy nr 1. Jest on skonfigurowany do pracy z zarezerwowanym pa-
smem, bez potwierdzeń i (opcjonalnie) z kodowaniem korekcyjnym. Przez punkt numer 2 transmi-
towane są dane o stanie blokady. Dane te są retransmitowane przez stację bazową, dzięki czemu 
uzyskujemy pewność, iż zawsze dotrą do adresata. Urządzenie blokowane korzysta tylko z punktu 
nr 2, ponieważ nie posiada obwodów audio. 
 
 
5. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ZASTOSOWANE PRZY BUDOWIE 

PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ 
 
Radiomodem, będący podstawowym elementem opisywanej platformy komunikacyjnej, jest 
rozwiązaniem całkowicie autorskim i zaimplementowano w nim kilka unikalnych rozwiązań, dzię-
ki którym możliwe było uzyskanie wysokich parametrów użytkowych przy zachowaniu ekono-
micznej i niskomocowej konstrukcji. Poniżej w skrócie przedstawione zostaną dwa najważniejsze 
rozwiązania, które wpłynęły na uzyskanie bardzo dobrych parametrów radiowych. 
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5.1. Układ korekcji pasma częstotliwości wejściowego sygnału 
do monolitycznych odbiorników radiowych 

 

Układy bezprzewodowej komunikacji radiowej instalowane są obecnie w większości przenośnych 
urządzeń elektronicznych takich jak telefony komórkowe, karty obsługujące lokalne bezprzewodo-
we sieci komputerowe, cyfrowe aparaty fotograficzne i notesy elektroniczne. Duże zapotrzebowa-
nie na obwody scalone umożliwiające komunikację radiową stało się stymulatorem postępu techni-
cznego w tej dziedzinie. Wiele współczesnych obwodów przeznaczonych do bezprzewodowej ko-
munikacji radiowej wykonuje się w oparciu o zintegrowane układy monolityczne, a ich aplikacja 
wymaga kilkunastu zaledwie zewnętrznych elementów pasywnych. Główne ich zalety to małe roz-
miary, mały pobór mocy, możliwość programowej adaptacji parametrów i niezawodność. Z uwagi 
na dużą skalę produkcji cena mikroukładów jest bardzo niska, co z kolei stymuluje dalsze ich sto-
sowanie w innych obszarach. Z drugiej strony, ponieważ wymienione elementy są adresowane na 
rynek urządzeń powszechnego użytku, wiele ich parametrów dyskwalifikuje je do poważnych za-
stosowań przemysłowych. Do najważniejszych ich wad należy zbyt niska selektywność i mała od-
porność na sygnały zakłócające. Dużym problemem staje się również praca w sieciach radiowych 
przy małej odległości od siebie odbiorników ze względu na to, że zintegrowane monolityczne ukła-
dy radiowe z zasady są odbiornikami homodynowymi lub pracującymi z niską częstotliwością po-
średnią i emisja zakłóceń o częstotliwości lokalnego oscylatora jest dość znaczna. Dlatego też wy-
korzystanie standardowych monolitycznych układów radiowych w urządzeniach przemysłowych 
wymaga uzupełnienia podstawowego układu odbiorczego o dodatkowe komponenty. Zwiększają 
one koszt i złożoność rozwiązania, umożliwiają jednak istotną poprawę parametrów eksploatacyj-
nych. Takie podejście miało swoje uzasadnienie, gdyż aplikacja standardowego układu radiowego 
zmniejsza znacząco czas wprowadzenia produktu na rynek i jednocześnie pozwala zmniejszyć koszt 
opracowania i koszt produktu końcowego. Opracowany w Akademii Górniczo-Hutniczej i opaten-
towany układ korekcji pasma częstotliwości wejściowego sygnału do monolitycznych odbiorników 
radiowych spełnia wysokie wymagania stawiane urządzeniom do aplikacji sterowania maszynami 
w czasie rzeczywistym przy zachowaniu małego zapotrzebowania na moc [3], [4]. Na rysunku 7 
przedstawiono schemat ideowy układu korekcji pasma częstotliwości wejściowego sygnału do mo-
nolitycznego odbiornika radiowego. Rozwiązanie polega na tym, że w pierwszym konwerterze czę-
stotliwości M1 zamienia się sygnał wejściowy o częstotliwości wejściowej fwe na sygnał o niższej 
częstotliwości fp. Następnie dokonuje się obróbki sygnału w bloku BOS pracującym na niższej czę-
stotliwości pośredniej i polegającej na eliminacji wybranych pasm częstotliwości oraz kontroli am-
plitudy sygnału użytecznego. Po procesie obróbki sygnał podaje się do drugiego konwertera czę-
stotliwości M2, w którym sygnał o częstotliwości pośredniej zamienia się na sygnał wyjściowy fwy 
o wyższej częstotliwości, przy czym częstotliwość sygnału wyjściowego jest równa częstotliwości 
sygnału wejściowego (fwe = fwy). Na końcu sygnał wyjściowy przetwarza się za pośrednictwem mo-
nolitycznego odbiornika radiowego. 
 

 

Rys. 7. Schemat ideowy układu korekcji 
pasma częstotliwości wejściowego sygnału 
do monolitycznego odbiornika radiowego 
Figure 7. Diagram of an input signal frequency 
band correction circuit for monolithic radio 
receivers 
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 Przedstawiona konfiguracja zapewnia bardzo dobrą separację i izolację poszczególnych bloków 
przetwarzania sygnału oraz zapewnia, że częstotliwość wejściowa jest dokładnie równa częstotli-
wości wyjściowej układu bez względu na fluktuacje częstotliwości sygnału oscylatora Osc. W ta-
beli 1 przedstawiono przykładowe parametry użytkowe radiomodemu przy czym podano zarówno 
parametry modeli zbudowanych i zmierzonych jak i parametry technicznie możliwe do uzyskania. 
 
Tabela 1. Przykładowe parametry radiomodemu 
Table 1. Exemplary radiomodem parameters 

Parametry radiomodemu Parametry zmierzone Parametry możliwe 
do uzyskania 

Częstotliwość pracy 430÷437 MHz 
868.5÷870.5 MHz 

80÷1000 MHz 
ISM 2400 MHz 

Modulacja FSK, GFSK FSK, GFSK 
Przepustowość 19.2÷64 kb/s 2.4÷150 kb/s 

Czułość -105 dBm@ 19.2 kb/s 
-100 dBm@ 64 kb/s 

-118 dBm@ 2.4 kb/s 
-92 dBm@ 128 kb/s 

Krok syntezy  50 kHz 12.5 kHz 
Moc wyjściowa 10 dBm 20 dBm 
Zasilanie – odbiór  3V@ 100 mA 3V@ 100 mA 
Zasilanie – nadawanie przy mocy wyjściowej 10 dBm 3V@ 100 mA 3V@ 100 mA 
Dostęp do kanału TDMA TDMA 
Możliwość przesyłania głosu Tak Tak 
Możliwość pracy w warunkach przemysłowych 
(-25÷+85ºC), odporny na wibracje Tak Tak 

 
5.2. Układ detekcji ramki i odtwarzania zegara 
 

W cyfrowym radiowym torze nadawczo odbiorczym przesyłany jest zazwyczaj tylko strumień da-
nych, bez sygnału zegarowego. Brak referencyjnego taktowania powoduje, że przebieg zegarowy 
należy odtworzyć w odbiorniku z otrzymanych danych. Istnieje wiele metod, aby to osiągnąć, a jed-
ną z nich, wykorzystywaną w omawianym systemie jest wprowadzenie tzw. preambuły, czyli spe-
cjalnego ciągu synchronizującego na początku pakietu danych, na podstawie którego odbiornik jest 
w stanie odtworzyć zegar danych. Układy synchronizacji spotyka się coraz częściej w scalonych 
transceiverach radiowych, ale jakość ich działania pozostawia zwykle sporo do życzenia. Zadanie 
to nie jest też obliczeniowo trywialne a jego implementacja w klasycznym mikrokontrolerze wy-
maga relatywnie wysokich nakładów energii (wysokiej częstotliwości taktowania). Znacznie 
lepszym rozwiązaniem okazało się zaimplementowanie algorytmu odtwarzania zegara w ultra-
niskomo-cowym układzie FPGA, gdzie ze względu na potokowy charakter przetwarzania danych 
udało się silnie ograniczyć straty energii i tym samym znacznie odciążyć główny mikrokontroler 
radiomode-mu [5]. 
 

 
 
Rys. 8. Diagram blokowy układu detekcji ramki i odtwarzania zegara 
Figure 8. Block diagram of a frame presence detection and clock retrieval circuit 
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 Struktura zaproponowanego układu przedstawiona jest na rysunku 8. Dane z układu kształtują-
cego scalonego transceivera radiowego w paśmie podstawowym trafiają na układ korelatora, porów-
nującego odebrany ciąg ze wzorcem preambuły. W przypadku wykrycia powtarzających się prze-
biegów podobnych (w zadanym stopniu) do wzorca, uaktywniony zostaje układ szukający specjal-
nego symbolu końca preambuły SOF. W momencie wykrycia takiego wzorca, układ sygnalizuje ko-
nieczność wybudzenia współpracującego mikrokontrolera ze stanu uśpienia i przesyła do niego da-
ne wraz z odtworzonym zegarem w standardzie SPI. 
 Ze względu na wymagane nadpróbkowanie sygnału, zaimplementowany układ działa z często-
tliwością 16-krotnie większą, niż przepływność danych w paśmie podstawowym (dla 19.2 kbps jest 
to 307.2 kHz) i pobiera przy tym jedynie 3 mW mocy. 
 
 
6. OPROGRAMOWANIE 
 
Przyjęty w zespole opracowującym prezentowaną platformę proces tworzenia oprogramowania ukie-
runkowany został na dostarczanie niezależnych i uniwersalnych komponentów, które można wyko-
rzystać w więcej niż jednej aplikacji. Oprogramowanie zyskało dzięki temu przejrzystą strukturę 
warstwową, w której każdy komponent posiada jasno sprecyzowany zakres obowiązków i interfejs. 
Dzięki temu możliwe stało się niezależne rozwijanie i testowanie komponentów oprogramowania. 
Struktura całego oprogramowania oraz wybrane aspekty dynamiczne zamodelowane zostały z wy-
korzystaniem języka UML 2.1 (ang. Unified Modelling Language). Kod źródłowy napisany został 
w języku C z wykorzystaniem standardu C99 z uwzględnieniem dobrych praktyk znanych w tej 
dziedzinie i własnych doświadczeń zdobytych w poprzednich projektach [6], [7], [8]. 
 Jednym z ciekawszych elementów stworzonego oprogramowania jest komponent HAL, czyli tzw. 
warstwa abstrakcji sprzętu (ang. Hardware Abstraction Layer) przeznaczona dla mikrokontrolerów 
ogólnego przeznaczenia. HAL to zestaw interfejsów programowych obsługujących w ujednolicony 
sposób standardowe elementy mikrokontrolerów, takie jak kontroler przerwań, porty I/O, urządze-
nia peryferyjne (UART, SPI, USB, I2C), liczniki itp. Interfejsy te pozostają więc takie same, nieza-
leżnie od tego na jakim konkretnie typie mikrokontrolera działa oprogramowanie. Dzięki temu op-
rogramowanie jest w większym stopniu przenośne, między mikrokontrolerami różnych producen-
tów nawet o różnych architekturach. Warstwa HAL została sportowana również na architekturę PC 
w postaci „wirtualnego mikrokontrolera”. Osiągnięto w ten sposób możliwość konstruowania te-
stów jednostkowych dla poszczególnych fragmentów oprogramowania a także ekstensywne symu-
lowanie jego działania w wygodnym środowisku. Poprawiło to w znaczący sposób jakość kodu 
oraz jego niezawodność. 
 Warstwa HAL jest używana w oprogramowaniu dla wszystkich elementów opisywanej plat-
formy, ale może zostać użyta także w innych projektach, stanowiąc dobry fundament dla większo-
ści aplikacji wbudowanych. Przystosowana jest również do współpracy z systemem operacyjnym 
czasu rzeczywistego (np. FreeRTOS) choć równie dobrze może działać samodzielnie. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Zaprojektowana platforma sprzętowa wraz z dedykowanym oprogramowaniem stanowi kompletną 
warstwę komunikacyjną, na bazie której powstawać będą mogły różnorodne aplikacje. Wprowa-
dzenie jednolitej warstwy komunikacyjnej pozwoli na szybkie zestawianie lokalnych sieci radio-
wych i systemów sterowania, realizujących konkretne zadania. Pojawienie się nowych kanałów ko-
munikacyjnych otworzy również drogę do implementacji innych usług, takich jak zdalne monito-
rowanie i centralny nadzór nad pracami dołowymi. Wykorzystanie promieniującego kabla jako 
fragmentu medium transmisyjnego pozwolą integrować długie i trudno dostępne odcinki korytarzy 
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i przodków w jeden system komunikacyjny. W efekcie powstaje system radiokomunikacyjny, ob-
sługujący różne tryby transmisji, przy czym dzięki jego modułowości, dostawcy docelowych roz-
wiązań mogą konfigurować swoje produkty w szerokim zakresie, dostosowując je do potrzeb od-
biorcy. 
 
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007−2010 jako projekt rozwojowy. 
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Radio Voice Communication and Remote Control System for Safety 
Blockades and Machinery, Designed to Work in Underground Coal Mines 
 
The paper presents the results of a realized research project, which goal was to create a complete 
wireless communication layer, that would allow to build modern automation, remote control and 
voice communication systems. Special consideration was taken to ensure, that the resulting system 
would work in hardly accessible long wall rooms and nearby corridors. The main project outcome 
are low power digital radio modems (working in 434 MHz and 870 MHz ISM bands with data ra-
tes between 19.2÷64 kb/s) and a short range (2–3 km) communication system based on leaky fe-
eder, dedicated for remote control applications with voice communication options. A set of univer-
sal software components, optimised to work in real-time conditions was designed to speed up the 
prototyping process and deploy the products faster. 
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Zespolenie wdrażanych technologii teleinformatycznych, którego celem jest osiągnięcie nadrzęd-
nej roli systemu dyspozytorni energomechanicznej, wymaga określenia standardów w zakresie ko-
munikacji, transmisji i oprogramowania. Niniejsza publikacja obejmuje swoją treścią zagadnienia 
związane z rozwojem systemów dyspozytorni energomechanicznej w zakładach górniczych, iden-
tyfikując ograniczenia, problemy, szanse i korzyści płynące z ich zastosowania. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Dyspozytornia energomechaniczna, światłowody, sieci telekomunikacyj-
ne, automatyka i sterowanie 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Ogromny postęp w dziedzinie systemów teleinformatycznych, łączących standardy z dziedziny au-
tomatyki, elektroniki i łączności w zakładach górniczych w ostatnich latach pozwolił na coraz częst-
szą implementacje nowoczesnych struktur transmisyjnych. Zaistniała potrzeba uzyskania pełnych 
funkcjonalności nowoczesnych maszyn i urządzeń górniczych, których realizacja staje się możliwa 
po wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań. 
 Wprowadzając do produkcji nowoczesny, zautomatyzowany park maszynowy wraz z urządze-
niami towarzyszącymi, nierzadko pracującymi niestety w środowisku heterogenicznym, uzyskali-
śmy pewne nowe możliwości sterowania, kontroli pracy, bezpieczeństwa. Te nowe funkcjonalno-
ści, dostępne lokalnie, nie są w pełni wykorzystane. Nawet w przypadku transmisji danych z tych 
urządzeń na powierzchnię zakładu tworzyliśmy dedykowane stacje wizualizacyjno-sterujące, obej-
mujące urządzenie lub zespół urządzeń jednego producenta. Stacje te budowano z reguły w bezpo-
średnio zainteresowanych działach kopalni, których zadania sprowadzały się często do pobieżnej 
obserwacji niewielu czynników. Rzadko wykonywano analizy przyczyn określonych zachowań 
urządzeń a prawie nigdy analizy nie służyły kadrze wyższego szczebla jako narzędzie wspomaga-
jące proces produkcji. 
 Dla kierownika działu energomechanicznego, głównego elektryka lub mechanika odpowiednio 
przygotowane dane z wszystkich obszarów są nieocenioną metodą wprawnego planowania, zarzą-
dzania i kontrolowania. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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 Aby uzyskać pełny obraz sytuacji energomechanicznej należy więc zastosować globalne podej-
ście do problemu, wdrażając jednolitą platformę gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych 
z maszyn i urządzeń każdego producenta. 
 W gąszczu standardów komunikacyjnych, ramek danych, poziomów sygnałów itd. należy wy-
znaczyć jednolity schemat postępowania i oznaczyć go jako sposób na pozyskiwanie i transmito-
wanie danych i informacji. Aby skutecznie przeprowadzać obserwacje procesu technologicznego 
musimy uzyskać dane z szeregu urządzeń i na ich podstawie wyciągać wnioski i podejmować dzia-
łania. Mając przykładowo wiedzę z urządzeń urabiających na temat wydobycia możemy określić 
zapotrzebowanie na wodę, emulsję czy sprężone powietrze a system dyspozytorski powinien wy-
ciągnąć wnioski z nadmiernego zużycia któregokolwiek z tych elementów. Mając dla każdego 
z elementów trzy niezależne systemy wizualizacyjne nie zrealizujemy idei skutecznej analizy i wy-
ciągania wniosków, a tak rozproszony system nie może być nazywany systemem „business intelli-
gence”. To właśnie system klasy „business intelligence” jest celem wdrażania idei dyspozytorni 
energomechanicznej jako sposób na przekształcanie danych w informacje a informacje w wiedzę. 
 
 
2. UJEDNOLICENIE STANDARDÓW KOMUNIKACYJNYCH 

DLA SWOBODNEGO POZYSKIWANIA INFORMACJI 
 
Pseudobiznesowe podejście przedsiębiorstw produkujących maszyny i urządzenia dla górnictwa 
często sprowadza się do próby zamknięcia drogi danym wypływającym z urządzeń, a mogącym 
mieć szersze zastosowanie. Metoda tzw. „czarnej skrzynki” stosowana przez wielu producentów 
przestaje mieć rację bytu. Świadomość służb technicznych kopalni w tym względzie zdaje się być 
coraz większa. Wyraża się to przede wszystkim zdecydowaną dezaprobatą wobec prób podejmo-
wanych przez producentów lub integratorów już na etapie tworzenia koncepcji funkcjonowania da-
nego elementu lub systemu. 
 Mając wiedzę na temat konieczności pozyskiwania danych z maszyn i urządzeń górniczych in-
westor może w pierwszej kolejności zadbać o sprecyzowanie własnych potrzeb w tym względzie. 
Nie jest to proste zagadnienie, szczególnie gdy kopalnia nie jest w posiadaniu rozwijanego i w peł-
ni „otwartego” systemu nadrzędnego. Z pomocą przychodzi nam wykaz typowych informacji, któ-
re pozwolą na swobodne pozyskiwanie danych. 
 Określenie warstwy fizycznej interfejsu komunikacyjnego to pierwszy krok do stworzenia peł-
nej specyfikacji parametrów transmisyjnych. Zdefiniowanie standardu elektrycznego i parametrów 
iskrobezpiecznych interfejsu pozwoli zastosować odpowiednie urządzenia „stykowe”, służące po-
bieraniu danych (np. RS232, RS485, RS422, itp.) 
 Drugim elementem niezbędnym do przeprowadzenia skutecznego pozyskania danych jest pro-
tokół komunikacyjny oraz postać ramki transmisyjnej z dokładnym opisem przesyłanych parame-
trów. Transmisja danych pomiędzy przykładowo modułami pomiarowymi a urządzeniami typu 
DTE (ang. Data Terminal Equipment) pozwoli określić sposób transmisji danych symbolizujących 
daną informację (parametr urządzenia). 
 Kolejny parametr ułatwiający stworzenie metody pozyskiwania informacji to szczegółowy opis 
adresacji w zastosowanym protokole transmisji. Znajomość adresów modułów pomiarowych oraz 
adresów poszczególnych wejść i wyjść określa metodę dostępu do danych z systemów SCADA. 
 Niezwykle ważnym zagadnieniem jest uzyskanie od producenta, względnie integratora pełnej 
dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń końcowych, zawierającej szczegółowe schematy po-
łączeń elektrycznych między urządzeniami przeznaczonymi do monitoringu lub sterowania a mo-
dułami pomiarowymi. Schematy powinny zawierać sposób okablowania pomiędzy modułami wejść/ 
/wyjść cyfrowych i analogowych, sterownikami programowalnymi PLC (ang. Programmable Lo-
gic Controller), koncentratorami danych. 
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 Wszystkie te elementy posłużą inwestorowi do swobodnego pozyskania informacji z maszyn 
i urządzeń, pozwalając jednocześnie na niezakłócony rozwój nadrzędnych systemów sterowania 
i nadzoru i budowę dyspozytorni energomechanicznej. 
 Opisane powyżej wymagania zawierają sposób na pozyskanie informacji z każdego elementu, 
nawet komunikującego się starszymi, wypieranymi już z rynku metodami. Naszym celem jest cią-
gły rozwój technologii transmisji a ta nie będzie możliwa bez tworzenia „otwartych”, szybkich 
i bezpiecznych magistral danych w oparciu o przemysłowy Ethernet. 
 Wzrost popularności przemysłowego Ethernetu w ostatnich latach jest mocno zauważalny rów-
nież w branży górniczej. Nierzadko spotykamy się z interfejsem ethernetowym w koncentratorach 
danych dołowych systemów energomechanicznych. Standard przemysłowego Ethernetu stopniowo 
wypiera inne architektury sieci wykorzystywane dotąd w systemach do kontroli, monitoringu i ste-
rowania procesami przemysłowymi. 
 Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2008 roku przez Control Engineering [1] aż 95% 
firm wykorzystuje infrastrukturę Ethertnet TCP/IP w swoich systemach kontroli i sterowania, pod-
czas gdy nieco ponad rok wcześniej przyznawało się do tego tylko 73% ankietowanych przedsię-
biorstw. 
 Czym zatem jest przemysłowy Ethernet i jakie niesie korzyści z jego zastosowania? Przemy-
słowy Ethernet (ang. Industrial Ethernet lub Production Ethernet) to wersja popularnego standardu, 
dopasowana do potrzeb systemów kontroli, monitoringu i sterowania procesami przemysłowymi. 
Podstawowa zaletą tego rozwiązania jest względnie niski koszt poszczególnych elementów oraz – 
co jest celem tej analizy – łatwa możliwość integracji i współpracy z różnymi, zewnętrznymi apli-
kacjami. 
 Niestety pod pojęciem przemysłowego Ethernetu kryją się jego różne wersje a brak opracowa-
nego, jednolitego standardu może być uznane jako znacząca wada. Jednakże jesteśmy w stanie 
wyodrębnić rozwiązania mające już swoją pozytywną historię oraz mogące spełnić oczekiwania 
magistralnych sieci teleinformatycznych do zastosowań w górnictwie. 
 Poważnym zadaniem dla projektantów takich modeli transmisji staje się rozwiązanie potencjal-
nych problemów z transmisją w czasie rzeczywistym oraz obsługa stosu TCP/IP. Modyfikacje Et-
hernetu do zastosowań przemysłowych rozszerzają jego podstawowe funkcje, zwiększając nieza-
wodność, przepustowość i bezpieczeństwo danych. 
 Najbardziej znanym i rozpowszechnionym standardem przemysłowego Ethernetu jest Profinet 
wspierany przez organizację Profibus and Profinet International. Bazuje on na standardzie IEEE 
802.3, współpracując z wersjami Ethernetu przewodowego i bezprzewodowego. Protokół realizuje 
wszystkie konieczne procedury dla zastosowań przemysłowych. Profinet pozwala integrować róż-
ne odmiany sieci przemysłowych, przez co rozwiązanie na nim oparte wydają się być bardzo uni-
wersalne. 
 
 
3. SZYBKA I BEZPIECZNA MAGISTRALA TELEKOMUNIKACYJNA JAKO NARZĘDZIE 

TRANSMISYJNE DANYCH Z UKŁADÓW TECHNOLOGICZNYCH 
 
Spośród celów, jakie mogą przyświecać projektowi tworzenia magistrali światłowodowej będzie 
przede wszystkim integracja systemów automatyzacji produkcji, systemów sterowania kompleksa-
mi ścianowymi, pociągiem aparaturowym, systemów wizualizacji procesów technologicznych, mo-
nitoringu wizyjnego, łączności i komunikacji czy miernictwa. 
 Najważniejszym elementem opracowywania koncepcji magistralnej sieci światłowodowej w za-
kładzie górniczym jest dobór odpowiedniego rozwiązania i technologii. Najskuteczniejszym z do-
stępnych rozwiązań w dziedzinie światłowodowej transmisji danych jest transmisja oparta o kon-
strukcję pierścieni optycznych. Pierścień optyczny to redundantne rozwiązanie charakteryzujące się 
wysoką niezawodnością połączoną z efektywnością działania. Należy, więc opracować fizyczny 
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przebieg tras kablowych sieci magistralnej w taki sposób, aby utworzyć obwód zamknięty. Urzą-
dzenia transmisyjne zabudowane w ramach pierścienia optycznego zarządzają ruchem magistrali efek-
tywnie i w sposób bezpieczny. Bezpieczeństwo takiej transmisji polega na zdolności urządzeń po-
średniczących do rekonfigurowania pierścienia logicznego w razie awarii. Stosując topologię po-
dwójnego pierścienia redundantnego, zrealizowanego w oparciu o różne trasy kablowe utworzymy 
niezwykle bezpieczną i odporna na uszkodzenia magistralę. Taka koncepcja magistrali światłowo-
dowej jest w stanie zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa dla niezwykle ważnych transmisji. 
 Systemy dołowe, na które kładziemy szczególny nacisk, ze względu na ich strategiczny charak-
ter, należałoby sprzęgnąć bezpośrednio z rdzeniem pierścienia, wkomponowując ich infrastrukturę 
bezpośrednio w magistralę światłowodową. Pozostałe systemy mogą być dołączane za pomocą wy-
prowadzeń kabli światłowodowych z przełącznic magistralowych. 
 Elementy końcowe, np. systemy automatyki i sterowania kompleksem ścianowym itp. powinny 
zostać dołączane do struktury sieci magistralnej za pomocą przewodów konfekcjonowanych. Kon-
fekcjonowany światłowód górniczy to zapasowy odcinek kabla wraz z zakończeniem stykami świat-
łowodowymi, przygotowany w taki sposób, aby ułatwić szybki montaż w miejsce odcinka uszko-
dzonego. Przygotowanie światłowodów konfekcjonowanych możliwe jest zarówno na kablu górni-
czym typu mini breakout lub na kablu opancerzonym. 
 Użycie okablowania światłowodowego, jako medium transmisyjnego niesie ze sobą konieczność 
spełnianie pewnych wymagań. I tak na powierzchni zakładu górniczego problem sprowadza się je-
dynie do zapewnienia odpowiednich warunków instalacyjnych, czyli tzw. kanalizacji wtórnej. 
Wewnątrz takiej osłony stosujemy kable zewnętrzne lub uniwersalne dowolnego producenta i w do-
wolnej technologii wykonania. Zwrócić należy uwagę na trasy kablowe, biegnące w bezpośrednim 
sąsiedztwie instalacji średniego i wysokiego napięcia. Wówczas dobrać należy kable w pełni die-
lektryczne. Kable prowadzone wewnątrz obiektów lub nieosłonięte kanalizacja wtórną powinny 
być wykonane w powłoce bezhalogenowej. Magistralna sieć światłowodowa dołowa od sieci po-
wierzchniowej rozdzielona jest mufami komutacyjnymi w pobliżu szybów, tak, aby swobodnie za-
mienić rodzaj kabla światłowodowego oraz obsłużyć urządzenia szybowe, np. sygnalizacja szybo-
wa lub monitoring. Odpowiednie zabezpieczenie kabla powierzchniowego wraz z jego pojemno-
ścią powinno być adekwatne do systemu dołowego, tworząc wraz nim jednolity pierścień optycz-
ny. 
 Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana podczas doboru kabla światłowodowego dla dołu 
kopalni. W chwili obecnej możemy dokonywać wyboru pomiędzy kilkoma rozwiązaniami, przy 
czym każde z tych rozwiązań zaprojektowano do konkretnych zastosowań. Kable montowane w szy-
bach, w pionie, powinny być kablami odpowiednio zabezpieczonymi pod względem narażeń me-
chanicznych, wytrzymałości wzdłużnej i poprzecznej oraz przed wnikaniem wilgoci. Kabel YOTK-
GtsDFoyn i YOTKGtsFoyn to kable opancerzone, nierozprzestrzeniające płomienia, z centralnym, 
dielektrycznym elementem wytrzymałościowym. Pierwszy rodzaj kabla jest dodatkowo wzmoc-
niony włóknami aramidowymi. Taki kabel, instalowany w szybach, montowany jest do konsol sa-
mozaciskowymi uchwytami drewnianymi lub ze stali nierdzewnej, co sześć metrów. Kable chod-
nikowe w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne to odmiana kabla górniczego w wer-
sji YOTKGtsFtlyn, opancerzonego, w oplocie z taśm stalowych. Kable światłowodowe do bezpo-
średnich połączeń z urządzeniami to wzmocniony kabel Optral CDAD Breakout. 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpoża-
rowego w podziemnych zakładach górniczych osłony kabli górniczych powinny być trudno zapal-
ne i samogasnące [2]. 
 Ważną kwestią podczas projektowania i budowy górniczej, magistralnej sieci światłowodowej 
jest aspekt tzw. iskrobezpieczeństwa optycznego. Należy pamiętać o stosowaniu norm w zakresie 
promieniowania optycznego. Pierwsza norma PN-EN 50303:2004 Ap1 mówi o ograniczeniu emisji 
fali świetlnej do poziomu akceptowalnego, czyli do 150 mW mocy wypromieniowanej. Wartości 
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te zostały ustalone na takim poziomie, co do którego wykazano bezpieczeństwo w przypadku, gdy 
promieniowanie pada na ziarna pyłu zawieszone w atmosferze wybuchowej metanu z powietrzem. 
Dalsza część zapisów tej normy mówi o konieczności zastosowania blokady odcinającej w nadaj-
niku, na wypadek przerwania nośnika transmitującego, lecz tylko w przypadku, kiedy wypromie-
niowana moc nie jest ograniczona przez niezawodne źródło energii lub przez zastosowanie nieza-
wodnego urządzenia ograniczającego. Urządzenia, których stosowanie uważa się za bezpieczne 
muszą posiadać cechę grupy I kategorii M1 op is, o czym mówi norma PN-EN 60079-28 [2]. 
 Wiedza w temacie doboru rozwiązań światłowodowych dla wyrobisk górniczych jest ciągle po-
szerzana z uwagi na nowe implementacje. Osiągamy w chwili obecnej stan, w którym dostępność 
skutecznych rozwiązań pozwala na swobodne projektowanie struktur sieciowych dla każdych wa-
runków pracy. 
 Podstawowym celem podczas projektowania magistralnej sieci telekomunikacyjnej jest skon-
struowanie zunifikowanej infrastruktury, która w sposób czytelny dla producentów będzie potrafiła 
przyjąć i przetransportować dane. Z tego punktu widzenia drażliwym elementem magistrali są sta-
cje lokalne i węzłowe, odpowiedzialne za przyjęcie i agregację danych. Wyposażenie takich stacji 
musi być na tyle elastyczne, aby zapewnić możliwość włączenia sygnałów z wszystkich maszyn 
i urządzeń. Wśród wymagań, jakie powinno stawiać się funkcjonalności takich stacji są przede 
wszystkim: 
− szeroki zakres standardów sygnałów przyjmowanych, 
− odporność na trudne warunki środowiskowe oraz zgodność z przepisami górniczymi i dyrekty-

wą ATEX, 
− zdalny nadzór i konfiguracja, 
− wykrywanie stanów awaryjnych, 
− rekonfiguracja w stanach awaryjnych, 
− redundancja kluczowych elementów, 
− możliwość zapewnienia redundancji linii lub poszerzenia pasma przez równoległe zwielokrot-

nienie magistral TCP/IP, 
− agregacja sygnałów wizyjnych z kamer, 
− cecha iskrobezpieczeństwa optycznego I M1 op is. 
 Stacje węzłowe to urządzenia odpowiadające za transport danych zagregowanych, płynących ze 
stacji lokalnych. Ich podstawowe funkcjonalności to: 
− możliwość pracy w fizycznym pierścieniu światłowodowym obejmującym urządzenia z po-

szczególnych poziomów kopalni, 
− możliwość stworzenia osobnego fizycznego pierścienia na każdym poziomie kopalni, 
− przywracanie działania sieci po uszkodzeniu jednego z łączy światłowodowych w czasie nie 

dłuższym niż 20 ms, 
− zdalne zarządzanie i informacja o aktualnym stanie sieci przesyłana do dyspozytora, 
− możliwość zasilania z dwóch niezależnych źródeł wraz z podtrzymaniem napięcia, 
− szybkość przesyłu danych dla pierścieni sieci to co najmniej 1 Gbit/s, 
− cecha iskrobezpieczeństwa optycznego I M1 op is. 
 Mając wiedzę na temat budowy struktury magistralnej sieci światłowodowej od miejsca stano-
wiącego element ciągu technologicznego, należy zastanowić się nad funkcjonalnością elementów 
końcowych, czyli punktów styku sieci magistralnej z systemami wykorzystującymi dane i infor-
macje. Serwer bazodanowy z redundancją przyjmuje dane z systemów dołowych w sposób usys-
tematyzowany i szczegółowo opisany. Otwarta pod względem dostępności architektura serwera ba-
zy danych pozwoli na bezpieczne pozyskiwanie, przechowywanie i wstępną analizę danych. W za-
kresie koncepcji budowy dyspozytorni energomechanicznej należy położyć szczególny nacisk na 
odpowiedni dobór sprzętu i oprogramowania zespołu serwerów bazodanowych. Wśród podstawo-
wych funkcjonalności tego elementu muszą znaleźć się przede wszystkim: 
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− wysoce wydajna architektura serwerowa, 
− redundancja zasilania, procesora oraz system nadmiarowy RAID, 
− niezawodny system automatycznej kopii zapasowej, 
− wydajna platforma bazodanowa (np. SQL Server, Oracle itp.), 
− firewall, serwer lustrzany, router VPN. 
 Tak skonstruowany system bazodanowy staje się centralnym punktem gromadzenia, zapisywa-
nia i udostępniania informacji. Jego architektura pozwala udostępniać dane bieżące lub archiwalne 
w sposób ciągły i niezakłócony. Systemy nadzoru i sterowania korzystające z danych i tworzące 
serce dyspozytorni energomechanicznej muszą podlegać pewnym kryteriom funkcjonalnym takim 
jak: 
− wbudowane narzędzia do graficznej prezentacji i analizy informacji z danych bieżących i histo-

rycznych, 
− zgodność z architekturą typu klient/serwer (system zapytany o daną informacje wysyła wyniki 

do klienta, klientem może być wizualizacja lokalna, zdalna, telefon komórkowy, palmtop, stro-
na internetowa), 

− zaawansowany system ochrony dostępu wraz z możliwością delegowania uprawnień, 
− pełna skalowalność i zapewnienie możliwości przyszłościowej rozbudowy systemu, 
− nieograniczona liczba zmiennych, 
− integracja z istniejącymi na kopalni systemami nadzoru i sterowania, 
− mechanizm przechowywania i zarządzania dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń, 
− raportowanie i analiza danych. 
 Obecnie na rynku odnotowujemy wzrost zapotrzebowania na takie systemy. Wśród obecnie do-
stępnych i wdrożonych tego typu systemów można wyróżnić, np. System Dyspozytorni Energo-
mechanicznej DemKop firmy Somar, System Nadzoru i Sterowania EMAC firmy Elektrobudowa 
S.A. oraz system Solaris produkcji Carboautomatyka S.A. Powyższe systemy integrują w sobie 
funkcjonalności konieczne do obsługi dyspozytorni energomechanicznej kopalni i są ciągle rozwi-
jane. 
 Należy również wspomnieć o niezwykle skutecznych rozwiązaniach w dziedzinie bezprzewo-
dowej łączności radiowej pod ziemią. Nowoczesne, iskrobezpieczne radiotelefony z klawiatura oraz 
możliwość integracji systemu dyspozytorni energomechanicznej z centralą telefoniczną kopalni to 
potężne narzędzie w ręku dyspozytora energomechanicznego. 
 
 
4. FUNKCJE DYSPOZYTORNI ENERGOMECHANICZNEJ 

ORAZ ZAKRES ZADAŃ DYSPOZYTORA 
 
Ostatnia dekada to zdecydowany jakościowy skok w automatyzacji i diagnostyce maszyn, procesów 
w górnictwie podziemnym, spowodowany łatwym dostępem do najnowszych technologii kompu-
terowej. Producenci maszyn i systemów sterowania oferują użytkownikowi bardzo dużą ilość da-
nych o stanie urządzenia i dane te mogą być stale transmitowane do bazy danych znajdującej się na 
powierzchni kopalni. Proces dochodzenia kopalni do decyzji o budowie dyspozytorni energomecha-
nicznej rozpoczyna się wtedy, gdy ilość danych otrzymanych z zabudowach systemów przekracza 
możliwości ich analizy przez osoby zajmujące się utrzymaniem ruchu kopalni. 
 W procesie zarządzania dla podejmowania właściwych decyzji niezbędna jest wiedza oparta 
między innymi na analizie i przetwarzaniu otrzymanych danych. Popularne jest określenie [3] pi-
ramida wiedzy, która obrazuje zależność pomiędzy posiadanymi danymi a mądrością. 
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 Celowe jest stworzenie miejsca, do którego będą napływać dane z różnych systemów, które bę-
dzie wyposażone w pogramy do ich uporządkowania i analizy w celu zamiany na informacje. Tak 
otrzymane informacje w połączeniu z człowiekiem dopiero będą służyły praktycznemu wykorzy-
staniu. Mądrość znajdująca się najwyżej w „piramidzie wiedzy” powstaje dopiero w wyniku wyko-
rzystania posiadanych zasobów informacji oraz wiedzy, intuicji i doświadczenia człowieka. 
 Podstawą działań poprawiających eksploatację maszyn i urządzeń, niezależnie od użytych środ-
ków technicznych, jest japońskie 5S. Składa się na to pięć terminów wyznaczających podstawy 
działania: organizacja (seiri), systematyczność (seiton), otwartość w działaniu (seiso), standaryza-
cja (seikesu), zdyscyplinowanie (sieketsu). W oba wymienione wcześniej pojęcia „piramida 
wiedzy” i 5S wpisuje się bardzo dobrze dyspozytornia energomechaniczna. Ma być tym miej-
scem w którym, opierając się na systemie 5S, dyspozytor będzie pierwszą osobą wykorzystującą 
własną wiedzę i otrzymane informacje, która będzie zdolna do podejmowania w określonych sy-
tuacjach rozważnych i właściwych działań. 
 Zakład górniczy powinien swoje działania inwestycyjne i modernizacyjne kierować tak, aby wy-
dobycie węgla było najbardziej opłacalne przy zapewnieniu największego bezpieczeństwa pracy za-
łóg. Ta zasada powinna być uwzględniona przy tworzeniu dyspozytorni energomechanicznej. Stąd 
też można sformułować cele dyspozytorni energomechanicznej w sferze zarządzana produkcją: 
a) zapewnienie bezawaryjnej pracy maszyn i urządzeń poprzez monitorowanie ich parametrów pra-

cy. Nie ma technicznych przeszkód, aby maszynę, urządzenie czy instalację wyposażyć w system 
diagnostyczny kontrolujący pracę. Problemem staje się ilość otrzymanych informacji i ilość róż-
nych systemów je zbierających. Mamy systemy kontroli urządzeń i aparatury ścianowej, przod-
kowej, rozdzielń elektrycznych średniego napięcia, pompowni głównego odwadniania, urzą-
dzeń odstawy przenośników taśmowych, urządzeń klimatyzacyjnych itp. Na większości kopalń 
w różnych miejscach są budowane serwery bazodanowe tych systemów. W początkowym eta-
pie, kiedy na kopalni pracuje kilka systemów, dyspozytor energomechaniczny jest w stanie pro-
wadzić nadzór wypranych informacji z monitorowanych urządzeń. Przy większej ilości syste-
mów rozwiązaniem jest stworzenie oddzielnych stanowisk nadzorujących daną grupę urządzeń 
np. dyspozytor odstawy taśmowej. Innym rozwiązaniem jest, aby firma świadcząca usługę ser-
wisową, wykorzystując Internet i połączenie szyfrowane np. VPN kontrolowała stan urządzenia 
a dyspozytor będzie stroną w komunikowaniu się z przedstawicielem firmy serwisowej oraz 
nadzorował transmisję danych; 
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b) podejmowanie działań w przypadku wystąpienia awarii maszyny, urządzenia. Dyspozytor ener-
gomechaniczny ma w tym zakresie przejąć obowiązki jakie obecnie spoczywają na dyspozyto-
rze kopalnianym. Po przyjęciu informacji o wystąpieniu awarii urządzenia, powiadamia osoby 
nadzorujące ruch urządzeń na danej zmianie, koordynuje działania innych oddziałów w celu 
usunięcia awarii np. transport elementów potrzebnych do wymiany, organizuje pomoc z firmy 
świadczącej usługę serwisową. Jeżeli w zakresie dyspozytora energomechanicznego będzie zdal-
ne monitorowanie i sterowanie pracą urządzeń, np. rozdzielń średniego napięcia to w przypad-
ku braku podstawowego zasilania w energię elektryczną wykonuje przełączenie na układ zasi-
lania rezerwowego; 

c) zastosowanie zdalnego sterowania urządzeń i maszyn dla eliminacji stanowisk stałych. Jest to 
zakres który powinien być w najbliższych latach szeroko wprowadzany do obowiązków dyspo-
zytora energomechanicznego. Zastosowanie zdalnego sterowania ogranicza stanowiska stałe, co 
prowadzi do obniżenia kosztów. Ten fakt jest jednym z głównych argumentów uzasadniających 
celowość inwestowania w nowe systemy sterowania. Jeżeli na kopalni zostanie stworzona sieć 
informatyczna szkieletowa z wyznaczonymi punktami dostępowymi – stanowiska komputero-
we, z których będzie możliwość nadzorowania i sterowania urządzeń, to dyspozytor powinien 
nadawać zakres uprawnień; 

d) kontrola zasilania w media takie jak energia elektryczna, sprężone powietrze, emulsja hydrauli-
czna i kontrola ich racjonalnego zużycia. Aktualnie w zakładach górniczych główną wagę przy-
wiązujemy do pewności zasilania urządzeń w media energetyczne a mniejszą do kontroli racjo-
nalnego ich zużycia. W miarę zabudowy liczników i systemów zbierających dane o zużyciu, ta 
proporcja powinna ulec zmianie; 

e) kontrola zużycia wody dla celów technologicznych. Woda w maszynach dołowych ma zasto-
sowanie głównie w zwalczaniu zapylenia oraz w układach chłodzenia. Koncentracja wydobycia 
powoduje zwiększanie mocy maszyn, które dla prawidłowej pracy wymagają zapewnienia od-
powiedniej ilości wody o określonych parametrach. Niezależnie od zużycia wody dla celów te-
chnologicznych rurociągi powinny zapewniać odpowiednią ilość wody dla celów przeciwpoża-
rowych. Kontrola przez dyspozytora energomechanicznego ciśnienia w rurociągach, wielkości 
zużycia pozwala na jej kontrole oraz na podjecie działań w przypadku nadmiernego zużycia 
spowodowanego np. nieszczelnością rurociągu; 

f) tworzenie raportów i ich udostępnianie wybranym osobom. 
 W obszarze bezpieczeństwa pracy załóg: 
g) kontrola pracy sieci ppoż na dole; 
h) kontrola pracy pompowni głównego odwadniania, pompowni oddziałowych, pracujących w sys-

temie automatycznym; 
i) kontrola pracy urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo załóg, np. wentylatorów lutnio-

wych. 
 Wymienione zakresy działań dyspozytora pokazują duże możliwości, co nie oznacza, że każdy 
dyspozytor powinien je realizować. Kryterium decydującym o wyborze funkcji, jakie ma spełniać 
dyspozytor energomechaniczny zależy od systemów monitoringu, urządzeń, jakie funkcjonują na 
zakładzie górniczym i od dysponowania właściwą kadrą osób, posiadających wiedzę w zakresie 
kontrolowanych urządzeń. 
 Stwarzając stanowisko dyspozytora energomechanicznego na zakładzie górniczym należy okre-
ślić wymagania, co do osoby pełniące taką funkcję i co do systemów wspomagających jego pracę. 
 W ruchu zakładu górniczego znajdują się stanowiska pełniące podobne funkcje takie jak: 
a) dyspozytor ruchu, 
b) dyspozytor metanowy, 
c) dysponent w przewozie dołowym, 
d) dyspozytor na zakładzie przeróbki mechanicznej węgla. 
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 Wymagania dotyczące pierwszych trzech funkcji znajdują swoje zapisy w rozporządzeniu MG 
z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w pod-
ziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz 1169) a w szczególności: 
− §8 w zakresie dyspozytora ruchu wymagający posiadania stwierdzenia kwalifikacji osoby wyż-

szego dozoru ruchu; 
− §287 ust. 2 i 4, w zakresie dyspozytora metanometrii, kwalifikacje oraz zasady współpracy us-

tala kierownik ruchu zakładu górniczego; 
− §586 oraz Zał. 4 pkt 6.7.2. w zakresie dysponenta w przewozie dołowym, funkcję pełni pra-

cownik fizyczny. 
 Dyspozytorem na zakładzie przeróbki mechanicznej węgla jest również pracownik fizyczny, 
jego zakres działania określa instrukcja stanowiskowa. Chcąc znaleźć stanowisko najbardziej od-
powiadające dyspozytorowi energomechanicznemu należałoby jako kryterium przyjąć, że im wię-
cej pełnił on będzie funkcji mających wpływ na bezpieczeństwo załogi tym wymagania powinny 
być zbliżone do dyspozytora metanowego. Jeżeli jego rola będzie polegać głównie na monitorowa-
niu parametrów pracy maszyny to wymagania powinny być takie jak dla dyspozytora na zakładzie 
przeróbki mechanicznej węgla. 
 Wymagania przepisów wynikających z Prawa Geologicznego i Górniczego dla systemów infor-
matycznych i funkcji, jakie mają pełnić a wykorzystywanych przez dyspozytora energomechanicz-
nego są zawarte w rozporządzeniu MG z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie specjalistycznego za-
bezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz 1169) 
a w szczególności: 
− §436 ust. 2 określający czynności przy zdalnym sterowaniu maszyn i urządzeń; 
− §626, §630, §632 w zakresie samoczynnej blokady załączania łącznika w aparaturze elektrycz-

nej nn i Sn po zadziałaniu zabezpieczeń; 
− §656 w zakresie ponownego załączenia maszyny, urządzenia, instalacji po samoczynnym awa-

ryjnym wyłączeniu. 
 Systemy informatyczne wykorzystane w monitorowaniu maszyn, urządzeń, instalacji lub do ich 
sterowania nie można zaliczyć do systemów bezpieczeństwa lub systemów wspomagających pracę 
dyspozytora w rozumieniu rozporządzenia RM z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania 
wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003, z 2005 r. Nr 80, poz. 695 
oraz z 2007 r. Nr 249, poz. 1853) lecz zapisy dotyczące wymagań dla tych systemów można wyko-
rzystać. Dotyczy to w szczególności Załącznika nr 2: 
− pkt 3.4.4 w zakresie układów zdalnego sterowania maszyn i urządzeń; 
− pkt 3.4.7 w zakresie systemów wspomagania pracy dyspozytora. 
 Jednocześnie do systemów informatycznych wykorzystywanych przez dyspozytora energome-
chanicznego mają zastosowanie wymagania oceny zgodności a w szczególności: 
a) Dyrektywa niskonapięciowa wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 

sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 155, poz. 
1089). 

b) Dyrektywa ATEX wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 
2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczo-
nych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2203). 

c) Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej wprowadzona ustawą z 13 kwietnia 2007 r. 
o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. Nr 82, poz. 556). 

d) Dyrektywa maszynowa obowiązująca od 29.12.2009 r. wprowadzona Rozporządzeniem Mini-
stra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 
Nr 199, poz. 1228). 

e) Dyrektywa maszynowa aktualnie obowiązująca wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Go-
spodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów 
bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 259, poz. 2170), 
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 Największe problemy może stwarzać spełnienie wymagań wynikających z dyrektywy maszyno-
wej aktualnie obowiązującej a jeszcze większe z dyrektywy obowiązującej od 29.12.2009 r. Zgod-
nie z definicją maszyna to zbiór powiązanych z sobą części, podzespołów, z których przynajmniej 
jeden jest ruchomy (nie w wyniku działania mięśni ludzkich lub zwierzęcych) wraz z odpowiedni-
mi elementami uruchamiającymi, obwodami sterowania, zasilania w celu określonego zastosowa-
nia. Wynika z tego, że nie można oddzielać maszyny rozumianej jako zespół części mechanicz-
nych z napędem od jej układu sterowania. Jeżeli kopalnia planuje zabudowę nowego systemu ste-
rowania np. dla ciągu odstawy taśmowej umożliwiającego jego zdalne sterowanie przez dyspozy-
tora energomechanicznego z powierzchni to należy rozpatrzyć dwa przypadki. 
 Pierwszy, kiedy kupujemy nowe przenośniki taśmowe i nowy system sterowania. Ponieważ jest 
to nowy wyrób wprowadzany pierwszy raz do obrotu to podlega dyrektywom Nowego Podejścia. 
Istotna zmiana związana z obowiązywaniem od 29.12.2009 r. nowej dyrektywy maszynowej pole-
ga na zaliczeniu układów logicznych realizujących funkcje bezpieczeństwa do kategorii maszyn do 
których ma zastosowanie jedna z procedur ocen zgodności (Zał. Nr 4 pkt 21. – układy logiczne za-
pewniające funkcje bezpieczeństwa). 
 Drugi przypadek występuje, kiedy kopalnia do posiadających przenośników taśmowych planu-
je zabudowę nowego układu sterowania. Posiadamy maszynę i powinna ona spełniać wymagania 
wynikające z rozporządzenia MGPiPS z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczą-
cych bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596) a poddajemy ją modernizacji. Należy określić czy zakres moder-
nizacji nie spowoduje powstania nowej maszyny. W takim przypadku maszyna po modernizacji 
powinna spełniać wymagania dyrektyw a producent oznaczyć ją znakiem CE i wystawić deklaracje 
zgodności. Modyfikacją konstrukcji maszyny, która nie jest naprawą ani modernizacją w ramach 
której wyrób uznaje się za nowy przyjmuje się gdy: 
− zachodzi zmiana poziomu zagrożeń lub pojawiają się nowe zagrożenia, dotychczas nieoceniane; 
− analiza ryzyka wskaże, że wzrósł stopień zagrożenia. 
 Za rozstrzygniecie czy został stworzony nowy wyrób, jest odpowiedzialna osoba, która wpro-
wadza istotne zmiany (użytkownik/pracodawca). Podsumowując drugi przypadek kopalnia przed za-
budową nowego systemu powinna dokonać: 
− oceny maszyny czy spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia MGPiPS z 30.10.2002 r. 

w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użyt-
kowania maszyn przez pracowników podczas pracy, np. wykorzystując wzór listy kontrolnej, 
co taka ocena powinna zawierać a przedstawionej na stronie internetowej Państwowej Inspekcji 
Pracy pod adresem http://www.pip.gov.pl/html/pl/html/03050000.htm, 

− oceny ryzyka czy zastosowanie zdalnego sterowania maszyny nie stwarza nowego zagrożenia 
lub nie wzrósł stopień zagrożenia, czy maszyna po modernizacji nie jest nowym wyrobem w ro-
zumieniu dyrektywy maszynowej. 

 Taką ocenę kopalnia może wykonać samodzielnie lub zlecić innemu podmiotowi, np. jednostce 
certyfikującej w obszarze oceny dobrowolnej. 
 Utworzenie w kopalni stanowiska dyspozytora energomechanicznego spowoduje, że każdy no-
wy system sterowania, wizualizacji wprowadzany na kopalni będzie doprowadzony do tego stano-
wiska. Jednocześnie zostanie zwiększony zakres obowiązków dla tej osoby. Dyspozytornie wypo-
sażamy w układy telewizji przemysłowej umożliwiającej transmisje obrazów z kamer zabudowa-
nych w wybranych stanowiskach kopalni. Wszystko to powoduje, ż dyspozytor energomechanicz-
ny staje się jednym z elementów w systemie bezpieczeństwa funkcjonalnego zakładu górniczego 
i powinno się dokonać oceny, jakie jest prawdopodobieństwo popełnienia błędu przez człowieka. 
Czy w sytuacjach wystąpienia rozległej awarii ilość otrzymanych komunikatów, alarmów z syste-
mów informatycznych nie jest zbyt duża, czy te nie wprowadzają dezinformacji, czy są opracowa-
ne instrukcje, procedury określające sposób postępowania. Czynniki wpływające na działanie dys-
pozytora odgrywają ważna rolę, gdyż mogą wpływać na błędne działanie. Do tych czynników 
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można zaliczyć np. błędy w zaprojektowanym systemie wizualizacji polegające na złych komuni-
katach, ich nadmiernej liczbie, braku ustalonej ważności nadawanych komunikatów. Zachowanie 
człowieka można rozpatrywać w trzech poziomach – model zachowań człowieka według Rassmu-
sena [4]; wprawie, regułach, wiedzy. 
 Działania oparte na wprawie polegają na działaniu podświadomym, intuicyjnym, w oparciu 
o znane praktykowane rutynowe zachowania. Czynności oparte o reguły operator wykonuje stosu-
jąc uprzednio opracowane procedury postępowania dla zaistniałej sytuacji. Na poziomie wiedzy 
operator musi poradzić sobie z nieznaną dla siebie sytuacją, dla której brak jest zdefiniowanych 
procedur postępowania. Proces ten jest obarczony znaczna niepewnością. 
 Aby zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa oraz redukować prawdopodobieństwo błę-
dów człowieka należy: 
− na etapie przygotowywania zakupu nowego systemu wizualizacji przeprowadzić analizę zagro-

żeń i ocenę ryzyka, określić wymagania do interfejsu operatora, np. sposób prezentacji danych, 
ważność i ilość nadawanych komunikatów w sytuacjach awaryjnych; 

− sprawdzić dostępność procedur dla każdej sytuacji alarmowej/diagnostycznej; 
− prowadzić regularny audyt i dokonywać odpowiednich korekt systemu w oparciu o dane nieza-

wodnościowe i opracowane analizy; 
− przewidzieć proces szkolenia pierwotnego i cyklicznego dyspozytorów energomechanicznych. 
 
 
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 
Poprzez analizę tej publikacji diagnozujemy ograniczenia i problemy w zakresie nadzoru i stero-
wania procesem technologicznym w górnictwie. Stawiając również określone wymagania przy-
szłym rozwiązaniom nakreślamy nowoczesne i skuteczne metody realizacji celów. Do wspomnia-
nych metod należą przede wszystkim: 
− zatwierdzenie standardów komunikacyjnych dla zbiorczej transmisji danych; 
− tworzenie w zakładach górniczych magistralnych sieci transmisyjnych; 
− opracowanie założeń dla systemów bazodanowych, urządzeń transmisyjnych i aplikacji typu 

SCADA; 
− wyegzekwowanie od producentów i dostawców zgodności z przyjętymi wytycznymi. 
 Niezwykle ważnym aspektem funkcjonowania całości systemu dyspozytorni energomechani-
cznej jest stworzenie magistrali telekomunikacyjnej wraz z infrastrukturą do efektywnego pozyski-
wania danych i bezpiecznego ich przesyłania. Magistrala telekomunikacyjna musi posiadać cechy 
systemu otwartego na wprowadzanie nowych technologii transmisji a co za tym idzie musi umoż-
liwiać zwiększenie jej funkcjonalności w przyszłości. Infrastrukturę telekomunikacyjną dla potrzeb 
systemów dyspozytorni energomechanicznej należy więc traktować jako odrębne przedsięwzięcie, 
które można będzie wykorzystywać sukcesywnie, w miarę wdrażania kolejnych punków systemu 
nadzoru i sterowania. 
 Budując stanowisko dyspozytora energomechanicznego należy uwzględnić, że funkcja ta bę-
dzie jednym z elementów bezpieczeństwa zakładu górniczego. Doświadczenia z pełnienia podob-
nych funkcji w ruchu zakładu górniczego mogą być wykorzystane, lecz należy uwzględnić, że speł-
niają one wymagania wynikające w przepisów Prawa Geologicznego i Górniczego. 
 Jak podaje literatura [4] 70–90% wypadków i awarii w przemyśle spowodowane jest przez sze-
roko rozumiane błędy człowieka, uwarunkowane czynnikami ludzkimi i organizacyjnymi. Czynni-
ki te należy rozpoznawać i odpowiednio kształtować, aby ograniczyć prawdopodobieństwo popeł-
nienia błędu przez człowieka, a tym samym ryzyko związane z eksploatacją obiektów przemysło-
wych podwyższonego ryzyka. Zakres zadań, które będzie pełnił dyspozytor energomechaniczny bę-
dzie wynikał z posiadanych systemów monitorowania, potrzeb kopalni i kwalifikacji. Budowane 
systemy pomiarów i sterowania oprócz funkcji archiwizacji, prezentowania i udostępniania danych, 
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wykonywania raportów będzie pełnił funkcje alarmową. W oparciu o odpowiednie komunikaty i da-
ne wizualne dyspozytor ma za zadanie wykonać działania zapobiegające możliwości wystąpienia 
awarii. Na wartość niezawodności całego systemu wpływa kilka elementów: sprzęt, oprogramo-
wanie, opracowane procedury postępowań oraz potencjalne błędy człowieka. Oznacza to, że w ce-
lu zapewnienia odpowiedniego poziomu niezawodności systemu alarmowego należy uwzględnić 
wszystkie czynniki i to zarówno na etapie budowy tego stanowiska, przed każdym zwiększaniem 
zakresu oraz wykonując okresowe audyty. 
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Functionality of Energomechanical Dispatch Room Using 
Optical Fibre Data Transmission from Technological Devices 
in Underground Coal Mines 
 
Combining the introduced information technologies to achieve the supreme position of energome-
chanical dispatch room requires to establish the standards in communication, transmission and 
software. The content of this publication covers the issues of development of energomechanical 
dispatch room in coal mines by identifying the limitations, problems, potentials and advantages. 
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STRESZCZENIE: Przypomniano podstawowe zagrożenia naturalne występujące w polskim 
górnictwie oraz rys historyczny rozwoju przyrządów pomiarowych, urządzeń i systemów przezna-
czonych do kontroli parametrów atmosfery kopalnianej oraz zjawisk geodynamicznych. Przedsta-
wiono przykłady najnowszych wersji systemów, wspomagających Dyspozytora ruchu i bezpie-
czeństwa. Omówiono najistotniejsze jego elementy powierzchniowe oraz spójny kompleks urzą-
dzeń dołowych. Opisano funkcje, jakie system realizuje, w tym automatycznie działające zabez-
pieczenia i alarmowanie. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo, system bezpieczeństwa, dyspozytornie, zarządzanie bezpieczeń-
stwem 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Stałe zwiększanie głębokości podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego, spowodowane 
głównie sczerpywaniem płycej zalegających pokładów, towarzyszą różne zagrożenia. Zwiększa się 
przez to zazwyczaj liczba, jak i poziom występujących zagrożeń naturalnych. 
 Na poziom poszczególnych zagrożeń wpływ ma też szereg innych, różnych czynników, z któ-
rych największe grupy stanowią czynniki aerologiczne i geodynamiczne. Ich badanie i pomiary 
oraz obserwacja służą określeniu poziomu niebezpiecznych warunków pracy. A więc im rozpo-
znanie dokładniejsze, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia nagłych, nieprzewidywal-
nych zdarzeń. Istotne przy tym jest to, by na etapie projektowania eksploatacji rozpoznawać poten-
cjalny poziom zagrożeń, a poziom rzeczywisty monitorować w sposób ciągły w czasie jej prowa-
dzenia. 
 
 
2. POZIOMY ZAGROŻEŃ NA PODSTAWIE ZALICZEŃ I KLASYFIKACJI  
 
Ustawa Prawo geologiczne i górnicze [10] i rozporządzenia wykonawcze [5], [6], [13] – wymagają 
od przedsiębiorcy przeprowadzania odpowiednich badań w celu rozpoznania potencjalnego po-
ziomu zagrożeń. Na podstawie ich wyników dokonuje się zaliczeń i klasyfikacji węgla danego po-
kładu lub rejonów, wyrobisk do odpowiednich stopni, kategorii, klas lub grup tych zagrożeń. Dzię-
ki temu możliwe jest określenie poziomu występujących zagrożeń naturalnych, co pozwala przy-
gotować się na przeciwdziałanie ich skutkom. Poziom ten określany jest poprzez zaliczenie do: 
− jednego z trzech stopni zagrożenia tąpaniami – głównie w zależności od dokonanego, bądź nie 

dokonanego odprężenia danego pokładu – zalegającego w górotworze skłonnym do tąpań – 
eksploatacją innych, sąsiednich pokładów; 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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− jednej z czterech kategorii zagrożenia metanowego – przede wszystkim w zależności od mak-
symalnej, stwierdzonej badaniami, metanonośności danego pokładu; 

− jednego z trzech stopni niebezpieczeństwa wybuchu metanu, występującego w wyrobisku znaj-
dującym się w polu metanowym – w zależności od możliwości nagromadzenia się w powietrzu 
metanu i jego procentowej zawartości; 

− jednej z dwóch kategorii zagrożenia wyrzutami metanu i skał lub/i jednej z dwóch kategorii za-
grożenia wyrzutami gazów i skał – w zależności od wielkości metanonośności, jego desorpcji 
i zwięzłości węgla a także wystąpienia zjawisk wyrzutowych, lub od całkowitej gazonośności 
i zwięzłości węgla; 

− jednej z dwóch klas zagrożenia wybuchem pyłu węglowego – przede wszystkim w zależności 
od zawartości w węglu części lotnych i charakteru zabezpieczenia występującego pyłu węglo-
wego; 

− jednego z trzech stopni zagrożenia wodnego – w zależności od występowania w sąsiedztwie 
cieków, zbiorników wodnych i warstw wodonośnych oraz możliwości przedostania się z nich 
wody do projektowanych wyrobisk górniczych; 

− jednej z dwóch klas zagrożenia radiacyjnego naturalnymi substancjami promieniotwórczymi – 
w zależności od wielkości takich wskaźników zagrożenia, jak: stężenie energii potencjalnej alfa 
krótkożyciowych produktów rozpadu radonu, moc dawki promieniowania gamma pochłoniętej 
w powietrzu, stężenie izotopów radu w wodach i aktywności właściwej izotopów radu w osa-
dach; 

− jednej z trzech kategorii zagrożenia działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia, w zależności 
od wartości stężeń pyłu, wymagających stosowania odpowiedniej klasy sprzętu filtrującego 
ochrony układu oddechowego oraz jego skuteczności. 

 Dokonuje się też klasyfikacji: 
− pokładu węgla pod względem zagrożenia pożarami endogenicznymi – do jednej z pięciu grup 

samozapalności węgla, w zależności od wartości wskaźnika samozapalności i energii aktywacji 
utleniania; 

− rejonu planowanych robót eksploatacyjnych pod względem zagrożenia klimatycznego – do jed-
nego z trzech poziomów krytycznych, w zależności od temperatury pierwotnej górotworu. 

 
 
3. POMIARY POZIOMÓW ZAGROŻEŃ 
 
Praktyka pokazuje, że podczas eksploatacji pokładów węgla rzeczywisty poziom zagrożeń może 
odbiegać od poziomów zagrożeń określonych zaliczeniami i klasyfikacją. Dlatego też niezwykle 
ważne jest ciągłe monitorowanie poziomu występujących zagrożeń. Rozwój nauki w zakresie tech-
nologii pomiarowych [4], [7], [9] oraz zaistniałe zdarzenia, związane z zagrożeniami, powodują sta-
łe poszerzanie wiedzy o występujących zagrożeniach. Skutkiem tego jest doskonalenie przepisów, 
które wymagają stosowania przez przedsiębiorców najbezpieczniejszych maszyn i urządzeń, tech-
nologii robót górniczych, organizacji prac a także odpowiedniego sprzętu kontrolno-pomiarowego 
do pomiarów doraźnych, jak i stałego monitoringu. 
 W powojennej historii polskiego górnictwa rozwój technologii pomiarowych wynikał między 
innymi z dynamiki postępu w nauce i technice, w tym szczególnie w rozwoju elektrotechniki, elek-
troniki i komputeryzacji. Dało się też zauważyć wpływ narastającej liczby i poziomu zagrożeń. 
 W Polsce w latach 1945–1960 największe zagrożenia powodowały pożary [8], a ich wykrywa-
nie i kontrola zdominowane były przez proste przyrządy wskaźnikowe. Podstawowym przyrządem 
była benzynowa lampa wskaźnikowa, którą wykorzystywano do kontroli przede wszystkim zawar-
tości dwutlenku węgla (CO2) w powietrzu kopalnianym. Określano nią też poziom zawartości me-
tanu (CH4). Drugim podstawowym przyrządem był wykrywacz gazów, służący do określania głów-
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nie zawartości tlenku węgla (CO) i dwutlenku węgla. Prekursorem zdalnego wykrywania pożarów 
był (lata sześćdziesiąte) analizator tlenku węgla SATW-1, a początkiem systemowej CO-metrii au-
tomatycznej (połowa lat osiemdziesiątych) był sygnalizator pożarów SP-24, który przy pomocy od-
powiednich czujników dokonywał pomiarów CO i temperatury, wskazywał pojawianie się dymu 
oraz sygnalizował przekroczenie wartości progowych CO. Rezultatem dalszych prac rozwojowych 
były m.in. Cyfrowy System Wczesnego Wykrywania SWWP oraz System Alarmowania Pożaro-
wego SAP-1 (1992 r.), w którym rozszerzono zakres pomiarów o prędkość powietrza. 
 Z początkiem lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, wraz z budową kopalń Rybnickiego Okrę-
gu Węglowego i uruchomianiem w nich eksploatacji węgla, do zagrożenia pożarowego doszło za-
grożenie wybuchem metanu. Wprowadzono więc obowiązek stosowania stacjonarnych czujników 
metanometrycznych współpracujących z urządzeniami wyłączającymi energię elektryczną w zagro-
żonym rejonie. Metanometria automatyczna początkowo stosowana była tylko w polach metano-
wych najwyższej kategorii zagrożenia metanowego, a oparta była o rodzime rozwiązania – typo-
szereg metanomierzy „Barbara-ROW” współpracujących z urządzeniami wyłączająco-sygnalizują-
cymi typoszeregu „Barbara-WSA” [2]. W latach siedemdziesiątych, z powodu wzrastającego po-
ziomu zagrożenia, zaimportowano z Francji centralne systemy dyspozytorskie, na który w później-
szych latach zakupiono licencję i rozszerzono ich stosowanie do rejony o niższych kategoriach za-
grożenia. 
 Z kolei na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku zaczęło się na-
silać zagrożenie tąpaniami, co miało związek z coraz głębiej prowadzoną eksploatacją. Pierwsza 
aparatura pomiarowa (typu SSA1 – opracowana przez Główny Instytut Górnictwa), powstała już 
w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych. Kontrola polegała na rejestrowaniu sygnałów geofo-
nów (zainstalowanych w wyrobiskach dołowych) za pomocą rejestratorów pisakowych o powol-
nym przesuwie papieru. Zapisy te (o postaci kresek) były następnie zliczane w klasach amplitudo-
wych przez operatorów [1]. Na początku lat osiemdziesiątych stworzono pierwszy system oparty o 
metody sejsmoakustyki (SAK), a później system oparty o mikrosejsmologię (SYLOK). Systemy te 
na początku lat dziewięćdziesiątych, dzięki rozwojowi mikroprocesorów, zastąpiono systemami 
kontroli zagrożenia tąpaniami typu ARES i typu ARAMIS. 
 Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku narastał problem zagrożeń skojarzonych 
(koincydencja zagrożeń, np. metanowego i tąpaniami). Zwiększało to prawdopodobieństwo zaist-
nienia stanów awaryjnych i krytycznych w ruchu zakładu górniczego. Nieodzownym dla bezpie-
czeństwa załogi stało się więc odpowiednie zarządzanie informacjami o poziomach zagrożeń w po-
łączeniu z kontrolą procesów technologicznych. Dało to początek dyspozytorskiego nadzoru nad 
procesami technologicznymi i bezpieczeństwem załogi, który umożliwiał między innymi wizuali-
zację zmian, występujących w zaprogramowanych i kontrolowanych przez system procesach, za 
pomocą dynamicznej tablicy synoptycznej [12]. 
 
 
4. SYSTEMOWE MONITOROWANIE ZAGROŻEŃ 
 
Równoczesny wzrost znaczenia kontroli poziomu zagrożeń skojarzonych, spowodował, że obok 
dyspozytora ruchu ważną rolę odgrywali dyspozytor metanometrii i dyspozytor kopalnianej stacji 
tąpań, którzy nadzorowali coraz to nowsze systemy kontroli [11]. Niezbędne stało się zintegrowa-
nie istniejących na kopalni podsystemów w jeden, logicznie powiązany system nadzoru dyspozy-
torskiego z wielopoziomową strukturą monitorowania procesu wydobywczego i bezpieczeństwa 
(SD2000). Jest to system otwarty, umożliwiający przyłączenie i integrację nowych, kolejnych pod-
systemów. Jego głównymi elementami są system monitorowania parametrów bezpieczeństwa, 
w tym zagrożeń aerologicznych, i parametrów bezpieczeństwa oraz system monitorowania zjawisk 
sejsmicznych (zagrożenia tąpaniami). 
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4.1. Monitorowanie parametrów bezpieczeństwa i parametrów technologicznych 
 

Wszystkie wspomniane wcześniej powody przyczyniły się do tego, że systemy kontrolno-pomiaro-
we przekształcać się zaczęły w systemowe monitorowanie parametrów bezpieczeństwa i produkcji 
w zakładach górniczych. Najnowszy tego typu system –  SMP-NT/A [3] – opracowany został w 2006 
roku. Składa się on (rys. 1) z urządzeń stacyjnych (powierzchniowych), urządzeń obiektowych (pod-
ziemnych), urządzeń końcowych (czujników analogowych i dwustanowych) oraz niezbędnej infra-
struktury informatycznej. 
 

 
 
Rys. 1. Schemat poglądowy systemu SMP-NT/A 
Figure 1. Pictorial diagram of the SMP-NT/A system 
 
 Istotną rolę w tym systemie zarządzania bezpieczeństwem i produkcją zakładu górniczego od-
grywają urządzenia dołowe, umożliwiające prowadzenie ciągłej kontroli parametrów środowiska 
kopalnianego, a w szczególności: 
− pomiar parametrów fizycznych i składu chemicznego powietrza – monitorowanie zagrożeń ae-

rologicznych; 
− kontrola stanu i parametrów pracy urządzeń wentylacyjnych; 
− kontrola stanu i parametrów pracy maszyn i urządzeń ciągów technologicznych; 
− realizacja algorytmów dwustanowego sterowania maszyn i urządzeń dołowych, w tym automa-

tycznego wyłączania zasilania w przypadkach zagrożenia wybuchem. 
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 System ten w każdej warstwie ma otwartą konstrukcję modułową, czyli może być konfigurowa-
ny i rozbudowywany stosownie do wielkości zakładu górniczego i funkcji, jakich użytkownik 
w danym momencie oczekuje. Jego struktura jest ściśle podporządkowana wymaganiom, jakie 
w polskim górnictwie stawia się kopalnianym systemom monitoringu. W szczególności: 
− zapewnia realizację przyjętego w górnictwie hierarchicznego układu zarządzania produkcją i bez-

pieczeństwem; 
− umożliwia zdalne zasilanie z urządzeń dołowych z powierzchni, co zapewnia ich normalne dzia-

łanie w każdych warunkach; 
− umożliwia realizację wymaganych przepisami zadań wizualizacji danych w punkcie dyspozy-

torskim, archiwizacji i raportowania danych pomiarowych i zdarzeń oraz sterowania dołowych 
urządzeń zasilających i sygnalizacyjnych. 

 Ponadto umożliwia też: 
− automatyczne powiadamianie załóg pracujących w rejonach o zagrażającym im niebezpieczeń-

stwie; 
− integrację z systemami geofizycznymi dla umożliwienia realizacji automatycznych wyprzedza-

jących wyłączeń energii elektrycznej w rejonach, w których wystąpił wstrząs o energii mogącej 
spowodować gwałtowny wypływ metanu; 

− współpracę poprzez powierzchniową sieć informatyczną z innymi pracującymi w zakładach gór-
niczych systemami akwizycji i wizualizacji. 

 
4.2. Systemy monitorowania zagrożenia tąpaniami 
 

Nowoczesne rozwiązania w zakresie monitorowania zagrożeń sejsmicznych w kopalniach węgla 
kamiennego zmierzają do intensywnego monitorowania rejonu ściany [1]. Można tu wyróżnić sys-
tem sejsmoakustyczny typu ARES-5 z geofonowymi prędkościowymi sondami, system do tomo-
grafii rejonu ściany typu GEOTOMO/E oraz system ARAMIS SA do kontroli zjawisk dynamicz-
nych przed frontem ściany wydobywczej. 
 W pełni iskrobezpieczny pierwszy w Polsce i w świecie system typu GEOTOMO/E (rys. 2) prze-
znaczony jest do kontroli względnych zmian naprężeń w stropie i pokładzie przed frontem ściany. 
System wykorzystuje do prześwietlania falę sejsmiczną wzbudzaną przez organ urabiający kom-
bajnu. Umożliwia lokalizację miejsc koncentracji naprężeń i ocenę przyczyn ich powstawania oraz 
związanych z tym zagrożeń. 
 Z kolei iskrobezpieczny system typu ARAMIS SA (rys. 3) przeznaczony jest do oceny zagro-
żenia zjawiskami dynamicznymi przed frontem ściany. System wykorzystuje sondy trójskładowe, 
co umożliwia wykrywanie, rejestrację, lokalizację metodą kierunkową, grupowanie oraz ocenę ener-
gii zjawisk sejsmicznych. Zapewnia też identyfikację miejsc o intensywnym wzroście emisji oraz 
interpretację zagrożeń zjawiskami dynamicznymi w oparciu o funkcję ryzyka. 
 Trzecim elementem systemowego monitorowania jest system sejsmoakustyczny ARES-5/E 
(rysunek 4), służący do oceny zagrożeń tąpaniami w kopalniach, dokonywanej zgodnie z zasa-
dami sejsmoakustycznej metody oceny stanu zagrożenia tąpaniami (Instrukcja Nr 1 opracowana 
przez Główny Instytut Górnictwa). 
 Zadaniem systemu ARES-5/E jest przetwarzanie przy pomocy geofonowych sond pomiarowych 
SP-5.28/E (mocowanych na kotwach w ociosie chodników przygotowawczych) prędkości drgań 
mechanicznych górotworu na postać sygnałów elektrycznych, a następnie po wzmocnieniu i filtra-
cji w nadajnikach N/TSA-5.28/E przesyłanie tych sygnałów na powierzchnię do kopalnianej Stacji 
Geofizyki za pośrednictwem telekomunikacyjnej sieci kablowej oraz układów odbiorczych stacji 
powierzchniowej OA-5. W powierzchniowej części systemu następuje cyfrowa obróbka sygnałów 
i komputerowa ich interpretacja. 
 Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu możliwe jest wielofunkcyjne wykorzystanie systemu, 
w tym obserwacja wykresu aktywności i intensywności sejsmicznej (rys. 5). 
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Rys. 2. System GEOTOMO/E 
Figure 2. GEOTOMO/E system 

 

 
 
Rys. 3. System ARAMIS SA do oceny zagrożenia zjawiskami dynamicznymi przed frontem ściany 
Figure 3. ARAMIS SA system for assessment of dynamic events in front of a longwall face 
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Rys. 4. Schemat strukturalny systemu sejsmoakustycznego ARES-5/E 
Figure 4. Structure of the ARES-5/E system 

 

 
Rys. 5. Przykład rejestracji minutowej aktywności i intensywności energii 
Figure 5. Printout of a seismo-acoustic activity diagram for the selected time interval 
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PODSUMOWANIE 
 
Rozwój monitorowanie zagrożeń naturalnych jest naturalną konsekwencją: 
− wzrostu liczby i poziomu zagrożeń występujących podczas eksploatacji pokładów węgla kamien-

nego, 
− rozwoju informatyki, 
− rozwoju techniki pomiarowej. 
 Dlatego też stale prowadzone są prace badawcze nad polepszaniem systemowego monitorowa-
nia zagrożeń. 
 Aktualnie prowadzone prace badawcze polegają na uzupełnieniu istniejącej struktury systemo-
wego monitorowania o trzeci, pośredni poziom. Do niego przeniesiona zostanie i znacznie wzboga-
cona przeważająca część funkcji systemowych, dotyczących wydzielonych rejonów kopalni. Poziom 
ten tworzyć będą lokalne rejonowe centra dyspozytorskie zlokalizowane w czynnych rejonach ro-
bót wydobywczych i przygotowawczych. 
 Centra dyspozytorskie powinny być wyposażone w niezbędne środki techniczne (pomiarowe 
i komputerowe) dla zapewnienia systemowego monitorowania zagrożeń naturalnych i technologi-
cznych w obrębie rejonu, lokalnej wizualizacji i analizy danych pomiarowych, a ponadto wykony-
wania bieżących krótkoterminowych prognoz na podstawie informacji o stanie środowiska oraz sta-
nie maszyn i urządzeń technologicznych. 
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Integrated Safety System for Mine Control Rooms 
 
There have been reminded of basic natural hazards which occur in the Polish mining, and an out-
line of the history of development of measuring instruments, devices and systems designed for con-
trol of parameters of mine atmosphere, and geodynamic events. The examples of the latest versions 
of the systems which aid operators of mine control and safety with their work have been presented. 
The most crucial surface elements of the systems and the organized complex of underground devi-
ces have been discussed. The functions carried out by the system including automatic protections 
and alarming have been described in the paper. 
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Zintegrowany czujnik wykrywania wyrzutu – 
od pomysłu do realizacji 
 
 
Wacław Dziurzyński, Marek Gawor, Jerzy Krawczyk 
Przemysław Skotniczny, Stanisław Wasilewski 
Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Kraków 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Wyrzuty metanu i skał podobnie jak tąpania należą do największych zagrożeń 
w kopalniach głębinowych i są również trudno przewidywalne. Gwałtowny przebieg zjawiska wy-
rzutu metanu i skał oraz skala i zasięg zagrożeń po wyrzucie wymagają rozwiązań umożliwiają-
cych szybkie, a także jednoznaczne wykrycie powstałego zagrożenia i natychmiastowe wyłączenie 
energii elektrycznej oraz wycofanie załogi ze stref możliwego zagrożenia. W tym celu zapropono-
wano specjalne rozwiązanie zintegrowanego czujnika wykrywania wyrzutu. W referacie przedsta-
wiono założenia czujnika, który wyposażono w trzy elementy pomiarowo detekcyjne: komorę cią-
głego pomiaru metanu, czujnik ciśnienia oraz mikrofon. Głównym celem badań poligonowych czuj-
nika było oszacowanie parametrów charakteryzujących dynamiczne własności elementów pomia-
rowych czujnika. Z uwagi na niemożliwość prowadzenia eksperymentów wyrzutu badano czujnik 
w czasie inicjowanych wybuchów metanu i pyłu w chodniku badawczym KD Barbara. Równocze-
śnie w prowadzono badania metodami symulacji komputerowej dla oszacowania prawdopodobnych 
zmian parametrów w czasie wyrzutu. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Wyrzuty gazów, czujnik wykrywania, badania wyrzutu, aerologia górnicza, 
eksperymenty, symulacje komputerowe 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Tąpania oraz wyrzuty węgla, skał i gazu należą do najpoważniejszych zagrożeń naturalnych towa-
rzyszących eksploatacji podziemnej węgla. Moment wyrzutu metanu i skał – podobnie zresztą jak 
w przypadku tąpań, należy do zjawisk niedostatecznie przewidywalnych, co do miejsca i czasu. 
Wyrzutom węgla, skał i gazu towarzyszą zjawiska gazogeodynamiczne stwarzając zagrożenie wy-
wołane zarówno przez uwalniany w ogromnych ilościach gaz, jak i działanie mas powyrzutowych. 
 Praktyka światowego górnictwa (Australia, Chiny, Ukraina oraz Rosja), a także doświadczenia 
i obserwacje wyrzutów w warunkach polskich kopalń pokazują, że w przypadku pokładów skłon-
nych do wyrzutów takie zdarzenia występują pomimo stosowania szerokiej profilaktyki i najlep-
szych metod prognozowania. W tej sytuacji wydaje się konieczne opracowanie metodyki oraz na-
rzędzi do szybkiego i skutecznego wykrycia wyrzutu i uruchomienia niezbędnych działań ratują-
cych zagrożonych górników. 
 Intensywne prace związane z rozpoznaniem mechanizmu powstawania wyrzutu metanu i skał 
oraz badania kryteriów oceny tego zagrożenia podjęto w Instytucie Mechaniki Górotworu PAN 
w Krakowie w ramach projektu rozwojowego pt. Nowoczesne metody zwiększenia bezpieczeństwa 
załóg w aspekcie zagrożenia wyrzutami węgla i metanu w kopalniach eksploatujących węgiel ka-
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mienny finansowanego przez MNiSW. Jest oczywiste, że zwalczanie zagrożenia wyrzutowego wy-
maga właściwego jego rozpoznania, co stanowić może podstawę prognozowania, a także wyboru 
odpowiedniej profilaktyki. 
 W przypadku wyrzutów węgla, skał i metanu pojęcie zagrożenia związane jest z dwoma czyn-
nikami (Bodziony i in. 1997; Jakubów, Tor, Tobiczyk 2003). Pierwszym jest działanie mas powy-
rzutowych bezpośrednio na ludzi, urządzenia oraz obudowę wyrobisk górniczych. Drugim jest me-
tan uwalniany podczas wyrzutu w krótkim czasie i ogromnych ilościach, który zakłóca wentylację 
kopalni, tworząc w wyrobiskach podziemnych mieszaninę wybuchową lub palną oraz często, na 
znacznym obszarze, atmosferę niezdatną do oddychania wskutek obniżonej zawartości tlenu. Za-
grożenie gazowe może zatem objąć swym zasięgiem wiele wyrobisk podziemnych kopalni, a także 
ludzi znajdujących się w tych wyrobiskach. 
 Jak wykazała analiza zaistniałych zdarzeń nagłego wyrzutu węgla i metanu w kopalni „Pnió-
wek” (rok 2002) i w kopalni „Zofiówka” (rok 2005) w początkowym okresie od zdarzenia dyspo-
zytor kopalni nie jest w stanie rozpoznać zaistniałego zdarzenia jako wyrzutu co utrudnia podjęcia 
właściwych działań ratowniczych. W związku z tym istotnym przyczynkiem do zwiększenia wie-
dzy w tym zakresie oraz zabezpieczenia załóg górniczych jest podjecie próby opracowania zinte-
growanego czujnika wykrywania wpływu wyrzutu węgla i metanu na stan przepływu powietrza 
w wyrobisku. 
 Przyjęto, że bardzo ważne jest wczesne wykrycie zjawiska wyrzutu, jeśli już się zdarzyło, oraz 
uruchomienie zabezpieczeń (wyłączenie energii elektrycznej), a także szybka sygnalizacja załodze 
o powstałym zagrożeniu i rozgłoszenie sygnałów alarmowych na drogach przepływu gazów powy-
rzutowych, co może ograniczyć skutki wyrzutu i usprawnić akcję ratunkową. Należy uwzględnić 
skutki ogłoszenia alarmu o zaistniałym wyrzucie oraz uruchomienia akcji wycofania i ratowania gór-
ników, stąd konieczne są badania, mające na celu wykluczenie błędnych alarmów i zapewnienie 
jednoznacznych sygnałów o powstałym zagrożeniu. Przyjęto, że do wykrywania momentu wyrzutu 
konieczne jest wykorzystanie nie tylko gwałtownego wzrostu stężenia metanu, ale także innych 
oznak wyrzutu, np. gwałtownego wzrostu ciśnienia. 
 Wykonane dotychczas badania wykazały, że dla właściwego ustalenia algorytmu pracy czujni-
ka wykrywania wyrzutu należy poznać warunki przepływu mieszaniny powietrza i metanu zarów-
no po wyrzucie jak również po zaistnieniu innych zakłóceń przepływu, np. zamkniecie czy otwarcie 
tamy wentylacyjnej. Możliwości rozpoznania tego zagadnienia są dwojakie: 
− poprzez eksperymenty in situ w wyrobiskach kopalni; 
− poprzez eksperymenty numeryczne w oparciu o metody symulacji komputerowej z wykorzysta-

niem wielowymiarowych modeli przepływu mieszaniny powietrza i metanu. 
 Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia eksperymentu in situ prowadzono badania poli-
gonowe, w których próbowano symulować zjawiska dynamiczne towarzyszące wyrzutom za pomo-
cą kontrolowanych wybuchów w sztolni KD Barbara. Wykonano również liczne obliczenia wyko-
rzystując zaawansowane narzędzia CFD, które umożliwiły przeprowadzenie wirtualnych ekspery-
mentów numerycznych zjawisk dynamicznych towarzyszących wyrzutom. 
 
 
2. ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE ZINTEGROWANEGO CZUJNIKA WYRZUTU 
 
Dotychczasowe obserwacje zjawisk zachodzących w momencie i bezpośrednio po wyrzucie meta-
nu i skał (Pniówek 2002, Zofiówka 2005) pokazują, że wyrzutom oprócz uwolnienia gazu i działa-
nia mas powyrzutowych towarzyszą zjawiska dynamiczne, z których najważniejsze to: 
− gwałtowny wzrost stężenia metanu, 
− przemieszczająca się fala ciśnienia powietrza, 
− efekty akustyczne, 
− duża prędkość przepływu powietrza, 
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− rozprzestrzenianie się „korka metanowego”, o znacznych stężeniach, tworzące wzdłuż dróg wen-
tylacyjnych atmosferę wybuchową lub niezdatną do oddychania. 

 Powyższe zjawiska mogą być zatem wykorzystane do wykrywania wyrzutów skał i gazów oraz 
natychmiastowego wyłączania energii elektrycznej, a także ostrzegania załogi górniczej w celu ogra-
niczenia skutków wyrzutu. Szybkie wypełnianie się wyrobisk kopalni metanem stwarza zagrożenie 
wybuchu metanu, jak również niebezpieczeństwo wystąpienia atmosfery niezdatnej do oddychania. 
Zjawiska gazodynamiczne i towarzyszące im stany nieustalone po wyrzucie metanu i skał mają bar-
dzo gwałtowny przebieg, co wymaga aby stosowane czujniki stężenia metanu w rejonach szcze-
gólnego zagrożenia jakim są, np. drążone chodniki charakteryzowały się dużą dynamiką i krótkim 
czasem reakcji w celu wyłączania energii elektrycznej. Dla spełnienia tych warunków niezbędne 
okazało się opracowanie nowej lub modyfikacja istniejącej aparatury pomiarowej stosowanej w sys-
temach metanometrii automatycznej z uwzględnieniem warunków wykrywania wyrzutu węgla i me-
tanu. 
 Doświadczenia po wyrzutach metanu pokazały również, że w wyrobiskach kopalń przez długi 
czas utrzymywały się nie tylko stężenia wybuchowe metanu, ale także atmosfera niezdatna do od-
dychania. Stąd istotny jest dobór czujników nie tylko pod względem dynamiki działania, ale rów-
nież zakresu zmian parametrów powietrza w czasie zdarzeń gazodynamicznych. Nie bez znaczenia 
jest również sposób i reżim rejestracji, przetwarzania oraz archiwizacji danych pomiarowych oraz 
komunikatów przyjętych w systemach dyspozytorskiego nadzoru. Zasięg oraz dynamika zjawisk 
wymagają szybkiej reakcji systemu na powstające zagrożenie wybuchu metanu, co może mieć is-
totny wpływ na życie i zdrowie górników. Dlatego przy tych zagrożeniach wydaje się konieczne 
stosowanie rozwiązań systemowych umożliwiających zarówno wyprzedzające wyłączenia energii 
jak i rozgłaszanie komunikatów dla wyprowadzenia załogi ze stref zagrożonych. 
 Obserwacje zdarzeń i analizy efektów towarzyszących wyrzutom oraz wyniki przeprowadzonych 
badań, w tym również w warunkach eksperymentu, pozwoliły na sformułowanie wymagań dla kon-
strukcji detektorów wykrywania wyrzutów. 
 
Pomiar stężenia metanu 
 

Podczas wyrzutu metanu w wyniku zjawiska gazodynamicznego następuje gwałtowna zmiana stę-
żenia metanu w wyrobiskach otaczających. Towarzyszy temu przemieszczanie się „korka metano-
wego” o stężeniach wybuchowych lub powstawanie atmosfery niezdolnej do oddychania wzdłuż 
dróg przepływu powietrza w sieci podziemnych wyrobisk. 
 Przyjęto, że czujnik metanu powinien zapewniać: 
− dużą dynamikę pomiaru metanu, 
− krótki czas zadziałania układów wyłączających energię elektryczną, 
− natychmiastową i automatyczną sygnalizację stanów alarmowych i awaryjnych, 
− pełny zakres pomiarowy 0−100% CH4. 
 Równocześnie czujniki metanu znajdujące się w strefie bezpośredniego wyrzutu narażone są na 
uszkodzenie, które musi natychmiast wyzwalać sygnały wyłączenia energii elektrycznej. 
 
Pomiar fali ciśnienia 
 

Na skutek gwałtownego pojawienia się podczas wyrzutu dużych ilości gazów w przestrzeni wyro-
biska, powstaje rozprzestrzeniająca się fala ciśnień. 
 Przyjęto, że czujnik ciśnienia powinien zapewniać: 
− pomiar ciśnienia atmosferycznego w warunkach wyrobisk podziemnych (w zakresie od 800 do 

conajmniej 1200 hPa), 
− umożliwiać pomiar gwałtownych zmian ciśnienia, 
− być odporny na przeciążenia wywołane gwałtownym wzrostem ciśnienia. 
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 Badania zmian ciśnienia w wyrobiskach kopalni (Wasilewski 2005), pokazują szereg zaburzeń, 
które nie mogą wyzwalać fałszywych alarmów. Wymaga to badań w warunkach eksperymentu 
w dużej skali w sztolni lub w warunkach rzeczywistych w wyrobiskach kopalni. 
 
Pomiar efektów akustycznych 
 

Wyrzutom gazów i skał towarzyszą efekty akustyczne, które dziś mogą być wykrywane za pomocą 
różnych przetworników akustyczno-elektrycznych (mikrofonów). Zjawisko rozprzestrzeniania się 
fali akustycznej z dużą prędkością, podobnie jak fali ciśnień, wydają się być najszybszymi ozna-
kami wystąpienia wyrzutu, a zatem mogłyby stanowić podstawę do wyłączenia energii, znacznie 
wcześnie zanim nastąpi przekroczenie wartości krytycznej stężenia metanu. 
 Z drugiej jednak strony należy się liczyć z tłem akustycznym występującym w wyrobiskach 
kopalni z pracującymi maszynami, stąd konieczność przyjęcia metod i kryteriów rozróżnienia tła 
od sygnału pochodzącego od wyrzutu. To zagadnienie wymaga badań w warunkach rzeczywistych 
w wyrobiskach kopalni. W przypadku pozytywnych wyników badań metoda ta pozwoli na szybkie 
i zdalne wykorzystanie efektów akustycznych wyrzutów do natychmiastowej reakcji czujnika. 
 
Algorytm wyzwalania alarmu 
 

Istotnym problemem wymagającym badań jest ustalenie kryteriów detekcji sygnału wyrzutu, co 
jest o tyle istotne, że pociąga za sobą nie tylko wyłączenie energii w zagrożonym rejonie i na dro-
gach przepływu powietrza, ale również ewakuację załogi z rejonów zagrożonych. Stąd niezależnie 
od ustalenia zakresu zmian sygnałów cząstkowych (stężenia metanu, ciśnienia, sygnału akustyczne-
go) konieczne jest wprowadzenia do kryteriów wykrywania wyrzutu dynamiki zmian tych sygna-
łów oraz zależności czasowych (opóźnień) między propagacją tych sygnałów w warunkach wyro-
bisk podziemnych. Mając na uwadze złożoność tych zagadnień oraz ograniczone możliwości prze-
twarzania sygnałów w sterownikach mikroprocesorowych zabudowanych w kopalnianych czujni-
kach przyjęto, że taka analiza oraz detekcja sygnału wyrzut będzie prowadzona w stacji powierz-
chniowej. 
 
Dane techniczne zintegrowanego czujnika wykrywania wyrzutu 
 

Przyjęte w projekcie wymagania i założenia dla czujnika wykrywania wyrzutu w oparciu o połą-
czenie wskaźników; gwałtownego wzrostu metanu, pojawienia się fali akustycznej i gwałtownego 
wzrostu ciśnienia powietrza, pozwoliły nazwać ten czujnik jako Zintegrowany czujnik wykrywania 
wyrzutu CWW-1. Na podstawie rozpoznania i przyjętych założeń uznano, że obecnie najlepszym 
rozwiązaniem jest opracowanie takiego czujnika na bazie metanomierza MM-2P lub MM-4 produk-
cji Centrum EMAG. 
− Zakres pomiarowy stężenia metanu: 0−100% CH4 − w dwóch podzakresach: 1) 0−5% CH4, 

2) 5−100% CH4; 
− błąd podstawowy: ±0,1% CH4 dla stężeń 0−2% CH4, ±5% wartości wskazania dla stężeń 2−5% 

CH4, ±3% CH4 dla stężeń 5−60% CH4, ±5% wartości wskazania dla stężeń 60−100% CH4; 
− przewietrzanie komory pomiarowej: dyfuzyjne; 
− detektory: pelistorowy 0−5% CH4, termokonduktometryczny 5–100% CH4; 
− czas odpowiedzi T90 detektora CH4: 5 sek.; 
− zakres pomiarowy ciśnienia: 800−1200 hPa; 
− błąd nieliniowości czujnika ciśnienia: 0,5%; 
− maksymalne ciśnienie: 4000 hPa; 
− czujnik akustyczny: mikrofon; 
− zasilanie: ze stacji powierzchniowej 56 V, 40 mA; 
− wyjścia wyłączające: dwa, z niezależnie ustawianymi progami zadziałania, izolowane galwanicz-

nie od układu metanomierza; 
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− wejścia dwustanowe: dwa, współpracujące z beznapięciowymi stykami, z kontrolą zwarcia linii; 
− bateria akumulatorów: 7,2 V/500 mAh; 
− standard transmisji: V23, po linii zasilającej; 
− ilość metanomierzy na linii: maksymalnie dwa; 
− zakres temperatur pracy: od −20°C do +40°C; 
− zakres wilgotności względnej: 0−95% wilgotności względnej (bez kondensacji); 
− wymiary gabarytowe: 123×180×58 mm; 
− masa: około 2,5 kg; 
− stopień ochrony obudowy: IP54; 
− cecha budowy przeciwwybuchowej: EExiaI/II (CH4). 
 
 
3. WŁASNOŚCI DYNAMICZNE CZUJNIKÓW POMIARU STĘŻENIA METANU 
 
Kluczowym elementem pomiarowym zintegrowanego czujnika wyrzut jest niewątpliwie czujnik 
metanu o dużej dynamice. Kierunki rozwoju systemów metanometrii automatycznej w ostatnim 
trzydziestoleciu skupiały się na doskonaleniu czujników metanu głównie pod kątem poprawy włas-
ności dynamicznych oraz skracaniu czasu reakcji (wyłączenia energii elektrycznej). Niestety nawet 
w najnowszych systemach metanometrii automatycznej do pomiar stężenia metanu stosowane są 
nadal czujniki z pelistorową komorą pomiarową przewietrzaną dyfuzyjnie. W tej kalorymetrycznej 
metodzie pomiaru, metan zawarty w próbce powietrza spala się, zmieniając temperaturę elementu 
żarowego. Metoda ta charakteryzuje się znaczną bezwładnością, która ma istotny wpływ na dyna-
mikę. Nie znajdując nowej zasady pomiaru metanu w wyrobiskach kopalni spełniającej wyma-ga-
nia, co do dokładności oraz dynamiki pomiaru poszukiwano poprawy własności dynamicznych 
w rozwiązaniach konstrukcji komory pomiarowej (Krzystanek, Bojko 2004) oraz sposobie przetwa-
rzania sygnału (Firganek, Rej 2002). 
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Rys. 1. Porównanie charakterystyk czasowych standardowej 
i zmodyfikowanej komory pomiarowej stężenia metanu 
Figure 1. Comparison of time characteristics of a standard 
and a modified chamber for methane concentration measurement 
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 Badania prowadzone przez producentów metanomierzy pokazały, że decydujący wpływ na włas-
ności dynamiczne stosowanych czujników metanu mają dyfuzyjny dopływ gazu, objętość komory 
oraz jakość stosowanych filtrów i zabezpieczeń mechanicznych. W wyniku badań nad skróceniem 
czasu reakcji metanomierza stwierdzono, że najlepsze wyniki można uzyskać dzięki odpowiednie-
mu ukształtowaniu komory pomiarowej oraz właściwy dobór filtra (Krzystanek, Bojko 2004). 
W efekcie opracowano zmodyfikowaną komorę pomiarową w wykonaniu iskrobezpiecznym. Od-
powiedzi czasowe metanomierza na skok jednostkowy stężenia metanu po podaniu mieszanki wzor-
cowej 2,09% CH4 z zachowaniem warunków kalibracji czujników metanu (25 l/min) dla standardo-
wej i zmodyfikowanej komory porównano na rysunku 1. Widać, że optymalizując geometrię komo-
ry uzyskano znaczne skrócenie czasów odpowiedzi, poprawiając własności dynamiczne czujników 
metanu. 
 W czasie zarejestrowanych wyrzutów metanu, w strefie wyrzutu, ale również w pewnej odległoś-
ci od miejsca zdarzenia, następował gwałtowny wzrost stężenia metanu nawet do wartości ponad 
80% CH4. Wówczas czas reakcji, czyli wyłączenia energii elektrycznej i uruchomienia sygnalizacji 
alarmowej, będzie znacznie krótszy niż T90, dla mieszanki wzorcowej 2,2% CH4, co pokazano na ry-
sunku 2. Oznacza to, że metanomierz wcześniej wykryje przekroczenie wartości krytycznej 2% CH4, 
a zatem wyłączy energię elektryczną w czasie krótszym niż 5 sekund, co będzie korzystne dla sku-
teczności zabezpieczeń metanometrycznych w przypadku wystąpienia wyrzutu metanu i skał. 
 

 
 
Rys. 2. Dynamika komory pomiarowej jako czas T90 dla niskich i wysokich stężeń metanu 
Figure 2. The dynamics of the measuring chamber as T90 time for low and high values of methane concentration 

 
 Dalsze próby poprawy dynamiki czujników stężenia metanu i przyśpieszenia wyłączania energii 
elektrycznej w systemach metanometrii automatycznej przez skrócenie czasu odpowiedzi metano-
mierza metodą różniczkowania sygnału wyjściowego z komory pomiarowej umożliwiło kilkukrot-
ne skrócenie czasu odpowiedzi metanomierza (Firanek, Rej 2002). Jednak badania przeprowadzo-
ne w warunkach kopalni pokazały, istotne wady tej metody, ponieważ sygnał z komory pomiarowej 
był zależny nie tylko od szybkości zmian stężenia metanu, ale również czynników zakłócających, 
jak nagłe zmiany prędkości przepływu powietrza czy skokowe zmiany ciśnienia, np. wywołane za-
mknięciem lub otwarciem tam wentylacyjnych. Dodatkowo stwierdzono znaczne rozrzuty parame-
trów filtrów stosowanych w komorach pomiarowych utrudniające prawidłowy dobór stałych cza-
sowych. 
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 Wyniki badań w warunkach kopalnianych pokazały, że metoda różniczkowania wprawdzie da-
je możliwości znacznego skrócenia czasu odpowiedzi metanomierza, to jednak nie gwarantuje sta-
bilnej pracy metanomierza w zmiennych warunkach eksploatacyjnych. Czynniki zakłócające pro-
wadziły do fałszywych alarmów i wyłączeń energii elektrycznej nawet gdy stężenie metanu było 
poniżej wartości krytycznych. To zadecydowało, że metoda różniczkowania sygnału wyjściowego 
komory pomiarowej jako sposób na skrócenie czasu odpowiedzi czujników metanu w systemach 
metanometrii automatycznej, została odrzucona. 
 
 
4. BADANIA ZINTEGROWANEGO CZUJNIKA WYKRYWANIA WYRZUTU 
 
Badania modelowe (Wasilewski 2009) potwierdziły poprawność przyjętych rozwiązań. Dalsze ba-
dania laboratoryjne wykonano w IMG PAN, dla potwierdzenia skuteczność działania czujnika na 
gwałtowne zmiany parametrów. 
 
Stanowisko pomiarowe 
 

Badanie właściwości dynamicznych czujnika wyrzutowego wykonano na stanowisku pomiarowym 
przedstawionym na rysunku 3. Stanowisko to składało się z dwóch komór oddzielonych membraną 
metalową. Badany czujnik umoszczono w większej komorze (1). W komorze tej znajdowało się po-
wietrze pod ciśnieniem atmosferycznym. Do komory mniejszej (2), z butli (3) poprzez zawór reduk-
cyjny (4), wpuszczano mieszaninę powietrza i metanu o stężeniu cp pod ciśnieniem pp. Ciśnienie 
mieszaniny mierzone było poprzez piezorezystancyjny przetwornik ciśnienie (5). Po nacięciu mem-
brany (6) nożem (7) następował gwałtowny wypływ gazu do komory (1). Zintegrowany czujnik po-
miarowy CW-1 mierzył: ciśnienie gazu – piezorezystancyjny przetwornik (8), sygnał akustyczny – 
mikrofon (9) i stężenie metanu – pelistor (10). Stacjonarne stężenie metanu w komorze (1) mierzo-
ne było przez czujnik stężenia metanu MX 21000 OLDHAM firmy Cobra-Toka (11). Odczyt z te-
go czujnika następował po czasie około 1 minuty po rozerwaniu membrany. 
 

  
 
Rys. 3. Schemat stanowiska do eksperymentu laboratoryjnego 
Figure 3. Scheme of the laboratory test rig 
 
 Objętość komory mniejszej (2) Vp wynosiła 0.27 dm3, a komory większej (1) Vk 11.3 dcm3. 
W celu uzyskania odpowiedniego stężenia końcowego metanu zmieniano ciśnienie początkowe mie-
szaniny w komorze (2) oraz początkowe stężenie metanu w tej komorze. Dysponowano butlami me-
tanu o stężeniach: 99% (czysty metan), 61.24% oraz 2.2%. Wykonano również eksperymenty tes-
towe, w których rozprężano czyste powietrze (bez metanu) sprężane przy pomocy kompresora. 
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 W pomiarach dynamicznie zmiennych wielkości fizycznych (przetwarzanych na napięcia) ko-
nieczna jest synchronizacja początku przetwarzania przez przetwornik A/C z początkiem zaistnie-
nia zjawiska (w omawianym eksperymencie – rozerwanie membrany). Zastosowany przetwornik A/C 
umożliwiał zastosowanie sygnału wyzwalającego przetwarzanie. 
 Rejestrację stężenia końcowego wykonywano przy pomocy przetwornika analogowo-cyfrowe-
go NI USB 6009 firmy National Instruments. Przetwornik pracował w ciągłym trybie przetwarza-
nia z częstotliwością 1 Hz (pobieranie próbek co 1 sekundę), a wynik pomiarów był wyświetlany 
na ekranie monitora. Umożliwiało to obserwację zmian stężenia metanu, a w szczególności osią-
gnięcie stanu ustalonego. W zależności od początkowego stężenia metanu czas rejestracji wynosił 
od 300 do 500 sekund. Do pierwszego wejścia tego przetwornika podłączono sygnał z wysokiego 
ciśnienia (mała komora (2)), który dawał informację o początku eksperymentu, a do drugiego wej-
ście przetwornika podłączono pelistor. 
 W eksperymencie wykorzystano dwukanałowy oscyloskop cyfrowy, który umożliwiał analizę 
sygnałów pomiarowych polegającą na śledzenie szumów, zakłóceń z sieci, braku sygnałów. W ce-
lu obserwacji rejestrowanych napięć oscyloskop podłączany był do sygnałów z kolejnych czujników. 
 
Porównanie stężenia metanu, ciśnień i sygnału akustycznego 
 

Na rysunku 4 przedstawiono zestawienie wszystkich mierzonych wielkości. Wykres zaznaczony 
kółkami przedstawia spadek ciśnienia w małej komorze. Początkowe nadciśnienie w małej komo-
rze wynosiło 2.44 Bara, a stężenie metanu 61.24%. Ciśnienie w dużej komorze (odniesione do ci-
śnienia atmosferycznego) zaznaczono krzyżykiem. Maksymalna wartość tego ciśnienia wynosiła 
73 hPa. Sygnał z mikrofonu zaznaczono trójkątem. Jak wcześniej wspomniano zarówno przetwor-
nik mierzący wzrost ciśnienia w dużej komorze, jak również mikrofon mierzący sygnał akustyczny 
reagują natychmiast po spadku ciśnienia w małej komorze. 
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Rys. 4. Zmiany stężenia metanu w porównaniu z pozostałymi mierzonymi wielkościami 
Figure 4. Changes of the methane concentration in comparison with other measured parameters 
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 Wykres zaznaczony kwadratami przedstawia zmiany stężenia metanu. „Schodkowy” charakter 
tego sygnału związany jest z trybem działania pelistorowego przetwornika stężenia metanu. Czas 
potrzebny na wyznaczenie stężenia wynosi około 200 ms i tego rzędu są odstępy czasowe pomię-
dzy kolejnymi schodkami. 
 W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że model zintegrowanego 
czujnika poprawnie reaguje na gwałtowne (skokowe) zmiany zadawanych parametrów, tzn. meta-
nu, ciśnienia i natężenia dźwięku. Uzyskane wyniki pokazały bardzo dobrą zgodność i powtarzal-
ność uzyskanych przebiegów rejestrowanych w czasie eksperymentów badawczych. 
 
5. BADANIA POLIGONOWE W KD BARBARA 
 

Zgodnie z założeniami i programem badawczym projektu przeprowadzono badania poligonowe 
w sztolni KD Barbara GIG w Mikołowie. Badania wykonano w chodniku doświadczalnym 400. 
metrowym w postaci kontrolowanego wybuchu pyłu węglowego z inicjałem w postaci 50 m3 CH4. 
Chodnik przystosowany jest do prowadzenia takich badań, a na ścianach bocznych posiada wnęki 
co 10−20 m do zabudowania czujników, które chronią je przed narażeniem na działanie wysokiej 
temperatury i fali wybuchowej po wybuchu. Równocześnie każda z wnęk jest włączona do instala-
cji teletechnicznej umożliwiającej zasilanie czujników oraz wyprowadzenie sygnałów wyjściowych 
do dyspozytorni gdzie mogą być rejestrowane. Standardowo w sześciu wnękach znajdują się czuj-
niki ciśnienia do rejestracji szybkich zmian ciśnienia, które są rejestrowane rutynowo w czasie wy-
buchów prowadzonych w sztolni KD Barbara. W celu przeprowadzenia badań poligonowych 
w projekcie, we wnękach oddalonych od miejsca inicjacji wybuchu w odległości 50, 100 i 150 m 
umieszczono dwa czujniki prototypowe CWW-1 oraz jeden model tego czujnika. Czujniki proto-
typowe były zasilane z kasety modułu zasilająco-transmisyjnego typu MZT-10. Przez ten moduł 
odbywała się również transmisja sygnałów wyjściowych, które były wizualizowane i rejestrowane 
w cyklu raz na 2 sekundy w Notebooku symulującym stację dyspozytorską systemu metanometrii 
automatycznej. Równocześnie za pomocą karty przetwornika A/C oraz specjalistycznego oprogra-
mowania w komputerze rejestrowano z dużą dynamiką sygnały z modelu czujnika zabudowanego 
we wnęce najbliżej miejsca wybuch (50 m), który był zasilany z zasilacza stabilizowanego. Intere-
sujące było porównanie rejestracji stężenia gazów po wybuchu uzyskanych za pomocą czujników 
CWW-1 i modelu oraz rejestracji ciśnienia z szybkich czujników ciśnienia zabudowanych standar-
dowo w chodniku badawczym z sygnałami uzyskanymi z czujników CWW-1 i modelu. Na podsta-
wie przeprowadzonych badań laboratoryjnych i poligonowych stwierdzono, że zintegrowane czuj-
niki wykrywania wyrzutu CWW-1 działały poprawnie oraz spełniają założenia konstruktorskie 
i metrologiczne. 
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Rys. 5. Rejestracja parametrów mierzonych przez czujnik CWW-1 w czasie wybuchu metanu 
i pyłu węglowego w KD Barbara w dniu 11.05.2009 r. 
Figure 5. Registration of the parameters measured by the sensor CWW-1 during the field experiment 
of methane and coal dust explosion at the KD Barbara (Experimental Mine) on 11.05.2009 
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 Realizując harmonogram projektu obecnie czujniki zostały zainstalowane w drążonym wyrobi-
sku w kopalni Zofiówka zagrożonej wyrzutami metanu i skał, gdzie przechodzą badania w warun-
kach ruchowych. 
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Rys. 6. Rejestracja parametrów mierzonych przez czujnik CWW-1 
w czasie wybuchu metanu i pyłu w KD Barbara w dniu 22.05.2009 r. 
Figure 6. Registration of the parameters measured by the sensor CWW-1 during the field experiment 
of methane and coal dust explosion at the KD Barbara (Experimental Mine) on 11.05.2009 
 
 
6. ZMIANY PARAMETRÓW PRZEPŁYWU W WYROBISKU 

PO WYSTĄPIENIU WYRZUTU – BADANIA SYMULACYJNE 
 
Przeprowadzenie eksperymentu in situ w warunkach wyrzutu trudno sobie obecnie wyobrazić, dla-
tego sięgnięto po eksperymenty numeryczne. Zaawansowane narzędzia CFD umożliwiają przepro-
wadzenie wirtualnych eksperymentów takich przypadków, dla których przeprowadzenie ekspery-
mentu in situ byłoby niemożliwe. Do takich przykładów można zaliczyć wyrzuty skalno-gazowe 
występujące w kopalniach węgla kamiennego. Zjawiska te charakteryzują się bardzo dużą dynami-
ką gdyż w czasie kilku sekund warunki przepływowe zmieniają się w sposób diametralny. Nastę-
puje skok ciśnienia oraz prędkości przepływu strugi powietrza, a w późniejszej fazie mieszaniny 
powietrzno-gazowej wraz z przemieszczającą się falą mas powyrzutowych. 
 W celu zbadania zmian w przepływie powietrza wywołanych wyrzutem lub innymi zmianami 
warunków przepływu, poprzez określenie zmian prędkości, stężenia oraz ciśnienia przepływu mie-
szaniny w wybranych miejscach lokalizacji czujnika CWW-1, zastosowano dwa podejścia: 
1. Zastosowanie jednowymiarowego ściśliwego modelu przepływu płynu w warunkach: 

a. wyrzutu węgla i metanu, 
b. zamykania i otwierania tamy wentylacyjnej, 
c. wyłączenia lub załączenia wentylatora wentylacji odrębnej. 

2. Zastosowanie wielowymiarowego 3D opisu ściśliwego modelu przepływu płynu w wyrobisku 
górniczym po wystąpieniu wyrzutu węgla i metanu. 

 Do symulacji komputerowej zaburzeń przepływu zastosowano jednowymiarowy model nieuk-
talonego przepływu powietrza kopalnianego, który został opisany w pracy (Krawczyk 2007). Mo-
del ten jest przeznaczony do symulacji stanów przejściowych w wielooczkowych sieciach wenty-
lacyjnych. Powietrze kopalniane traktowane jest jako suchy gaz doskonały. Przepływ w bocznicach 
sieci opisują układy równań zachowania masy, pędu i energii. Analogiczne bilanse w węzłach są 
źródłem warunków brzegowych dla bocznic. Wyrzut metanu jest modelowany jako źródło o zada-
nym, zmiennym w czasie natężeniu dopływu. Podobnie jak w pracy (Dziurzyński i in. 2007) przyję-
to często stosowane podejście, w którym wyrzut charakteryzują trzy fazy – narastania, ustalona i za-
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niku. Założono aproksymację liniową faz narastania i ustalonej natomiast znikanie wyrzutu opisa-
no funkcją eksponencjalną. Przeprowadzono serię symulacji wyrzutu dla czasów narastania z za-
kresu od 0.005 do 10 [s]. 
 Analiza wyników z przeprowadzonych symulacji komputerowej zaburzeń przepływu w rejonie 
ściany wywołanych przez wyrzut gazów oraz nagłą zmianę oporów lokalnych (Krawczyk 2010) 
wskazuje na to, że zarówno zaburzenia przepływu wskutek nagłego wyrzutu gazów jak i nagłe 
zmiany oporów tam wentylacyjnych czy też wyłączenie wentylatora lutniowego powodują wzbu-
dzenie oscylacji przepływu w otoczeniu zakłócenia. Porównując zmienność ciśnień w chodniku 
trudno jest znaleźć wyraźne cechy, które pozwalałyby wyróżnić skutki wyrzutu gazów (rys. 7). 
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Rys. 7. Porównanie zmian ciśnienia w przodku chodnika spowodowanych 
wyrzutem, zmianami oporu tamy oraz wyłączeniem wentylatora lutniowego 
Figure 7. Comparison of pressure changes in the face of working caused by the outburst, 
changes in nearby ventilation door resistance and shutting the auxiliary fan off 
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Rys. 8. Porównanie zmian wydatków i prędkości przy wylocie z chodnika spowodowanych 
wyrzutem, zmianami oporu tamy oraz wyłączeniem wentylatora lutniowego 
Figure 8. Comparison of air quantity and velocity at the outlet of working caused by the outburst, 
changes in nearby ventilation door resistance and shutting the auxiliary fan off 
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 Wyraźniejsze różnice występują w zakresie wydatku i średniej prędkości przepływu, a co za tym 
idzie zmian amplitudy stężenia metanu. Dopływ gazów powoduje ich wzrost, podczas gdy przy wy-
łączeniu wentylacji lutniowej następuje spadek, zaś krótkie spięcie w rejonie nie wpływa istotnie na 
wentylację odrębną. Na rysunku 8, w którym umieszczono czujnik CWW-1, przedstawiono porów-
nanie zmian wydatków i prędkości przy wylocie z chodnika spowodowanych wyrzutem, zmianami 
oporu tamy oraz wyłączeniem wentylatora lutniowego. 
 Zaburzenia ciśnienia i prędkości rozchodzą się z lokalną prędkością dźwięku, czyli o rząd wiel-
kości szybciej niż informacje o stężeniu metanu, rozchodzące się z prędkością przepływu. Dopływ 
gazów wyrzutowych powoduje wzrost prędkości w chodniku z 0.8 do przeszło 2 m/s. Informacja 
o znacznej zmianie stężenia, wskazująca na możliwość wystąpienia wyrzutu dotrze więc do czujni-
ka z opóźnieniem, odpowiadającym odległości i proporcjom prędkości rozchodzenia się poszcze-
gólnych zaburzeń. 
 Zastosowanie wielowymiarowego 3D opisu ściśliwego modelu przepływu płynu w wyrobisku 
górniczym po wystąpieniu wyrzutu węgla i metanu (Skotniczny 2009) miało na celu odtworzenie 
przebiegu wyrzutu skalno gazowego ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki propagacji gazów 
wyrzutowych (metan) przy użyciu programu FLUENT do numerycznego wyznaczania parametrów 
przepływowych mieszaniny metan-powietrze. W omawianym przykładzie po czasie ustabilizowania 
się pól prędkości i ciśnień w ślepym wyrobisku, nastąpiło zdarzenie polegające na wyrzucie meta-
nu z prawej (rys. 9) części czoła przodka w ilości qm = 10 kg/s. Wartości interesujących parame-
trów przepływowych takich jak ciśnienie statyczne, prędkość i stężenie metanu były obserwowane 
dzięki wirtualnym czujnikom rozmieszczonym w odpowiednich przekrojach wyrobiska. Rysunek 9 
przedstawia miejsca rozmieszczenia czujników. 
 

 
 
Rys. 9. Rozmieszczenie wirtualnych czujników w wyrobisku 
Figure 9. Location of virtual sensors in the working 
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Rys. 10. Przebiegi ciśnień statycznych w czasie dla czujników P1m i P90m 
Figure 10. Recordings of the static pressure for the P1m and P90m sensors 

924



 

 

 Czujniki zostały rozmieszczone w przekrojach poprzecznych leżących odpowiednio 1 i 90 m 
od wylotu wyrobiska (P1m i P90m), na stałej wysokości h = 2 m. Przebiegi ciśnień oraz stężeń me-
tanu i prędkości zarejestrowane przez wirtualne czujniki zaprezentowano na wykresach zamiesz-
czonych na rysunkach 10, 11 i 12. 
 

 
 
Rys. 11. Przebieg stężenia metanu w czasie dla czujników P1m i P90m 
Figure 11. Recordings of the methane concentration for the P1m and P90m sensors 
 

 
 
Rys. 12. Przebieg prędkości Ux w czasie dla czujników P1m i P90m 
Figure 12. Recordings of the air velocity Ux for sensors at the P1m and P90m sensors 
 
 Przebieg zmian ciśnienia statycznego w czasie, zamieszczony na rysunku 10 wykazuje skok war-
tości ciśnienia statycznego, rzędu 800 Pa w punkcie P90m (miejsce wyrzutu). Występujące fluk-
tuacje ciśnienia mają tendencje do zanikania po około 90 s przepływu. Z kolei wartość modułu ci-
śnienia statycznego w punkcie P1m (miejsce lokalizacji czujnika CWW-1) jest o ponad rząd wiel-
kości mniejsza. Przyczynę tego zjawiska można upatrywać w geometrycznym ukształtowaniu wy-
robiska, które może mieć wpływ na silniejsze tłumienie rozchodzącej się fali ciśnienia. 
 Podobne zjawisko można zaobserwować w przebiegu wartości składowej podłużnej prędkości 
mieszaniny powietrzno-metanowej Ux zamieszonym na rysunku 12. W tym przypadku bezpośred-
nio po wyrzucie wartość prędkości w punkcie P1m, a więc przy wylocie wyrobiska silnie fluktuuje 
w granicach 1 m/s, następnie po czasie 80 s ma tendencje do zanikania. Z kolei w punkcie P90m 
z powodu nagłego pojawienia się dużych ilości metanu prędkość strugi gwałtownie przyspiesza 
przyjmując wartość Ux = 3.75 m/s. Znak minus wynika z przyjętej konwencji, mieszanina która 
opuszcza wyrobisko ma znak ujemny. 
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 Istotnych danych dostarcza wykres, zamieszczony na rysunku 11, który przedstawia zmianę stę-
żeń metanu w czasie zarejestrowaną przez dwa czujniki wirtualne. Jak można zauważyć czas przej-
ścia uwolnionej wyrzutem warstwy metanu wynosi w przybliżeniu 40 s. Równocześnie można do-
strzec korelację w przebiegu prędkości Ux i stężenia metanu. W chwili, gdy warstwa metanu osiąga 
wysokość czujnika P1m następuje ponownie gwałtowny przyrost prędkości Ux. Zjawisko to jest zro-
zumiałe, z uwagi na ograniczone wymiary poprzeczne wyrobiska w transporcie metanu przeważa 
człon konwekcyjny nad dyfuzyjnym. 
 Analiza wyników komputerowej symulacji zmian parametrów przepływu takich jak prędkości, 
ciśnienia i stężenia mieszaniny powietrza i metanu po wystąpieniu nagłego wyrzutu wskazuje na 
złożony charakter badanych zjawisk. Sytuację komplikuje fakt, że nagłe zamkniecie tamy wentyla-
cyjnej powoduje podobną amplitudę zmian ciśnienia w wyrobisku, w którym wystąpił wyrzut. 
Jednakże biorąc pod uwagę czasowe zależności trwania poszczególnych przebiegów oraz znaczne 
zmia-ny stężenia metanu, jakie następują w wyrobisku po wyrzucie to łączą wymienione elementy 
można z dużym prawdopodobieństwem wyznaczyć warunek determinujący wystąpienie wyrzutu, a 
tym samym próg zadziałania czujnika CWW-1 informującego o zaistniałym wyrzucie. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Wyrzut metanu i skał, które miały miejsce w kopalni Pniówek i Zofiówka potwierdziły potencjalne 
zagrożenie związane z tym zjawiskiem przy rosnącej głębokości eksploatacji w kopalniach. 
 Stany nieustalone parametrów powietrza w czasie wyrzutu metanu i skał mają bardzo gwałtow-
ny przebieg. Dotyczy to pojawienia się znacznych zaburzeń stężenia metanu w momencie i po wy-
rzucie metanu w szczególności w pobliżu miejsca zdarzenia. Gwałtowny przebieg zdarzeń po wy-
rzutach wymaga, aby stosowane czujniki metanu w rejonach szczególnego zagrożenia wyrzutami 
charakteryzowały się dużą dynamiką i krótkim czasem reakcji dla wyłączenia energii elektrycznej. 
 W projekcie przyjęto, że do wykrywania momentu wyrzutu konieczne jest wykorzystanie nie tyl-
ko gwałtownego wzrostu stężenia metanu, ale także innych oznak wyrzutu, np. gwałtownego 
wzrostu ciśnienia czy wystąpienia sygnału akustycznego. Opracowano założenia oraz wykonano 
Zintegrowany czujnik wykrywania wyrzutu typu CWW-1. Kolejnym etapem były badania w warun-
kach rzeczywistych zagrożeń i środowiskowych panujących w wyrobiskach kopalni. 
 Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia eksperymentu in situ prowadzono badania poli-
gonowe, w których próbowano symulować zjawiska dynamiczne towarzyszące wyrzutom za po-
mocą kontrolowanych wybuchów w sztolni KD Barbara. Wykorzystano również zaawansowane na-
rzędzia CFD, które umożliwiły przeprowadzenie wirtualnych eksperymentów zjawisk dynamicznych 
towarzyszących wyrzutom. 
 Dotychczasowe badania pokazały skuteczność pomiaru ciśnienia bezwzględnego i jego zabu-
rzeń z równoczesnym pomiarem stężenia metanu w wyrobisku kopalni, co daje nowe narzędzie do 
monitorowania parametrów powietrza i wykrywania zagrożeń. Prowadzone obecnie badania rucho-
we mogą pokazać szersze zastosowanie zintegrowanego czujnika wyrzutu. 
 
 
Pracę wykonano w ramach projektu rozwojowego N R09 0004 04, finansowanego przez Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
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Integrated Outburst Detector − from Idea to the Product 
 
Outbursts of methane and rocks are, similarly to rock bursts, the biggest hazards in deep mines and 
are equally difficult to predict. The violent process of the outburst itself, along with the scale and 
range of hazards following the rapid discharge of gas and rocks, require the solutions which would 
enable quick and unambiguous detection of the hazard, immediate power supply cut-off and 
evacuation of personnel from potentially hazardous areas. For this purpose, an integrated outburst 
detector was developed. The paper features assumed functions of the sensor which was equipped 
with three measuring and detection elements: a chamber for constant measurement of methane 
concentration, pressure sensor and microphone. Tests of the sensor model were carried out to esti-
mate the parameters which characterize the dynamic properties of the sensor. Given the impossibil-
ity of carrying out the full scale experimental outburst, the sensor was tested during the methane 
and coal dust explosions of in the testing gallery at KD Barbara (Experimental Mine). Probable 
change of parameters during the outburst was estimated by a series of computer simulations apply-
ing one and three dimensional models. 
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1. WPROWADZENIE 
 
Górnictwo węgla kamiennego jest jedną z najniebezpieczniejszych gałęzi przemysłu krajowego ze 
względu na występujący w nim szereg zagrożeń zarówno naturalnych, technicznych jak i ludzkich 
oraz z uwagi na charakter wykonywanej pracy. 
 Spośród licznych zagrożeń technicznych występujących w górnictwie węgla kamiennego jednym 
z głównych jest to związane z transportem załogi i materiałów przy wykorzystaniu kolei podziem-
nej. Funkcjonowanie kopalni w dobie koncentracji wydobycia, z uwagi na konieczność pokonywa-
nia coraz to większych odległości przez pracowników do stanowisk pracy, jest w dużej mierze uza-
leżnione od transportu koleją podziemną. W związku z tym stale zwiększa się prawdopodobieństwo 
zaistnienia niebezpiecznych zdarzeń związanych z tym rodzajem transportu, a w konsekwencji wy-
padków. Według opracowywanej corocznie przez WUG informacji o „Stanie Bezpieczeństwa i Hi-
gieny Pracy w Górnictwie”, w latach 2005 do 2008 w kopalniach węgla kamiennego zaistniały trzy 
wypadki ciężkie i sześć wypadków śmiertelnych związanych z ruchem kolei podziemnej. Główny-
mi przyczynami ww. wypadków było nieprzestrzeganie regulaminów pracy kolei podziemnej, po-
legającymi na: 
− wychylaniu się maszynistów lokomotyw poza obrys kabiny; 
− samowolnym poruszaniu się osób po drogach kolei podziemnej; 
− wyskakiwaniu z poruszającego się pociągu osobowego; 
− nieprawidłowym wykonywaniu prac manewrowych. 
 Dodatkowym czynnikiem w ostatnim okresie czasu zwiększającym ryzyko zaistnienia wypad-
ków związanych z ruchem kolei podziemnej jest zatrudnienie w ruchu zakładu górniczego nowych 
pracowników. Zwiększenie ryzyka w tym przypadku spowodowane jest w szczególności: 
− brakiem doświadczenia; 
− brakiem umiejętności przewidywania zagrożenia; 
− przejmowaniem złych nawyków od pracowników łamiących przepisy BHP; 
− przenoszeniem zachowań ryzykownych z życia codziennego do pracy. 
 W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników Południowego Koncernu 
Węglowego S.A., a w szczególności niedopuszczenia do powstawania zagrożeń związanych z nie-
prawidłowym zachowaniem się pracowników w miejscach szczególnie niebezpiecznych, w grud-
niu 2008 roku został uruchomiony system monitoringu na dole i na powierzchni kopalni. Zadaniem 
monitoringu jest: 
− zapewnienie bezpieczeństwa załogi oraz utrzymanie odpowiedniego porządku w związku z pro-

wadzoną jazdą ludzi pociągami osobowymi; 
− kontrola poprawności poruszania się załogi na dole kopalni w obrębie wyrobisk z trakcją elek-

tryczną; 
− wgląd i kontrola w zakresie wejścia i wyjścia do składów materiałów wybuchowych; 
− utrzymanie porządku i dyscypliny podczas zjazdu i wyjazdu załogi szybami. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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 Działający już system monitoringu skutecznie pozwala kontrolować, a zarazem eliminować nie-
bezpieczne zachowania pracowników w wymienionym zakresie. 
 
 
2. OPIS SYSTEMU 
 
Obecnie system monitoringu składa się z 16 kamer wizualizacyjnych rozmieszczonych na dwor-
cach osobowych SOG-6, SOG-7, SO-5 i SO-8 (10 kamer), przy pomieszczeniu głównego dyspo-
nenta, przy wejściu osób na pomost do dworców osobowych, oraz podszybia (2 kamery) i nadszy-
bia (2 kamery) szybu „Helena”. W przyszłości rozbudowa systemu monitoringu prowadzona będzie 
w celu wizualizacji innych stanowisk pracy. Podgląd na całą sieć kamer wizualizacyjnych zlokali-
zowany jest na stanowisku komputerowym w dziale BHP wyposażonym w dwa 22 calowe monito-
ry (rys. 1). 
 

 
 
Rys. 1. Stanowisko służące do podglądu sieci kamer zainstalowanych na dole i powierzchni ZG Sobieski 

 
 Program obsługujący system monitoringu posiada wiele opcji umożliwiających różną konfigu-
rację obrazów z kamer dotyczącą ilości obrazów z poszczególnych kamer na ekranie monitora, 
a także szereg funkcji umożliwiających, np. zmianę rozmiaru obrazu, powiększanie rzeczywiste 
(zoom), przesuwanie obrazu. 
 W przyszłości w podgląd z kamer będzie wyposażony także dyspozytor ruchu oraz inne działy 
na kopalni w zależności od potrzeb. 
 System monitoringu został stworzony przy użyciu najnowszych technologii, zastosowano świa-
tłowody oraz wysokiej jakości kamery. Dzięki temu systemowi jakość obrazu pozwala na dokładną 
identyfikację pracowników w razie zaistnienia takiej potrzeby. Program obsługujący system moni-
toringu pozwala na odtwarzanie dowolnego fragmentu z zapisu kamery, a także wykonywanie foto-
grafii z przetwarzanego obrazu. 
 Monitoring został wyposażony w kamery pyłoszczelne z iskrobezpiecznymi lub światłowodo-
wymi torami transmisji przeznaczone do nadzoru wizyjnego obiektów i pomieszczeń niezagrożo-
nych wybuchem gazów i pyłów. Kamera video wraz z zasilaczem, barierą separującą, przetworni-
kami, modulatorami zabudowana jest w komorze głównej obudowy o stopniu ochrony IP 65. Zaci-
ski przyłączeniowe zasilające oraz zaciski sygnału wizji zabudowane są w komorze przełączniko-
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wej budowy wzmocnionej. Połączenia elektryczne pomiędzy poszczególnymi komorami zrealizo-
wane są za pomocą ognioszczelnych przepustów. Kamera w obudowie IP 65 wraz ze swoimi tora-
mi sygnałowymi spełnia wymagania norm zharmonizowanych PN-EN-60079-0:206, PN-EN 60079- 
-7:2004(U); PN-EN 60079-11:2007(U). Kamera może być instalowana w pomieszczeniach zaliczo-
nych do stopnia „a” niebezpieczeństwa wybuchu wyrobiska w polach metanowych i/lub klasy „A” 
zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 
 W zakresie trasy – w części powierzchniowej zostały zastosowane kable optotelekomunikacyj-
ne wybudowane jako kabel układany w estakadach w osłonie z rury HDPE 32/2,9 oraz w budyn-
kach w istniejących pionach i na drabinkach kablowych. Rury połączone są w sposób szczelny. 
Całość rurociągu kablowego wybudowano z rury o identycznym kolorze znacznika. W wyrobiskach 
dołowych kable światłowodowe ułożone zostały na uchwytach kablowych w odstępach nie więk-
szych niż 3 m. Złącza przelotowe na kablu światłowodowym dołowym wykonane są metodą spa-
wów na tacce i zamknięte osłoną RAYCHEM FOSC-100BH. Kabel na całym przebiegu oznakowa-
ny jest w sposób trwały za pomocą wywieszek z tworzyw sztucznych. Na przełącznikach optycznych 
powierzchniowych umieszczono dodatkowo tabliczki z napisem „UWAGA PROMIENIOWANIE 
LASEROWE”, a przełącznice dołowe i urządzenia aktywne oznaczono zgodnie z przynależnymi in-
strukcjami. W części powierzchniowej są to kable optyczne konstrukcji tubowej typu XOTKtd1 2J 
i CDAD 4J, natomiast w części dołowej są to kable konstrukcji tubowej typu YOTKGtsFtlyn 4J 
i CDAD 2J. 
 Kamery zlokalizowane i zabudowane na nadszybiu szybu „Helena” to kamery powierzchniowe 
(rys. 2). 
 

 
 
Rys. 2. Kamera zainstalowana na nadszybiu Szybu „Helena” 

 
 Natomiast na podszybiu szybu „Helena”, poziom 500 m oraz na dworcach osobowych zainsta-
lowano kamery dołowe (rys. 3 i 4). 
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Rys. 3. Kamera zainstalowana na podszybiu Szybu „Helena”, poziom 500 m 

 

 
 
Rys. 4. Kamera zainstalowana na dworcu osobowym, poziom 500 m 
 
 Kamery składają się z obudowy IP65 wykonanej z blachy stalowej, cyfrowej kamery pyłosz-
czelnej model „Bb CAM.-02.S” o rozdzielczości 1,3 MPx oraz przetwornika światłowodowego. Syg-
nały z kamer zostały doprowadzone do Optoelektrycznej Stacji Przetwornikowej ALFA-III (rys. 5), 
w której zostały zebrane w sygnał zbiorczy przesłany do dołowej przełącznicy światłowodowej T1 
(rys. 5) i za pośrednictwem zabudowanej oraz wcześniej istniejącej sieci światłowodowej wypro-
wadzone zostały na powierzchnię, następnie doprowadzone do stojaka transmisji technologicznej 
światłowodowej zlokalizowanej w pomieszczeniu Centrum Systemu TVp (rys. 6). 
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Rys. 5. Optoelektryczna Stacja Przetwornikowa ALFA-III 

 

 
 
Rys. 6. Centrum Systemu TVp 
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 Optoelektryczna stacja przetwornikowa ALFA-III przeznaczona jest do zamiany cyfrowych 
i analogowych sygnałów elektrycznych na sygnały optyczne pochodzące z wizualizacji i sterowania. 
Optoelektryczna stacja przetwornikowa ALFA-III posiada obudowę o stopniu ochrony IP 54, w któ-
rej zabudowane są urządzenia do konwersji sygnałów i transmisji danych. Jest to urządzenie prze-
twornikowe pracujące w kopalnianej sieci światłowodowej. Transmituje sygnały do powierzchnio-
wych i/lub dołowych punktów Zabudowany w szafie switch gigabitowy pozwala na udostępnienie 
obrazu z kamer do działu BHP (w przyszłości do dyspozytora ruchu oraz do innych działów w za-
leżności od potrzeb). 
 Stojak transmisji technologicznej światłowodowej jest zespołem urządzeń łączącym powierz-
chniową sieć światłowodową z siecią dołową oraz umożliwiającym połączenie pomiędzy sieciami 
powierzchniowymi. Zabudowane w nim konwertery światłowodowe pozwalają na komunikację 
między urządzeniami powierzchniowymi i dołowymi. Do elementów konwertujących sygnały z elek-
trycznych na optyczne są mediakonwertery, video, LAN, RS. Stojak może być montowany wyłącz-
nie w części powierzchniowej podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamien-
ny. 
 System monitoringu został zaprojektowany oraz wykonany zgodnie z obowiązującą dokumenta-
cją i projektem wykonawczym (rys. 7).węzłowych. Stacja po zamontowaniu i poprawnym skonfi-
gurowaniu jest urządzeniem bezobsługowym. 
 Przełącznica światłowodowa T-1 przeznaczona jest do pracy w kopalnianej sieci światłowodo-
wej w podziemnych zakładach górniczych. Przełącznica światłowodowa współpracuje z kablami 
światłowodowymi jednomodowymi lub wielomodowymi. Stanowi ona punkt węzłowy, tzn. jest ele-
mentem umożliwiającym połączenie, rozgałęzienie oraz udostępnienie sieci światłowodowej. Połą-
czenie przełącznicy z urządzeniami aktywnymi następuje poprzez przewody i kable światłowodo-
we. W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej znajdującym się naprzeciw biura BHP zabudowano 
stojak transmisji technologicznej światłowodowej zbierający sygnał z wszystkich kamer. Znajdują-
ca się tam szafa rakowa została wyposażona w zasilacz awaryjny UPS, przełącznicę światłowodo-
wą PS 19/12 oraz rejestrator obrazów wideo składający się z serwera oraz macierzy dyskowej. 
 

 
 
Rys. 7. Dokumentacja systemu monitoringu 
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 W dziale bhp zabudowane zostało stanowisko do podglądu obrazu składające się z komputera 
PC oraz dwóch monitorów w następującej specyfikacji: 
− Komputer klasy PC z procesorem Dual Core min 2.66 GHz, 
− Karta graficzna VGA – 2×DVI (wyjście na dwa monitory), 
− Pamięć operacyjna – 4 Gb, 
− Dysk twardy – 500 Gb, 
− Nagrywarka DVD RW, 
− Karta muzyczna zabudowana na płycie głównej, 
− Karta sieciowa G-bitowa, 
− 2×Monitor LCD 22′, 
− Klawiatura + Mysz optyczna, 
− Oprogramowanie Windows XP Professional. 
 

 
Rys. 8. Monitoring kontrolujący zachowania załogi podczas zjazdu oraz wyjazdu z dołu kopalni 

 

 
 
Rys. 9. Monitoring dworców osobowych w kopalni 
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3. WYKORZYSTANIE MONITORINGU W ZG SOBIESKI 
 
W warunkach ZG Sobieski możliwość wystąpienia szczególnie niebezpiecznego zachowania pra-
cowników istnieje głównie podczas wysiadania z pociągów osobowych przywożących załogę po 
skończonej pracy do dworca osobowego w rejonie szybu „Helena”. Pracownicy przyjeżdżający do 
dworca osobowego po skończonej pracy, często spieszą się w celu zajęcia miejsca w kolejce ocze-
kującej na wyjazd z dołu kopalni. Takie zachowanie powoduje, że jeszcze w trakcie ruchu pociągu 
osobowego, przed jego całkowitym zatrzymaniem pracownicy otwierają drzwi wyjściowe z wagonu 
osobowego pociągu, wychylają się poza obrys pociągu. Dochodzi również do przypadków opusz-
czania wagonu osobowego w trakcie jazdy pociągu. Sytuacja ta powoduje możliwość wystąpienia 
tragicznych w skutkach zdarzeń wypadkowych. 
 
 

 
 
Rys. 10, 11. Monitoring wejścia i wyjścia ze składu materiałów wybuchowych 
 
 
 Działający system monitoringu skutecznie wpływa na świadomość pracowników w zakresie 
możliwości wychwycenia już na etapie podejmowania prób niebezpiecznych zachowań i w razie 
ich podjęcia pozwala na skuteczne zastosowanie w stosunku do zidentyfikowanych pracowników 
konsekwencji służbowych (rys. 10, 11, 12 i 13). 
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Rys. 12. Monitoring z podglądem na główną odstawę urobku 

 

 
 
Rys. 13. Podgląd na stanowisko sygnalisty 
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Rys. 14. Podgląd na siatki ochronne zabudowane od strony torowiska 

 
 Kolejnym powodem, dla którego powstał system monitoringu jest możliwość obserwacji pro-
wadzonego wyjazdu załogi z dołu kopalni po zakończonej pracy. W szczególności monitoring 
w tym przypadku pozwala na: 
− podgląd w zakresie utrzymania porządku pod szybem w trakcie wyjazdu z dołu kopalni; 
− kontrolę zachowania przepisowych odległości od wrót szybowych oczekującej załogi; 
− kontrolę poprawności w zakresie ilości pracowników wchodzących na jedno piętro klatki szy-

bowej. 
 

 
 
Rys. 15. Monitoring na podszybiu szybu „Helena” 
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 Dodatkowo pośpiech załogi zmierzającej na wyjazd z dworca osobowego stwarza możliwość 
powstania zdarzeń związanych z potknięciem, poślizgnięciem oraz upadkiem pracowników, a w kon-
sekwencji możliwość powstania różnego rodzaju urazów. Stały monitoring drogi dojścia w rejon 
szybu pozytywnie wpływa na świadomość pracowników i wymusza prawidłowy, zgodny z obowią-
zującymi przepisami sposób poruszania się po wyrobiskach na dole kopalni. 
 Jednym z problemów było także zachowanie się załogi oczekującej po skończonej pracy na przy-
jazd pociągu osobowego na dworzec „wschodni”. Podczas przyjazdu pociągu osobowego oczekują-
ca załoga ma obowiązek przebywać w wyznaczonym miejscu w rejonie dworca osobowego. Wcho-
dzenie na peron przed przyjazdem pociągu, ze względu na ograniczone gabaryty wyrobiska stwa-
rza możliwość pochwycenia pracownika przez nadjeżdżający pociąg i związane z tym ryzyko po-
wstania wypadku. Przebywanie załogi oczekującej na przyjazd pociągu osobowego na peronie jest 
niedopuszczalne. Sytuacja taka oprócz zagrożenia zaistnienia wypadku powoduje dezorganizację 
w ruchu pociągów osobowych. W razie zaistnienia takiej sytuacji monitoring dworca osobowego 
w tym miejscu pozwala natychmiast wyeliminować możliwość powstania zagrożenia. 
 Obecny rozkład kamer uwzględnia najbardziej niebezpieczne miejsca w kopalni, w których ist-
nieje możliwość stosowania niebezpiecznych metod pracy oraz niebezpiecznych zachowań załogi. 
 W tym celu dla potrzeb obserwacji ww. miejsc zostały zabudowane kamery na dworcach osobo-
wych SOG-6 oraz SOG-7 pod szybem szybu „Helena” (rys. 16, 17, 18 i 19). Kamery pozwalają na: 
− stały podgląd zarówno przyjazdów jak i odjazdów pociągów osobowych; 
− kontrolę zachowania się załogi podczas wsiadania oraz wysiadania do składów osobowych; 
− kontrolowanie poprawności czasów odjazdów i przyjazdów pociągów osobowych zgodnie z obo-

wiązującym harmonogramem; 
− wyeliminowania niebezpiecznego zachowania się załogi podczas przyjazdu pociągu osobowego; 
− kontrolę poprawności wykonywania prac manewrowych w rejonie dworca osobowego. 

 

 
Rys. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Podgląd na dworce osobowe 

 
 Kolejne kamery zostały zabudowane na dworcach osobowych SO-5 i SO-8 znajdujących się na 
przekopie wschodnim w odległości około 6000 m od szybu „Helena” (rys. 20). 
 Dworce te stanowią stację osobową końcową, na której skoncentrowany jest właściwie cały ruch 
Piłsudski. Na tych stacjach osobowych kończy bieg pociąg osobowy przywożąc załogę z dwóch od-
działów wydobywczych oraz trzech oddziałów przygotowawczych oraz pozostałą załogę działów 
energomechanicznych i innych. Na zmianie I między stacją osobową SOG-6 oraz SOG-7 znajdują-
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cych się pod szybem szybu Helena a SO-5 i SO-8 znajdujących się na przekopie wschodnim przy-
jeżdżają trzy składy pociągów (każdy skład wyposażony jest w około 13 wagonów osobowych, co 
pozwala przewieźć w sumie około 470 pracowników). Kamery zabudowane na dworcach osobo-
wych SO-5 i SO-8 pozwalają kontrolować przyjazdy i odjazdy ww. składy pociągów. Monitoring 
pozwala obserwować i w razie zaistnienia takiej potrzeby wyeliminować możliwość oczekiwania 
pracowników kończących pracę na stacjach osobowych, lecz prawidłowo poza nimi, a po opusz-
czeniu składu osobowego przez załogę przyjeżdżającą do pracy do zajmowania przez nich miejsca 
w składach osobowych pociągu. Kamery te pozwalają także kontrolować poprawność czasów od-
jazdów i przyjazdów pociągów osobowych zgodnie z obowiązującym harmonogramem. 
 W zakresie obrazu z kamer zabudowanych na dworcu osobowym SO-8 jest także trasa przeno-
śnika taśmowego o numerze kopalnianym W-2, stanowiącego główną odstawę z oddziałów wydo-
bywczych oraz przygotowawczych z partii „wschód” rejon Piłsudski (rys. 21). 
 Kolejna projektowana kamera zabudowana będzie w rejonie pomieszczenia głównego dysponen-
ta przewozu w rejonie szybu „Helena” na skrzyżowaniu trasy wyjazdu pociągów osobowych z dwor-
ców osobowych i trasy wyjazdu pociągów z materiałami zadanymi z szybu „Helena” (rys. 22). 
 

 
 
Rys. 22. Podgląd na rejon przy pomieszczeniu głównego dysponenta przewozu w rejonie szybu 

 
 Podgląd pozwoli na stałą obserwację w zakresie wyjazdów oraz przyjazdów pociągów osobo-
wych a także pociągów towarowych. 
 Ww. kamery zabudowane na dole kopalni stanowią podgląd na główne drogi przewozowe, dzię-
ki czemu jest możliwa obserwacja poruszającej się po dole kopalni załogi w obrębie wyrobisk z za-
budowana trakcją elektryczną, głównie prawidłowość poruszania się wzdłuż torów i przechodzenia 
przez tory w miejscach do tego przeznaczonych. 
 Kolejne dwie kamery zabudowane zostały na podszybiu szybu „Helena” i zwrócone na siebie 
w celu identyfikacji ewentualnego aktu wandalizmu przez załogę (rys. 23, 24). Kolejne dwie kame-
ry zabudowane zostały na powierzchni, na nadszybiu szybu „Helena” (rys. 25, 26, 27 i 28), z czego 
jedna umieszczona z podglądem na górne wrota szybowe, a druga na dolne wrota szybowe. Kame-
ry zostały umieszczone na nadszybiu i podszybiu w celu bieżącej kontroli zjazdów na dół kopalni 
i wyjazdów pracowników z dołu kopalni. 
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Rys. 23, 24. Kamery zainstalowane na podszybiu 

 

  
 
Rys. 25, 26, 27, 28. Kamery zainstalowane na nadszybiu 

 
 System monitoringu będzie sukcesywnie rozbudowywany w celu wizualizacji innych stanowisk 
pracy. 
 Rozkład kamer na dole kopalni i na powierzchni został stworzony głównie w oparciu o wielolet-
nie doświadczenie zakładu pracy odnośnie miejsc o szczególnym stopniu narażenia pracowników 
na niebezpieczne sytuacje mogące spowodować powstanie wypadków. Wykorzystano również in-
formacje WUG o wypadkach przy pracy w innych zakładach górniczych, w których miały miejsce 
zdarzenia związane z ruchem pociągów osobowych i towarowych, a także zdarzenia związane ze 
zjazdem i wyjazdem załogi szybami. System monitoringu powstał głównie w celu niedopuszczenia 
do powstania podobnych tragicznych w skutkach zdarzeń związanych z ruchem kolei podziemnej, 
jakie miały miejsce w innych zakładach górniczych, a także w celu bieżącego monitorowania za-
chowania się załogi a szczególnie pracowników nowoprzyjętych oraz w celu dalszej poprawy bez-
pieczeństwa pracy w tych miejscach, w których występuję największe zagrożenie. 
 System monitoringu pozwala na bieżąco kontrolować zjazd i wyjazd załogi z dołu kopalni, eg-
zekwować od pracowników zgodnego z przepisami zachowania się na dworcach osobowych pod-
czas przyjazdów i odjazdów pociągów osobowych, oraz kontrolować prawidłowość poruszania się 
załogi w rejonie wyrobisk z trakcją elektryczną. 
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WNIOSKI 
 
 W rejonach objętych monitoringiem zgodnie z oczekiwaniami zaobserwowano znaczną popra-
wę w zachowaniu się załogi. 
 System monitoringu zabudowany w wyrobiskach górniczych wymusił na pracownikach prze-
strzeganie regulaminu pracy kolei podziemnej. W konsekwencji doprowadziło to do wyeliminowa-
nia wśród załogi takich zachowań, jak: 
− wychylanie się maszynistów lokomotyw poza obrys kabiny; 
− samowolne poruszanie się osób po drogach kolei podziemnej; 
− wyskakiwanie z poruszającego się pociągu osobowego; 
− nieprawidłowe wykonywanie prac manewrowych. 
 Zauważono również wzrost dyscypliny podczas zjazdu i wyjazdu pracowników szybami, a tak-
że podczas wysiadania i wsiadania do pociągów na dworcach osobowych. 
 System monitoringu pozwolił ograniczyć w sposób widoczny łamanie przez załogę przepisów 
BHP. 
 Planowana w niedalekiej przyszłości rozbudowa monitoringu pozwoli na zwiększenie bezpie-
czeństwa pracowników ZG Sobieski. 
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Wizualizacja i nadzór rozdzielni średniego napięcia oparte 
na transmisji światłowodowej na przykładzie modułu EMROK 
wielostanowiskowego systemu wizualizacji SAURON 
eksploatowanego w JSW S.A. KWK Pniówek 
 
 
Henryk Lojza, Marek Chybiorz 
JSW S.A. KWK Pniówek 
 
Sebastian Sokół 
RNT Sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W referacie zaprezentowano nowoczesne podejście do zagadnienia wizualizacji 
i zdalnego nadzoru oraz sterowania dołowej rozdzielni średniego napięcia eksploatowanej w wyro-
biskach z stopniem „c” niebezpieczeństwa wybuchu. Przedstawiono wielostanowiskowy system wi-
zualizacji SAURON (moduł EMROK) współpracujący z cyfrowymi zespołami zabezpieczeń, re-
alizujący funkcje monitoringu pracy pól rozdzielczych średniego napięcia jak również dający moż-
liwość ich zdalnego sterowania i konfiguracji. Autorzy przedstawili także rozwiązania w zakresie 
wykorzystania techniki światłowodowej w celu zapewnienia wydajnej oraz bezpiecznej transmisji 
danych pomiędzy elementami całego systemu: cyfrowymi zabezpieczeniami, serwerem systemu 
SAURON, a także stanowiskami nadzoru − zarówno powierzchniowymi jak i dołowymi oraz mo-
nitoringu wizyjnego komory rozdzielni. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Wizualizacja, system, EMROK, KWK Pniówek 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
W nowoczesnym zakładzie wydobywczym, od lat najnowsze technologie usprawniają i wspoma-
gają procesy produkcyjne. Na technologię tą składają się nie tylko nowoczesne systemy automaty-
zacji i wizualizacji w zakresie odstaw przenośników oraz kompleksów wydobywczych, ale także 
w zakresie monitoringu, sterowania i nadzoru nad siecią kopalnianą średniego napięcia. Do rozdzia-
łu energii elektrycznej powszechnie stosowane są nowoczesne rozdzielnie, oparte m.in. o ogniosz-
czelne pola średniego napięcia typu ROK-6EM/W..., ROK-6EM/A... produkcji ELEKTROMETAL 
S.A. Pola te wyposażone są w wielofunkcyjne mikroprocesorowe urządzenia (typu MUPASZ 2001 
GT, multiMUZ), odpowiedzialne za sterowanie łącznikami głównymi rozdzielnic, realizację algo-
rytmów zabezpieczeń oraz prowadzenie pomiarów. Sterowniki te posiadają także możliwość dwu-
stronnej komunikacji z nadrzędnym systemem wizualizacji. Komunikacja realizowana może być 
w sposób tradycyjny, czyli poprzez iskrobezpieczne łącza teletechniczne lub za pośrednictwem co-
raz powszechniej stosowanej w zakładach wydobywczych techniki światłowodowej. Do systemu 
SAURON (moduł EMROK) mogą być podłączane rozdzielnie z cyfrowymi sterownikami polowy-
mi typu MUPASZ… oraz eco/muti/megaMUZ a także zabezpieczenia typu REF, dowolne sterow-
niki PLC czy wręcz dane mogą być pobierane z zewnętrznych systemów jak np. ABB microSCA-

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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DA. System wizualizacji SAURON − moduł EMROK został opracowany przez firmy RNT Sp. z o.o. 
oraz ELEKTROMETAL S.A. w oparciu o oprogramowanie typu SCADA − Asix 5 produkcji AS-
KOM Sp. z o.o. System Asix jest nowoczesnym i funkcjonalnym pakietem oprogramowania do 
projektowania i realizacji systemów wizualizacji i nadzoru komputerowego dla procesów przemy-
słowych. Serwer systemowy oraz każdy komputer z oprogramowaniem klienckim jest zabezpieczo-
ny kluczem systemowym programu SCADA – Asix 5 podłączonym przez złącze USB. 
 
 
2. BUDOWA SYSTEMU 
 

2.1. Podstawowe cechy i właściwości funkcjonalne systemu 
 

a) Podstawowe cechy modułu EMROK systemu SAURON 
− Komunikacja z polami rozdzielczymi z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU bezpośrednio 

poprzez magistralę RS485 lub z wykorzystaniem modemów górniczych MIG-04. 
− Obsługa sterowników MUPASZ 7.G1, MUPASZ 7.G2, MUPASZ 2001GT produkcji ITR War-

szawa oraz ecoMUZ, ecoMUZ-2, multiMUZ i multiMUZ-2 produkcji JM-Tronik. 
− Możliwość pracy sieciowej i wizualizacji pracy rozdzielni na wielu stanowiskach jednocześnie. 
− Monitoring i archiwizacja wszelkich kluczowych danych oraz zdarzeń i ich analizy w postaci ra-

portów i wykresów. 
− Możliwość wysyłania poleceń sterujących i konfiguracji pól. 
− System kontroli uprawnień z logowaniem zdarzeń, w szczególności w przypadku sterowania po-

lami rozdzielczymi. 
− Możliwość wykonywania funkcji sterowniczych tylko z jednego uprzednio uprawnionego kom-

putera przez jednego upoważnionego operatora. 
 

b) Podstawowe właściwości funkcjonalne modułu EMROK 
− Schemat monitorowanej sieci 6 kV z listą monitorowanych pól z możliwością wprowadzania 

opisów dla danych pól oraz podgląd na wykresy stanu pracy oraz komunikacji. 
− Schemat prezentujący wybraną rozdzielnię pokazujący na zasadzie kolorowania linii − elemen-

ty będące pod napięciem. 
− Szczegółowy widok pola obejmujący zestawienie wszystkich, najważniejszych z punktu widze-

nia użytkownika informacji, w tym stan łącznika, najważniejsze pomiary, sygnalizacja, możli-
wość szybkiego przejścia do stacyjki sterowania albo konfiguracji nastaw zabezpieczeń. 

− Widoki diagnostyczne i pomocnicze będące zestawem różnych okien przydatnych do szczegó-
łowej diagnostyki pracy pola, w tym pełna informacja o aktywnej sygnalizacji i aktywnych blo-
kadach, podgląd wszystkich pomiarów monitorowanych liczników, podgląd stanów wejść i wyjść 
dwustanowych, podgląd dziennika zdarzeń. 

− Stacyjka sterująca zapewniająca sterownie polem w zakresie sterowania łącznikiem, kasowania 
blokad i sygnalizacji, zmiany trybu sterowania. 

− Okno nastaw zabezpieczeń. 
− Możliwość analizy prowadzonych pomiarów w postaci wykresów oraz raportów. 
− Podgląd generowanego w systemie wizualizacji dziennika zdarzeń z możliwością filtracji i wy-

szukiwania oraz możliwość niezależnego pobrania i zapisania danych z rejestratora zakłóceń. 
− Możliwość podglądu obrazu rejestrowanego przez kamery zabudowane w obiektach monitoro-

wanych wizyjnie oraz możliwość dostępu do modułu Odstawa. 
 
2.2. Bezpieczeństwo systemu 
 

Mając na uwadze wymogi dla systemów zdalnego sterowania w zakładach wydobywczych ujęte 
w aktach prawnych oraz normach przedmiotowych, a także uwarunkowania ruchowe, w systemie 
zaimplementowano następujące cechy i algorytmy funkcjonalne. 

943



 

 

Poziomy uprawnień dla użytkowników 
− POZIOM 1 – poziom domyślny, dostępne są tylko opcje podglądu stanu pól, pomiarów, sygna-

lizacji oraz obsługi alarmów. 
− POZIOM 2 – uprawnia do sterowania polem, dostępne są wszystkie funkcje ze stacyjki sterują-

cej (włączanie/wyłączanie pola, kasowanie sygnalizacji i blokady, zmianę trybu sterowania) oraz 
możliwość filtracji alarmów. Dodatkowo użytkownik posiadający ten poziom uprawnień może 
pobierać, przeglądać i analizować dane z rejestratorów zakłóceń. 

− POZIOM 3 – użytkownik z prawami do konfiguracji pola, dostępne są wszystkie funkcje pola, 
w tym stacyjka sterująca, konfiguracja nastaw zabezpieczeń. 

 

Dodatkowe narzędzia zabezpieczeń 
− Rejestracja informacji o tym, kto wykonał czynność łączeniową wraz z informacją o osobie po-

lecającej wykonanie tej czynności. 
− Obsługa trybów pracy sterowania lokalnego i zdalnego. W trybie sterowania zdalnym załącze-

nie pola możliwe jest wyłącznie z systemu wizualizacji, lokalnie możliwe jest jedynie wyłącze-
nie awaryjne. W przypadku zaniku transmisji pomiędzy polem, a systemem wizualizacji w Mo-
mencie, gdy pole znajduje się w trybie sterowania zdalnego, następuje automatyczne przełącze-
nie na sterowanie lokalne. 

− Blokowanie możliwości sterowania i konfiguracji pracy pól z większej niż jednego stanowiska 
wizualizacji w tym samym czasie. Po uprawnieniu innego stanowiska, system blokuje pozosta-
łym stanowiskom możliwość wejścia w stacyjki sterujące oraz okna konfiguracji. 

− Zablokowanie dostępu do systemu operacyjnego na poziomie uprawnień samego systemu ope-
racyjnego, systemu plików oraz samej wizualizacji (możliwe jest uruchomienie wizualizacji 
w trybie wykluczającym dostęp zwykłego użytkownika do zewnętrznych aplikacji, w tym pul-
pitu, a nawet do kombinacji klawiszy CTRL+ALT+DEL). 

− Możliwość zastosowania serwera lustrzanego w przypadku konieczności podłączenia sieci tech-
nologicznej do sieci ogólnokopalnianej. 

− Możliwość wykonania pełnej redundancji z automatycznym przełączaniem dwóch serwerów wi-
zualizacji. Funkcję dodatkowego serwera systemu może pełnić jedno z dołowych stanowisk wi-
zualizacji i w przypadku przerwania transmisji pomiędzy powierzchnią, a dołem przejąć pełną 
kontrolą nad całą monitorowaną siecią 6 kV. 

− Stosowanie na stanowisku dyspozytorskim sygnałów akustycznych w przypadku wystąpienia 
sytuacji awaryjnych. 

 
2.3. Modernizacja systemu transmisji danych 
 

Kopalnia Pniówek jako jedna z pierwszych w kraju zwróciła uwagę na konieczność inwestowania 
w nowoczesne techniki światłowodowe. Inwestycje te obejmowały zarówno wykonanie kabli ma-
gistralnych w szybach i podziemnych wyrobiskach jak i stworzenie oraz budowę nowoczesnej in-
frastruktury na powierzchni zakładu. Wykonane połączenia bazują na światłowodach jednomodo-
wych zapewniających większe przepustowości oraz możliwość przesyłania danych na dalsze odle-
głości. Jako standard transmisji wybrano powszechnie stosowany standard 100BaseFX przyłącza-
ny do elementów tradycyjnej sieci Ethernetowej 10/100BaseTx za pośrednictwem konwerterów 
światłowodowych. Do wykonania wszelkich połączeń przechodzących przez strefy zagrożone wy-
buchem pyłu węglowego lub metanu zastosowano nadajniki światłowodowe o ograniczonej mocy 
optycznej zgodnie z normą PN-EN 60079-28:2007. Oczywistym następstwem tych inwestycji była 
konieczność stopniowego zastępowania transmisji danych za pomocą tradycyjnych linii teletechni-
cznych na rzecz znacznie szybszej i bardziej niezawodnej techniki światłowodowej. Dodatkowym 
atutem zastosowania tego podejścia jest możliwość przesyłania informacji na znaczne odległości. 
W zakresie monitoringu sieci 6 kV pierwszym etapem było zastąpienie zawodnej transmisji telete-
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chnicznej w szybie transmisją światłowodową. W tym celu na poziomie 705 zabudowano stację lo-
kalną RSS-1, a na poziomie 830 koncentrator RMX-1, których zadaniem jest zamiana iskrobezpie-
cznych sygnałów RS422/485 na sygnał światłowodowy oraz zapewnienie łączności z polami roz-
dzielczymi podłączonymi do systemu poprzez szafę modemową i separacji iskrobezpiecznej oraz 
komputerami dołowych stanowisk operatorskich (zastąpienie wcześniejszej wolnej transmisji w pro-
tokole PPP o prędkości 115200 bps połączeniem TCP/IP o prędkości 100 Mbps). Powyższe poz-
woliło na wydajne połączenie wszystkich elementów systemu. Niewątpliwie kolejnym etapem roz-
woju całego systemu światłowodowego jest doprowadzenie transmisji światłowodowej do oddalo-
nych rejonów i zabudowanie iskrobezpiecznych koncentratorów lokalnych przy polach wolnosto-
jących oraz w pomieszczeniach rozdzielni. System ten jednak powinien zapewniać podtrzymanie 
bateryjne stacji odpowiedzialnych za transmisję światłowodową oraz możliwość dostępu do syste-
mu wizualizacji całej sieci 6 kV z komputerów zabudowanych także w strefach zagrożonych wy-
buchem pyłu węglowego i metanu. Na rysunku 1 zaprezentowano przykładowe rozwiązanie wspom-
nianego zadania przy użyciu iskrobezpiecznych stacji „Światło” (RSS-1) oferowanej przez firmy 
RNT Sp. z o.o. oraz ELEKTROMETAL S.A. a także komputerów ognioszczelnych EMPC-08 jak 
i zasilaczy gwarantowanych ZIG produkcji ELEKTROMETAL S.A. 
 
 

 
 
Rys. 1. Światłowodowa transmisja danych z podtrzymaniem bateryjnym 
i stanowiska wizualizacji w strefach zagrożonych wybuchem 
Figure 1. Fiber optic data transmission with battery back-up and positions 
of visualization in the zones exposed to explosion hazard 
 
 
 Zaletą zaprezentowanych stacji jest możliwość ich ciągłej pracy na podtrzymaniu bateryjnym 
w dowolnej koncentracji metanu, dodatkowym atutem jest iskrobezpieczny sygnał Ethernet (10/100-
BaseTx) podłączany do komputerów EMPC-08, dzięki czemu komputery te widoczne są w sieci 
dyspozytorskiej jako normalne stacje sieciowe, co zapewnia im pełen dostęp do systemu wizualizacji. 
 Schemat blokowy połączeń obecnie eksploatowanego w KWK Pniówek systemu transmisji da-
nych pomiędzy polami rozdzielczymi, a stanowiskami nadzoru przedstawiano na rysunku 2. 
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Rys. 2. Schemat blokowy połączeń systemu SAURON moduł EMROK w KWK Pniówek 
Figure 2. Block diagram of the EMROK module of the SAURON System connections 
in the “Pniówek” Coalmine 
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3. WIZUALIZACJA I MONITORING PRACY PÓL ROZDZIELCZYCH 
 
Prezentowany system składa się wielu okien wizualizacji, z których do najważniejszych należą: 
1. Widok główny – schemat jednokreskowy wszystkich monitorowanych rozdzielni oraz pól wol-

nostojących tworzących schemat zasilania. 
 
 
 

 
 
Rys. 3. Widok rozdzielni RDN-11 w KWK Pniówek 
Figure 3. The RDN-11 switchboard in the “Pniówek” Coalmine 
 
 
2. Widok rozdzielni – widok na stan aparatury łączeniowej danej rozdzielni wraz z edytowalnymi 

opisami pól. 
3. Widok szczegółowy pola – podstawowe okno pracy z polem, prezentujące pomiary, najważniej-

sze dla operatora informacje jak stan sygnalizacji oraz możliwość szybkiego przejścia do funk-
cji sterowania i podglądu stanów oraz nastaw zabezpieczeń. W oknie tym umieszczono także 
pomniejszone wykresy prądów fazowych, napięć międzyfazowych oraz mocy z możliwością na-
niesienia wartości odniesienia, dzięki czemu użytkownik systemu może szybko przeanalizować 
i zauważyć odchylenia od pomiarów typowych. 

4. Raporty zużycia energii oraz narzędzia do analizy pomiarów. 
5. Okna dodatkowe, a w tym: stany sygnalizacji i blokad, stan transmisji z urządzeniami, okna alar-

mów i zdarzeń, widok 24 h z paskami podstępu umożliwiającymi szybki podgląd stanu pracy 
pól i komunikacji w ciągu ostatniej doby. 

6. Stacyjka sterująca, okno konfiguracji nastaw oraz okno blokowania sterowania opisane są w dal-
szej części. 
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Rys. 4. Widok szczegółowy pola w module EMROK systemu SAURON 
Figure 4. Detailed view of the field in the EMROK module of the SAURON System 
 
 
4. STEROWANIE POLAMI ROZDZIELCZYMI I KONFIGURACJA NASTAW 
 
W celu zdalnego sterowania pracą pól należy najpierw uprawnić jedno z stanowisk sterowania. 
 

 
 
Rys. 5. Widok formatki do zmiany uprawnień i wyboru stanowiska sterowania 
Figure 5. View of the form for changing authorization and choosing positions of control 
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 Następnie należy skorzystać ze stacyjki sterującej posiadającej opcje (w przypadku urządzenia 
MUPASZ 2001G) wyłączenia oraz załączenia pola, wyłączenia awaryjnego, kasowania blokad i syg-
nalizacji oraz przełączania trybów sterowania pomiędzy lokalnym i zdalnym. Przed wykonaniem 
jakiejkolwiek czynności konieczne jest podanie danych personalnych osoby, która poleciła wyko-
nać tą czynność oraz powód jej wykonania − wyjątkiem jest naciśnięcie wyłącznika awaryjnego, 
który nie wymaga wprowadzenia notatki oraz polecającego – może on być jednak używany tylko 
w sytuacjach wyjątkowych. Czynność taka zostanie odnotowana w dzienniku zdarzeń oraz dzien-
niku dyspozycji. Stacyjka została umieszczona w oknie wizualizacji w taki sposób aby operator 
mógł cały czas obserwować stan pola, wyniki akcji sterującej oraz ewentualne zdarzenia zaistniałe 
w całym systemie po wykonaniu czynności łączeniowej. Każda czynność mogąca mieć wpływ na 
stan pracy pola musi być każdorazowo podwójnie potwierdzona w celu wyeliminowania wysłania 
przypadkowych komend. W oknie konfiguracji nastaw, także dostępnym z widoku szczegółowego 
pola, istnieje możliwość zmiany ich ustawień. System dba o to, aby zmieniony mógł zostać tylko 
dodatkowy bank nastaw urządzenia, a bank nastaw fabrycznych pozostał bez zmian w przypadku 
konieczności szybkiego powrócenia do wcześniejszych ustawień. W celu łatwego zarządzania oso-
bami polecającymi oraz przeglądania dziennika dyspozycji i generowania z niego raportów pow-
stały dwa dodatkowe narzędzia: edytor polecających oraz przeglądarka dyspozycji. 
 

 
 
Rys. 6. Widok formatki stacyjka sterująca 
Figure 6. View of the control switch form 
 
 
5. ANALIZA POMIARÓW I DZIENNIK ZDARZEŃ 
 
Wszelkie sygnały pobierane z zespołów zabezpieczeń i oznaczone jako archiwizowane, zapisywa-
ne są w wewnętrznej bazie danych systemu w celu ich późniejszej analizy. Zarówno zdarzenia jak 
i pomiary mogą być przeglądane wstecz w dowolnym przedziale czasowym. Pomiary analogowe 
mogą być prezentowane na wykresach domyślnych lub też w dodatkowym narzędziu do szczegó-
łowej analizy, na które mogą być nanoszone dowolne sygnały i porównywane z dokładnością do 
próbkowania. Wyjątkowym typem pomiarów są dane zapisane w rejestratorach zakłóceń. Zależnie 
od sterownika polowego może to być różna liczba rejestratorów, różna liczba próbek i ich roz-
dzielczość. W przypadku urządzenia MUPASZ 2001G istnieje 5 sektorów, każdy po 4.8 s, a roz-
dzielczość próbkowania wynosi 1 ms. Ze względu na dużą ilość i rozdzielczość zapisanych próbek, 
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nie są one odczytywane w sposób ciągły, a pobierane na życzenie operatora do późniejszej analizy 
w narzędziu Trendy. 
 

 
 
Rys. 7. Widok formatki do analizy pomiarów 
Figure 7. View of the form for measurement analysis 
 
 
6. NADZÓR WIZYJNY MONITOROWANEJ ROZDZIELNI 
 
W celu poprawy komfortu pracy operatora systemu zastosowano nadzór wizyjny komory rozdziel-
ni RDN 11 na poziomie 1000 realizowany poprzez kamery z światłowodowym portem transmisji 
sygnału wideo. Sygnał wideo jest transmitowany za pomocą sieci światłowodowej do stacji od-
biorczej zabudowanej w stojaku transmisji technologicznej światłowodowej STTS-12/008/E, a na-
stępnie może być odtwarzany na dowolnym komputerze pracującym w wydzielonej sieci transmisji 
technologicznej. Zastosowanie monitoringu wizyjnego znacznie podniosło standardy jakościowe pra-
cy operatora stanowiska wizualizacji pozwalając na bieżąco obserwować zdarzenia zachodzące 
w monitorowanym obiekcie. 
 

 
 
Rys. 8. Widok formatki do obrazem wideo komory rozdzielni RDN 11 
Figure 8. View of the form for video image of the RDN-11 switchboard chamber 
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PODSUMOWANIE 
 
Moduł EMROK systemu SAURON oraz elementy infrastruktury światłowodowej na Kopalni Pnió-
wek znacząco ułatwiają pracę osobom odpowiedzialnym za utrzymanie ruchu rozdzielń średniego 
napięcia dzięki swoim szerokim możliwościom zaprezentowanych w skrócie w niniejszym refera-
cie. Dodatkowym atutem jest możliwość łatwej rozbudowy o nowe elementy. Stworzenie systemu, 
który spełnia oczekiwania techniczne i ruchowe nowoczesnego zakładu wydobywczego nie byłoby 
jednak możliwe bez współpracy pomiędzy producentami pól rozdzielczych, oprogramowania, ele-
mentów sieci światłowodowej. Dzięki zastosowaniu w koncentratorze światłowodowym RMX-1 
i stacji RSS-1 nadajników światłowodowych iskrobezpiecznych („opis” zgodnie z normą PN-EN 
60079-28), a także iskrobezpiecznych obwodów „ia” dla linii RS422/485, możliwe jest prowadze-
nie tych sygnałów przez strefy o dowolnej koncentracji pyłu węglowego i metanu, co zostało po-
twierdzone odpowiednio certyfikatami OBAC 09 ATEX 243X i FTZU05 ATEX 0307 wraz z uzu-
pełnieniem nr 1 na zgodność z dyrektywą 94/9/WE (ATEX). Bezpieczeństwo przesyłu informacji 
od strony sprzętowej gwarantuje zastosowanie zasilaczy gwarantowanych UPS zarówno po stronie 
powierzchniowej – w hali stojaków dyspozytorskich, jak i dołowej – wewnątrz koncentratora RMX-1. 
Zwiększenie prędkości transmisji do 100 Mb/s powoduje znaczące zmniejszenie opóźnień w ko-
munikacji między stanowiskami, co przekłada się na wygodę i bezpieczeństwo użytkowania sys-
temu sterowania. Dodatkowymi zabezpieczeniami programowymi są: automatyczne przełączanie 
pól rozdzielczych w tryb sterowania lokalnego w przypadku zerwania transmisji z serwerem wizu-
alizacji oraz możliwość zastosowania dołowego – redundantnego serwera systemu zapewniającego 
przejęcie pełnego nadzoru nad monitorowanymi polami rozdzielczymi w przypadku uszkodzenia 
linii światłowodowej. 
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Medium Voltage Switchboard Visualization and Supervision Based on 
Fiber Optic Transmission Illustrated By the Example of EMROK Module 
of the Multi-user SAURON System Used in the “Pniówek” Coalmine 
 
The research paper presents a modern approach to the issue of visualization and remote control of 
the underground medium voltage switchboard used in excavation headings of “c” grade explosibil-
ity hazard. The authors describe a multi-user SAURON system of visualization (EMROK module) 
which cooperates with digital protection units; it functions as a monitoring of medium voltage dis-
tribution fields; it also makes the remote control and configuration of medium voltage distribution 
fields possible. The authors have shown the solutions regarding the use of fiber optic technology to 
assure an efficient and safe data transmission between the elements of the whole system like: digi-
tal protections, SAURON system server as well as supervision positions on the ground, under the 
ground and the vision monitoring positions in the switchboard chamber. 
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Monitoring zagrożenia metanowego jako element wspomagania 
decyzji w zarządzaniu procesem produkcyjnym w kopalni 
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STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono stan wyposażenia wyrobisk ścianowych w system 
monitoringu wentylacyjno-gazowego w kopalniach o dużym zagrożeniu metanowym. Prowadzenie 
eksploatacji wyrobisk ścianowych w sposób istotny uzależnione jest od stanu zagrożenia meta-
nowego. System zabezpieczeń metanometrycznych umożliwia podejmowanie decyzji o stanie za-
grożenia i samej organizacji produkcji. W referacie przedstawiono wyniki pomiarów i ich analizę 
w oparciu o zapisy systemu monitoringu. Uzyskane wyniki pozwalają na planowanie wydobycia 
przy przewidywanym wzroście zagrożenia metanowego. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Wentylacja kopalń, zagrożenie metanowe, monitoring 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Metan towarzyszący pokładom węgla wydzielający się do wyrobisk górniczych stanowi źródło po-
ważnego zagrożenia dla zatrudnionych pod ziemią górników oraz ciągłości ruchu kopalni. Wydzie-
lanie metanu z urobionego węgla i zrobów, stwarza poważne zagrożenia wybuchem lub zapaleniem 
metanu, a w przypadku gwałtownego wypływu metanu powstawaniem atmosfery beztlenowej, któ-
ra może zagrażać uduszeniem górników. O stopniu zagrożenia świadczą tragedie ostatnich lat, któ-
re wystąpiły w kopalniach głębinowych na całym świecie. 
 Wzrost zagrożeń naturalnych wynikający z wybierania coraz głębiej zalegających pokładów oraz 
ze stosowania wysoko wydajnych systemów eksploatacji powoduje konieczność poszukiwania no-
woczesnych metod w zakresie kontroli i zwalczania zagrożeń gazowych. Konieczne są również 
zmiany przepisów i uregulowań prawnych, a także ciągły rozwój systemów gazometrycznych. Jest 
to możliwe dzięki rozwojowi technologicznemu oraz postępowi w zakresie metrologii, ale także 
możliwości komputerowych systemów zbierania danych. 
 Celem referatu jest określenie możliwości wykorzystania systemu monitoringu zagrożeń wystę-
pujących w sieciach wentylacyjnych do bieżącego i planowanego zarządzania procesem wydobyw-
czym. 
 
 
2. SYSTEMY MONITORINGU SIECI WENTYLACYJNEJ 

I KONTROLI ZAGROŻENIA METANOWEGO 
 
Obecny rozwój elektroniki i techniki pomiarowej umożliwia objęcie sieci wentylacyjnej systemem 
automatycznych zdalnych pomiarów, praktycznie wszystkich parametrów istotnych dla kontroli roz-
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pływu powietrza oraz bezpieczeństwa wobec gazów toksycznych i wybuchowych. Powszechnie 
przyjęta struktura systemów monitoringu obejmuje: 
− zestaw czujników zainstalowanych w wyznaczonych przekrojach bocznic sieci wentylacyjnej, 
− mikrokomputerowe lokalne sterowniki podziemne, spełniające rolę koncentratorów danych: zbie-

rają one dane pomiarowe z czujników, kontrolują ich stan, dokonują wstępnej analizy pomiarów, 
realizują procedury sterownicze i transmitują dane na powierzchnię kopalni; 

− stację powierzchniową zlokalizowaną zazwyczaj w dyspozytorni kopalnianej złożoną z kilku 
komputerów dokonujących analizy danych pomiarowych, prezentacji stanu parametrów wenty-
lacyjnych na kolorowych monitorach graficznych, archiwizacji i dystrybucji danych wśród służb 
kopalnianych. 

 Systemy takie charakteryzują się dużą niezawodnością, odpornością na zakłócenia, nie wyma-
gają rozbudowanej sieci kablowej, są łatwo adaptowane do zmieniających się warunków kopalnia-
nych i zmian w topologii sieci wentylacyjnej. Pozwalają na automatyczną ciągłą aktualizację bazy 
danych o parametrach sieci. Ze względu na dwukierunkową transmisję danych i programowalność 
sterowników lokalnych umożliwiają realizację skomplikowanych algorytmów sterowania oraz re-
alizację sygnałów sterowniczych przesyłanych z powierzchni. 
 Sterowanie może polegać na stabilizacji strumienia objętości powietrza w wydzielonym rejonie 
przy pomocy automatycznie sterowanej tamy regulacyjnej, przy czym pożądany strumień objętości 
może być obliczany i zadawany ze stacji powierzchniowej. Można otwierać lub zamykać tamy prze-
jazdowe, załączać lub wyłączać wentylatory podziemne. 
 W nowoczesnych rozwiązaniach systemy monitoringu integrują w sobie wszystkie pomiary pod-
ziemne to znaczy metanometrię, wczesne wykrywanie pożarów, a także kontrolę parametrów pro-
dukcji. Systemy o podobnej strukturze są obecnie powszechnie stosowane w kopalniach zagranicz-
nych. 
 Obecnie stosowane systemy o działaniu ciągłym z czasem wyłączeń krótszym niż 15 sekund 
stały się standardem obowiązującym we wszystkich nowych instalacjach [2]. Nastąpił ogromny po-
stęp w zakresie liczby mierzonych parametrów powietrza, tj. stosowanych czujników, funkcji sys-
temów automatycznej gazometrii, a także niezawodności stosowanych rozwiązań. Wzrost zagrożeń 
szczególnie tych skojarzonych (metan−pożary, metan−wstrząsy) powoduje, że dla kopalń najbardziej 
zagrożonych coraz częściej rozważa się konieczność wprowadzania systemów zintegrowanych łą-
czących funkcje metanometrii automatycznej i wczesnego wykrywania pożarów z systemami alar-
mowo-rozgłoszeniowymi. Rozwój gazometrycznych systemów dyspozytorskich w ostatnich latach 
jest wyraźny, ale jego skuteczność wymaga od służb kopalnianych wysokiej dyscypliny w zakresie 
użytkowania i serwisowania urządzeń oraz znajomości oprogramowania. Systemy monitorowania 
z rozwiniętymi funkcjami wspomagania dyspozytora pozwalają na lepsze wykorzystanie kompute-
rowych systemów do kontroli i zwalczania zagrożeń. 
 Dyspozytorski system monitorowania zagrożeń metanowo-pożarowych stanowi zespół, zasila-
nych z powierzchni, iskrobezpiecznych urządzeń kontrolno-pomiarowych pracujących w przestrze-
niach zagrożonych wybuchem metanu. W powierzchniowej części, system telemetryczny połączo-
ny jest z komputerem stacji centralnej, w którym informacje z dołowych urządzeń kontrolno-pomia-
rowych są dostępne na stanowisku dyspozytora. 
 System umożliwia prowadzenie kompleksowej kontroli parametrów środowiska kopalnianego 
na podstawie pomiarów [2]: 
− parametrów fizycznych i składu chemicznego powietrza, 
− stanu i parametrów pracy urządzeń wentylacyjnych, 
− stanu pracy wybranych maszyn i urządzeń technologicznych, istotnych z punktu widzenia bez-

pieczeństwa. 
 W systemie może być stosowana szeroka gama czujników pomiarowych, dzięki czemu zakres 
jego zastosowań obejmuje praktycznie całość szeroko rozumianej kontroli procesu wentylacji ko-
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palnianej i związanych z tym procesem zagrożeń. Najwyższy priorytet mają jednak dwa zadania, 
określane w literaturze nazwą doraźnej profilaktyki metanowo-pożarowej, której celem jest: 
− pomiar stężenia metanu w wyrobiskach, wczesne wykrywanie i sygnalizacja niebezpiecznych 

wzrostów stężenia metanu i realizacja szybkich automatycznych blokad (wyłączeń energii elek-
trycznej) w rejonach zagrożonych wybuchem metanu; 

− pomiar wybranych parametrów powietrza umożliwiających wczesne wykrywanie i sygnalizację 
objawów wystąpienia pożaru podziemnego. 

 W części podziemnej stosowane są nowoczesne urządzenia kontrolno-pomiarowe, tzn. czujniki 
parametrów powietrza, koncentratory danych oraz układy sygnalizacji zagrożeń i wyłączeń energii 
elektrycznej. W części pomiarowej systemu można zauważyć podział na gałąź metanometryczną 
i wentylacyjno-pożarową. 
 Czujniki innych parametrów powietrza (np. CO, CO2, O2, dym, temperatura, wilgotność, pręd-
kość przepływu powietrza) są podłączane do systemu za pośrednictwem koncentratorów danych 
noszących nazwę central dołowych. Do jednej centrali dołowej można podłączyć osiem czujników 
analogowych zasilanych energią dostarczaną z powierzchni linią telemetryczną, ponadto centrale 
dołowe dają możliwość ciągłego monitorowania od kilku do kilkudziesięciu sygnałów (czujników) 
dwustanowych. 
 Oprócz pomiaru parametrów atmosfery kopalnianej urządzenia dołowe mogą być wykorzysty-
wane do budowy lokalnych i centralnych systemów wyłączających za pomocą wbudowanych ukła-
dów dwustanowych wyjść sterujących [2]. Styki wyjściowe tych układów są automatycznie roz-
wierane po osiągnięciu zaprogramowanego progu alarmowego, a po włączeniu w obwód zasilania 
maszyn i urządzeń technologicznych stanowią element zapewniający, w warunkach grożących wy-
buchem lub zapaleniem metanu, szybką blokadę ich pracy. 
 Stanowisko dyspozytora bezpieczeństwa obsługuje komputerowa stacja centralna, wyposażona 
w program nadzoru dyspozytorskiego, który pracuje w środowisku Windows NT i zapewnia pełną 
kontrolę nad centralami powierzchniowymi i urządzeniami dołowymi wchodzącymi w skład sys-
temu oraz umożliwia: 
− wizualizację aktualnego stanu urządzeń dołowych i czujników, 
− sygnalizację alarmową-wizualną i akustyczną, 
− raportowanie w cyklu zmianowym i dobowym oraz archiwizację danych pomiarowych, 
− konfigurowanie sieci pomiarowej (urządzeń dołowych i czujników) oraz automatycznych wy-

łączeń energii (lokalne i globalne matryce wyłączeń), 
− sterowanie pracą urządzeń dołowych i elementami systemu wyłączeń, 
− przesył danych pomiarowych do systemów nadrzędnych poprzez sieć komputerową. 
 Dane gromadzone w stacji dyspozytora bezpieczeństwa mogą być rozpowszechniane na wyż-
szy poziom zarządzania i nadzoru poprzez kopalnianą sieć komputerową [2]. 
 Istotną cechą systemu w zakresie kontroli zagrożeń metanowych, oprócz pomiarów i rejestracji 
stężeń metanu, są także wyłączenia energii elektrycznej w stanach awaryjnych oraz krytycznych, 
tzw. metanometria automatyczna. Najnowsze rozwiązania umożliwiają obsługę urządzeń o pomia-
rach ciągłych z 2 sekundowym cyklem odczytu i rejestracji. W takim przypadku system gwarantu-
je w najbardziej niekorzystnych warunkach realizację wyłączeń z czasem nie dłuższym niż 4 sekun-
dy, niezależnie od tego czy elementami wykonawczymi są wyjścia sterujące metanomierzy, czy cen-
tral dołowych. 
 Niezależnie od sposobu wyłączeń w każdym przypadku tylko dyspozytor może odblokować 
sterowanie, zezwalając na ponowne załączenie energii elektrycznej po spełnieniu warunków bez-
pieczeństwa. 
 Idea wczesnego wykrywania pożarów w wyrobiskach podziemnych kopalń, tzw. CO-metrii au-
tomatycznej, opiera się na ciągłych pomiarach parametrów powietrza kopalnianego za pomocą sta-
cjonarnych czujników umieszczonych w ustalonych punktach kopalni [2]. Czujniki podziemne (tlen-
ku i dwutlenku węgla, tlenu, dymu, przepływu powietrza oraz temperatury powietrza ewentualnie 
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również temperatury górotworu) dostarczają bieżących informacji o zmianach składu powietrza ko-
palnianego i innych parametrów atmosfery w wyrobiskach kopalni. Specjalistyczne metody prze-
twarzania danych zastosowane w programach komputera centralnego dają dyspozytorowi kopalni 
bieżące informacje dla kontroli i wczesnego wykrywania pożarów oraz sygnalizacji stanów nienor-
malnych. Zastosowane algorytmy dotyczą nie tylko pojedynczych sygnałów z czujników, ale tak-że 
złożonych wskaźników pożarowych dla grupy kilku czujników, np. stosuje się wskaźnik wydatku 
tlenku węgla czy jego przyrostu w kontrolowanym rejonie kopalni. W ostatnim czasie wprowadza-
ne są do kopalń systemy wspomagania dyspozytora na wypadek pożaru, które mają cechy syste-
mów ekspertowych i pozwalają automatycznie wskazywać strefy zagrożenia miejsca posterunków, 
a także na schematach kopalni na bieżąco pokazywać mierzone parametry. 
 
 
3. SYSTEM ZABEZPIECZENIA REJONU ŚCIANY I ZMIANY STĘŻENIA METANU 
 
Na wielkość wydzielania metanu do wyrobisk mają wpływ czynniki związane z budową geologi-
czną jak i samym udostępnieniem i rozcięciem pokładu [1], [3]. Wydzielanie metanu do rejonu 
ściany jest silnie zróżnicowane zarówno w okresie dobowym, tygodniowym, a także w okresie eks-
ploatacji całego pola ścianowego. Na tej podstawie można określić statystyczne zależności pomię-
dzy parametrami i określić, który z czynników wpływa na wielkość wydzielania metanu. Dla okreś-
lonego wydzielania metanu można podać warunki bezpiecznego prowadzenia eksploatacji. 
 W oparciu o wyniki prowadzonych pomiarów w ścianie charakteryzującej się dużym zagroże-
niem metanowym dokonano analizy zmian wydzielania metanu i wpływu różnych czynników na te 
zmiany w różnych okresach jej prowadzenia. W tablicy 1 przedstawiono charakterystykę podstawo-
wych parametrów górniczo geologicznych badanej ściany. 

 
Tablica 1. Parametry badanej ściany 
Table 1. Parameters of examined longwall 

POKŁAD 409/4 

Miąższość pokładu, m 2,5 

Nachylenie, ° 10 

Skały stropowe piaskowiec drobnoziarnisty 

Skały spągowe łupek piaszczysty 

Długość ściany, m 220 

Wybieg, m 420 

Planowane wydobycie, Mg/db 4000 

Prognozowana metanowość bezwzględna, m3/min 26,0 

Metanonośność, m3 CH4/Mgc.s.w. 6,7 

System kierowania stropem zawał 

Skłonność do samozapalenia I grupa 
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 Na rysunku 1 pokazano schemat przestrzenny przewietrzania ściany oraz lokalizację czujników 
w rejonie ściany. 
 
 

 
 
Rys. 1. Schemat przewietrzania ściany oraz rozmieszczenia czujników pomiarowych 
Figure 1. Scheme of ventilation and localization of sensors in longwall 
 
 
 Na rysunku 2 przedstawiono zmiany stężenia metanu w badanym okresie od 6 grudnia do 21 mar-
ca. Rysunek ten pokazuje odpowiednio: zmiany stężenia metanu przed wlotem do ściany (a), zmia-
ny na wylocie ze ściany (b), zmiany stężenia na wylocie z rejonu ściany w chodniku wentylacyj-
nym (c). Na wykresach można zaobserwować zmiany stężenia metanu w poszczególnych tygodniach 
związane z procesem wydobycia. 
 W celu zobrazowania tygodniowych zmian stężenia metanu na rysunku 3 przedstawiono wy-
kres stężenia metanu od poniedziałku 3 stycznia do niedzieli 9 stycznia. Jednak z tak sporządzone-
go wykresu trudno odczytać charakter zmian stężenia metanu w okresie tygodnia. Dlatego też na 
następnym wykresie ramkowym (rys. 4) pokazano dla danego dnia tygodnia średnią wartość zazna-
czoną w postaci punktu, 95% przedział ufności w postaci ramki oraz odchylenie standardowe w for-
mie tzw. „wąsów”. Obserwując wykres można zauważyć, że na wlocie do ściany po poniedziałko-
wym wzroście utrzymuje się stałe stężenie metanu (rys. 4a). Na wylocie ze ściany po poniedział-
kowym wzroście utrzymuje się stężenie metanu pomiędzy 0,8% a 0,9%. Po zakończeniu eksplo-
atacji w sobotę i niedzielę obserwuje się obniżenie stężenia metanu (rys. 4b). Natomiast na ostat-
nim wykresie (rys. 4c) obserwuje się systematyczny wzrost stężenia metanu od poniedziałku od 
wartości 0,77% do piątku do wartości 1,20%. Po zaprzestaniu eksploatacji (sobota i niedziela) stę-
żenie metanu obniża się do wartości 0,90%. Cykl ten w okresach tygodniowych się powtarza. 
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Rys. 2. Zmiany stężenia metanu na czujnikach w rejonie badanej ściany 
Figure 2. Changes in methane concentration on the basis of recordings by 
methane sensors in examined longwall 
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Rys. 3. Zmiany stężeń tygodniowych metanu na czujnikach w badanej ścianie (3−9 styczeń) 
Figure 3. Weekly changes in methane concentration on the basis of sensor recordings 
in examined longwall (3−9 January) 
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Rys. 4. Wykresy ramkowe tygodniowych zmian stężeń metanu w ścianie (3−9 styczeń) 
Figure 4. Box-diagrams of weekly changes in methane concentration in longwall (3−9 January) 
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4. ANALIZA WYNIKÓW POMIARÓW WYDZIELANIA METANU W ŚCIANIE 
 
Na rysunku 5 przedstawiono zmiany metanowości badanej ściany. Z rysunku wynika, że do 6 ty-
godnia metanowość całkowita ściany wzrastała osiągając 25,5 m3/min. Po tym okresie w kolejnych 
pięciu tygodniach metanowość oscyluje w pobliżu 20 m3/min, by w ostatnim okresie eksploatacji 
ulec obniżeniu do 15 m3/min. W tym czasie ściana była eksploatowana ze średnim postępem ścia-
ny równym 6,0 m/dobę. Na rysunku 6 przedstawiono zmiany wydzielania metanu na wybiegu 
ściany. Z wykresu wynika, że wydzielanie metanu rosło do 135 m wybiegu. Na odcinku od 135 m 
do 300 m utrzymywało się na poziomie 20 m3/min. Rysunek 7 przedstawia zmiany wydzielania 
metanu dla jednego tygodnia od 3 do 9 stycznia, natomiast rysunek 8 pokazuje średnie stężenie 
metanu na każdej zmianie w tygodniu od 3 do 9 stycznia. 
 Zmiany monitorowanych wartości stężenia metanu w rejonie wyrobiska ścianowego pozwalają 
na utrzymywanie bezpiecznego poziomu stężenia metanu oraz na ustaleniu i prognozowaniu po-
stępu ściany a tym samym wielkości wydobycia w ustalonych okresach czasu. 
 

 
 
Rys. 5. Zmiany wydzielania metanu w badanej ścianie 
Figure 5. Changes in methane emission to examined longwall 

 

 
 
Rys. 6. Zmiany wydzielania metanu w zależności od wybiegu ściany 
Figure 6. Changes in methane emission according to line of longwall face 
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Rys. 7. Zmiany wydzielania metanu w ścianie (3−9 styczeń) 
Figure 7. Changes in methane emission to longwall (3−9 January) 
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Rys. 8. Zmiany stężenia metanu w ciągu zmiany z uwzględnieniem postępu ściany (3−9 styczeń) 
Figure 8. Changes in methane concentration in a shift taking into consideration rate 
of face advance (3−9 January) 

962



 

 

 Dla właściwego wykorzystania informacji z systemu monitoringu zagrożeń występujących 
w sieciach wentylacyjnych niezbędne jest opracowanie odpowiednich programów wykorzystujących 
informacje do bieżącego zarządzania produkcją oraz jej planowania. 
 Podobnie można wykorzystać informacje z systemu CO-metrii do bieżącego analizowania wpły-
wu procesu wydobycia na stan zagrożenia pożarowego. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Stosowane systemy monitoringu sieci wentylacyjnych pozwalają na bezpieczne prowadzenie robót 
górniczych w warunkach dużego zagrożenia metanowego. 
 Z przeprowadzonej analizy zapisów czujników metanometrycznych wynika, że wydzielanie me-
tanu do ściany jest silnie zróżnicowane zarówno w okresie dobowym, tygodniowym, a także w ok-
resie eksploatacji całego pola ścianowego. Z informacji uzyskanych z zapisu metanometrycznego 
można określić statystyczne zależności pomiędzy parametrami wpływającymi na wielkość zagroże-
nia metanowego i określić który z czynników wpływa w sposób istotny na wielkość wydzielania 
metanu. Dla określonego wydzielania metanu można podać warunki bezpiecznego prowadzenia eks-
ploatacji. 
 Z przeprowadzonych rozważań wynika, że wraz z postępem ściany rośnie stężenie metanu na 
wylocie z rejonu ściany oraz metanowość bezwzględna ściany. Analiza zmian wydzielania metanu 
w rejonie prowadzonej ściany pozwala na zastosowanie odpowiednich metod zwalczania zagroże-
nia lub dobrania dla danych warunków wielkości postępu ściany. 
 Dla właściwego wykorzystania informacji z systemu monitoringu zagrożeń występujących w 
sieciach wentylacyjnych niezbędne jest opracowanie odpowiednich programów wykorzystujących 
informacje do bieżącego zarządzania produkcją oraz jej planowania. 
 
Artykuł został zrealizowany w ramach prac statutowych w AGH nr 11.11.100.371. 
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Monitoring System of Methane Hazard as Element of Aid 
in Decision of Production Process Management in a Mine 
 
State of longwalls fitting in ventilation-gas monitoring systems in mines with methane hazard is 
presented in the paper. Longwall mining strictly depends on methane hazard. A methane control 
system enables to take a decision about the state of hazard and a production process. The results of 
measurements and their analysis based on recordings of the monitoring system are presented. The 
obtained results allow for output planning for the forecasted increase in methane hazard. 
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Wizualizacja – kluczowy element sprawnego i bezpiecznego 
funkcjonowania transportu pionowego 
 
 
Zygmunt Adam, Szczygieł Marek 
Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Przedstawiono znaczenie systemów wizualizacji w sprawnym i bezpiecznym fun-
kcjonowaniu ciągów technologicznych związanych z transportem pionowym. Na przykładzie wy-
korzystania istniejących platform wizualizacyjnych pokazano praktyczne możliwości zastosowania 
narzędzi programistycznych do optymalizacji pracy oraz nadzoru górniczych wyciągów szybowych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Górnicze wyciągi szybowe, system wizualizacji stanów pracy, obiekty an-
tropotechniczne, doskonalenie funkcji bezpieczeństwa funkcjonalnego 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Zarówno budowane współcześnie jak i modernizowane maszyny wyciągowe (rys. 1) wyposażone 
są w złożone systemy wizualizacji stanów pracy nie tylko samych maszyn wyciągowych, ale rów-
nież innych elementów górniczych wyciągów szybowych, w szczególności urządzeń sygnalizacji 
i łączności szybowej, urządzeń przyszybowych oraz załadowczych. 
 

 
 
Rys. 1. Dwusilnikowa maszyna wyciągowa wyciągu skipowego 
z hamulcem tarczowym odwodzonym hydraulicznie 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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 Jest to związane z dążeniem do zapewnienia obsłudze możliwie pełnego spektrum sygnałów 
i stanów, decydujących o poprawnej pracy całego ciągu technologicznego, jakim jest skipowy wy-
ciąg wydobywczy bądź wyciąg materiałowo-zjazdowy. Systemy wizualizacji umożliwiają optyma-
lizację pracy obiektów antropotechnicznych, a szczególnie interfejsu „człowiek-maszyna”, a ponad-
to po spełnieniu pewnych warunków, o których mowa w referacie, pozwalają na niezależne odtwo-
rzenie chronologicznego przebiegu zdarzeń. Jest szczególnie ważne w czasie analizy zdarzeń niepo-
żądanych (awarii lub wypadków), aby w sposób możliwie obiektywny powstał ich scenariusz. Mo-
żliwe zatem jest skonstruowanie narzędzia do pozyskania informacji o górniczym wyciągu szybo-
wym i ewentualnych anomalii w jego pracy w stosunku do przyjętego modelu. Szczegółowa anali-
za pozyskanych informacji o powstałych anomaliach pozwala następnie na doskonalenie funkcji bez-
pieczeństwa funkcjonalnego. Wielowątkowa analiza uzyskanych informacji z systemu wizualizacji 
(monitoringu) pozwala również na optymalizację „krzywej jazdy” wyciągu szybowego (prędkości 
jazdy w funkcji czasu), uwzględniającą zarówno wydajność jak i trwałość eksploatacyjną poszcze-
gólnych elementów górniczych wyciągów. 
 
 
2. STANOWISKO STEROWNICZE MASZYNY WYCIĄGOWEJ 
 
Stanowiska sterownicze maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych (rys. 2), zarówno 
tych budowanych współcześnie, jak i modernizowanych częściowo, wyposażone są w złożone sys-
temy wizualizacji stanów pracy. Układ wizualizacji obejmuje najczęściej nie tylko same maszyny 
wyciągowe, ale również istotne elementy ciągu technologicznego transportu pionowego. 
 

 
 
Rys. 2. Stanowisko sterownicze maszynisty wyciągu skipowego 

 
 Systemy wizualizacji dostarczają niezbędnych danych do właściwej obsługi. Jeśli bowiem uwz-
ględnimy fakt, iż w jednym miejscu, na wspólnej podstawie czasu jest możliwe archiwizowanie da-
nych istotnych pochodzących z różnych, niezależnych urządzeń (maszyna wyciągowa, urządzenie 
sygnalizacji i łączności szybowej, urządzenia załadowcze, rozdzielnia zasilająca, itp.), staje się oczy-
wistym fakt, iż jesteśmy w posiadaniu narzędzia, które poprzez zapewnienie chronologicznego za-
pisu zdarzeń udostępnionych dla systemu wizualizacji, pozwala na wiarygodne, niezależne od su-
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biektywnej oceny obsługi, odtworzenie przebiegu zdarzeń w interesującym nas przedziale czasowym. 
Jest szczególnie ważne w czasie analizy zdarzeń niepożądanych, aby w sposób możliwie obiektyw-
ny i bezstronny powstał ich scenariusz. Podstawową wadą dotychczas wykorzystywanych metod 
archiwizacji sygnałów i wielkości fizycznych (np. prędkość maszyny wyciągowej, wartość ciśnie-
nia medium hamulcowego, wartości prądów obwodu głównego, obwodu wzbudzenia silnika wycią-
gowego, itp.) przez poszczególne elementy wyciągu szybowego była niespójność czasowa pomię-
dzy sygnałami pochodzącymi z różnych źródeł. Polegała ona na braku synchronizacji czasu pomię-
dzy poszczególnymi urządzeniami rejestrującymi, np. aparatem rejestrującym maszyny wyciągowej, 
zapisami w pamięci sterowników logicznych PLC tworzących układ sterowania, regulacji i zabez-
pieczeń maszyny wyciągowej, niezależnymi systemami sterowania urządzeniami przyszybowymi, 
załadowczymi, itd. Różnice w podstawie czasu archiwizowanych danych często były powodem utrud-
nionej analizy zdarzeń zaistniałych w czasie eksploatacji górniczych wyciągów szybowych, unie-
możliwiając obiektywne ustalenie chronologii zdarzeń. 
 
 
3. WIZUALIZACJA STANÓW PRACY 
 
Ważnym, przełomowym momentem w obszarze kontroli funkcji bezpieczeństwa funkcjonalnego 
było wprowadzenie wspólnego systemu wizualizacji i archiwizacji stanów pracy urządzeń tworzą-
cych ciąg technologiczny transportu pionowego (rys. 3), pozwalającego na poprawną synchroniza-
cję zapisów poszczególnych sygnałów. Jest to możliwe poprzez zastosowanie wspólnych protoko-
łów komunikacji pomiędzy systemem wizualizacji pracy maszyny wyciągowej a interfejsami po-
zostałych urządzeń, dostarczających dane do wspólnego systemu obrazowania i archiwizowania. 
 

 
 
Rys. 3. Podstawowy ekran wizualizacji pracy skipowego wyciągu szybowego 
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 Stosowane przemysłowe systemy wizualizacji oferują narzędzia programistyczne, pozwalające 
na zapis zdarzeń zarówno zakwalifikowanych przez projektantów systemu jako „awaryjne”, jak 
i bieżącej rejestracji odczytanych (otrzymanych) danych. Odczytanie ich nie stwarza na ogół pro-
blemów, jednak analiza zapisów reprezentowanych w postaci plików tekstowych jest czynnością 
żmudną, wymagającą skupienia i znajomości zarówno budowy obiektu (górniczy wyciąg szybowy), 
jak i konstrukcji systemu wizualizacji, nazewnictwa poszczególnych sygnałów i ich stanów logicz-
nych (poprawne w danym momencie czy nie). Konieczne staje się udostępnienie zapisów archiwa-
nych systemu dla potrzeb ich analizy na stanowisku zewnętrznym, jak również stosowanie niezbęd-
nych zabezpieczeń przed zniszczeniem bądź zmanipulowaniem danych przez nieuprawniony do 
nich dostęp. Trudnością staje się tu zarówno różnorodność platform cyfrowych, w oparciu o które 
są budowane poszczególne systemy wizualizacji, jak i systemy zabezpieczeń, stosowane przez po-
szczególne firmy informatyczne, w tym, np. klucze sprzętowe, wykorzystujące w celu autoryzacji 
legalności oprogramowania łącze równoległe (dawniej) bądź port USB (współcześnie) komputera 
wizualizacji. Stąd wymaga się obecnie udostępnianie przez producenta „narzędzia programistycz-
nego” celem weryfikacji zaimplementowanego oprogramowania przez właściwe organy nadzoru 
górniczego. Należy podkreślić, iż w pełni chroniona jest własność intelektualna oraz prawa autor-
skie przynależne projektantowi i twórcy oprogramowania, a udostępnione narzędzie służy jedynie 
pozyskaniu niezbędnych informacji ważnych dla postępowania wyjaśniającego zdarzenie. Zagad-
nienie bezpieczeństwa i ochrony zapisanych danych wymaga podjęcia szczególnych działań przez 
projektantów aplikacji wizualizacyjnych, jeśli mają one być wiarygodnym narzędziem do odtwa-
rzania przebiegu zdarzeń awaryjnych. Dodatkowe zabezpieczenia plików, stosowanie serwerów 
„lustrzanych” oraz inne zabiegi mające na celu ochronę danych, to niezbędne środki dla uwiary-
godnienia zapisów archiwalnych systemów informatycznych. 
 Aplikacje przemysłowe, w oparciu o które budowane są systemy wizualizacji stanów pracy ma-
szyn wyciągowych posiadają najczęściej wbudowany „system obsługi alarmów”, który pozwala na 
obsługę sytuacji awaryjnych i zdarzeń w procesie technologicznym. Podstawowe narzędzia syste-
mu udostępniane użytkownikowi to: 
a. długoterminowy log historii alarmów (ograniczony np. do 90 dni wstecz); 
b. oddzielny log alarmów aktywnych (tzn. stanów uniemożliwiających poprawną pracę w tym mo-

mencie); 
c. automatyczne odtworzenie stanu alarmów po restarcie systemu; 
d. podział alarmów na 3 typy: 1) systemowe, 2) komunikaty – zdarzenia, 3) alarmy (sygnały zakwa-

lifikowane przez projektanta aplikacji wizualizacyjnej jako niewłaściwe); 
e. podział zdefiniowanych alarmów na grupy ze względu na ich skutek oddziaływania (np. zabez-

pieczenia skutkujące hamowaniem bezpieczeństwa, awaryjnym zatrzymaniem napędem, bloko-
waniem maszyny wyciągowej, ostrzeżeniem o przekroczeniu wartości nominalnych, itd.); 

f. możliwość drukowania alarmów na bieżąco lub za ustalony okres czasu; 
g. dwa typy masek służących do prezentacji stanu alarmów: 1) maska alarmów aktywnych, 2) ma-

ska alarmów historycznych; 
h. możliwość selekcji pokazywanych alarmów według 5 kryteriów: 1) czas, 2) tekst, 3) typ, 4) sta-

tus, 5) grupa; 
i. możliwość wykluczania wybranych alarmów z obsługi; 
j. możliwość czasowego filtrowania wybranych alarmów. 
 W systemie można wyróżnić dwa rodzaje ekranów alarmowych: 
1. Ekrany alarmów (zdarzeń) aktywnych – pokazujące listę alarmów aktywnych (rys. 4), to znaczy 

alarmów, które zostały wykryte, a jeszcze się nie zakończyły. 
2. Ekrany alarmów (zdarzeń) historycznych – pokazujące pełną historię zmian stanu alarmów (rys. 5). 

Odnotowane są zarówno zaistnienie (oznaczenie „P”) jak i zakończenie alarmów (oznaczenie 
„K”). Program zapamiętuje ograniczoną historię zmian odpowiednio do ustalonego w tym za-
kresie czasu. 
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Rys. 4. Ekran „ZDARZENIA AKTYWNE” 

 

 
 
Rys. 5. Ekran „ZDARZENIA HISTORYCZNE” 
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4. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJI 
 
W celu ułatwienia pracy, możliwe jest wybranie zestawu kryteriów, które mają być użyte jako wa-
runki selekcji. Szczególną pozycję zajmuje kryterium czasu. Jest ono pomocne przede wszystkim 
przy przeglądaniu alarmów, które wydarzyły się w przeszłości. Pozwala ono szybko zlokalizować 
interesujący fragment historii alarmów. Inną korzyścią z użycia tego kryterium jest ograniczenie 
czasu przeszukiwania alarmów w przypadku użycia kryteriów, które są spełnione przez niewielką 
liczbę alarmów, a zgromadzone archiwum sięga okresu wielu dni. Okno selekcji składa się z do-
stępnych grup odpowiedzialnych za poszczególne kryteria. 
 Aby odpowiednie kryterium było brane pod uwagę, wymagane jest ustawienie pola wyboru znaj-
dującego się na początku każdej grupy. W przypadku użycia kryterium czasu, pozostawienie puste-
go pola na ogół oznacza sięganie do najstarszych zapamiętanych alarmów, a puste pole „Czas 
Końca” oznacza wyświetlanie alarmów nowo-przychodzących (bieżących). Zdefiniowanie kryte-
rium tekstu polega na podaniu fragmentu tekstu, który musi pojawić się w opisie alarmu, aby zo-
stał on wyselekcjonowany. We wzorcu mogą pojawiać się znaki specjalne „*” i „?”. Znak „*” 
oznacza, że w jego miejscu w opisie alarmów może pojawić się dowolna liczba nieokreślonych 
znaków, znak „?” zastępuje jeden nieokreślony znak. 
 Kryterium grupy określa się poprzez wyselekcjonowanie na liście nazw grup, do których wy-
świetlane alarmy muszą należeć. Istnieje możliwość jednoczesnej selekcji kilkunastu nazw grup. 
 Udostępnione użytkownikowi narzędzia w postaci filtrów pozwalają na dość szybkie porusza-
nie się w bazie zapisanych stanów alarmowych bądź technologicznych. Analiza stanów sygnałów 
technologicznych, nie zakwalifikowanych przez projektanta systemu wizualizacji jako sygnały alar-
mowe, a szczególnie ich poprawność w ciągu technologicznym, jest możliwa jedynie po dokładnym 
i wszechstronnym zapoznaniu się przez osobę sprawdzającą z właściwym przebiegiem procesu i je-
go specyfiką. Wspólna podstawa czasu rejestrowanych danych znakomicie ułatwia odtworzenie zda-
rzeń archiwalnych oraz umożliwia poprawne powiązanie zapisów uzyskanych z innych urządzeń 
bądź systemów. 
 Wykorzystanie systemów wizualizacji stanów pracy górniczych wyciągów szybowych nie spro-
wadza się jedynie do odczytywania zdarzeń archiwalnych w celu wyjaśnienia okoliczności niebez-
piecznych zdarzeń. Dzięki możliwości ciągłego zapisywania danych zdefiniowanych przez projek-
tanta aplikacji, możliwe jest wykorzystanie uzyskanych informacji do szeroko pojętej optymalizacji 
pracy górniczego wyciągu szybowego. Powiązanie systemu wizualizacji z zaprojektowanym mo-
delem wyciągu szybowego pozwala na poprawne ukształtowanie tzw. „krzywej jazdy”, czyli prze-
biegu prędkości jazdy w funkcji czasu, aby osiągnąć zakładane parametry wydajności pracy wycią-
gu przy jednoczesnym zapewnieniu właściwych warunków eksploatacji jego podstawowych elemen-
tów, tj.: napęd maszyny wyciągowej (silnik napędowy wraz z jego zasilaniem), wał główny, lino-
pędnia, koła linowe (bądź odciskowe), liny, naczynia wyciągowe. Zapisy systemu wizualizacji sta-
nów pracy maszyny wyciągowej pozwalają potwierdzić poprawność optymalizacji „krzywej jazdy” 
oraz zapewnić zdecydowaną poprawę warunków pracy zespołu napędowego maszyny wyciągowej 
(np. obniżenie szczytowej i średniej wartości temperatury mostków tyrystorowych). Możliwa jest 
również optymalizacja wydajności wydobywczej wyciągu bez powiększania wartości obciążeń zmien-
nych elementów górniczego wyciągu szybowego. 
 Warto zwrócić uwagę na zagadnienie korygowania czasu wewnętrznego urządzeń archiwizują-
cych w oparciu o zewnętrzny wzorzec czasu rzeczywistego. W tym celu producent systemu reje-
strującego wyposażył jednostkę centralną sterownika PLC w moduł czasu rzeczywistego, do które-
go może być podłączony odbiornik sygnału DCF77 lub przetwornik sygnału GPS na DCF77. Czas 
systemu rejestrującego jest w tej sytuacji synchronizowany z globalnym wzorcem czasu, jakim jest 
cezowy zegar atomowy znajdujący się w laboratoriach Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) 
w Brunszwiku lub do tzw. czasu GPS, który z kolei jest synchronizowany w oparciu o rozmieszczo-
ną na całym świecie sieć zegarów zbudowanych z zastosowaniem maserów wodorowych. 
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 Czas systemu archiwizującego jest korygowany po wykryciu różnicy między czasem wewnę-
trznym aparatu a czasem pochodzącym z wzorca o wartość większą niż 5 s. 
 Z tego względu system zapisujący dane w sposób samoczynny i poprawny dokonuje zmiany cza-
su z letniego na zimowy oraz odwrotnie. W sytuacji zmiany czasu z zimowego na letni (o godzinie 
2:00 przestawiany jest czas na 3:00) w zarejestrowanych danych widoczna jest sztuczna luka o roz-
miarze jednej godziny, w której nie ma żadnych rejestracji, doba uległa sztucznemu ograniczeniu 
do 23 godzin. Z kolei przejściu z czasu letniego na zimowy (o godzinie 3:00 czas „cofany” jest na 
godzinę 2:00) towarzyszy „dodanie” jednej godziny, która jest widoczna na skali podstawy czasu. 
 
 

 
 
Rys. 6. Synchronizacja czasu systemu archiwizującego z wykorzystaniem 
zewnętrznego serwera czasu przy przejściu z czasu letniego na zimowy 
 
 
W sytuacji, gdy system wykryje cofnięcie czasu, sygnalizuje to zmianą koloru opisów osi czasu 
z czarnego na czerwony od miejsca wykrycia cofnięcia czasu rejestracji do zakończenia pliku dobo-
wego. Ten sposób działania programu nadzorującego zapobiega utracie rejestrowanych sygnałów. 
Kolejność zarejestrowanych próbek staje się nadrzędna w stosunku do czasu ich zapisania, a opro-
gramowanie systemu obrazowania w przypadku „nałożenia się czasu” (powtórzenia czasu już raz 
zarejestrowanego), informuje użytkownika o sytuacji „nienaturalnej” i przechodzi w tryb wyświe-
tlania przebiegów na podstawie ciągłości czasu rejestracji, a niezapisanej w pliku informacji o cza-
sie jej wykonania. Na wydrukach jest to sygnalizowane zmianą koloru opisów osi czasu na czer-
wony (rys. 6 i 7). 
 Zastosowanie zewnętrznego wzorca czasu zapewnia łatwe zsynchronizowanie uzyskanych za-
pisów zarejestrowanych przez aparat rejestrujący z innymi źródłami danych, co jest szczególnie 
przydatne w czasie analizy zdarzeń. 
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Rys. 7. Synchronizacja czasu rejestracji z wykorzystaniem zewnętrznego serwera czasu 
przy przejściu z czasu letniego na zimowy po wykonaniu korekcji czasu 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Projekt aplikacji wizualizacji stanów pracy elementów górniczego wyciągu szybowego powinien 
uwzględniać nie tylko zadanie zrealizowania szybkiego dostępu do danych bieżących umożliwiają-
cych obsłudze pozyskanie informacji o górniczym wyciągu szybowym i ewentualnych stanach awa-
ryjnych. Praktyka pokazuje, iż aplikacje przemysłowych systemów wizualizacji, właściwie zaadop-
towane przez producentów maszyn wyciągowych do specyfiki obiektu, jakim jest górniczy wyciąg 
szybowy, pozwalają na przeprowadzenie wielowątkowej analizy obejmującej zagadnienia optyma-
lizacji pracy wyciągów, jednocześnie zapewniając właściwe warunki eksploatacyjne dla elementów 
wyciągu szybowego. Należy motywować projektantów aplikacji wizualizacyjnych, aby w sposób 
możliwie pełny realizowali również zagadnienia zabezpieczenia danych gromadzonych przy uży-
ciu systemu wizualizacji (zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem oraz możliwością usz-
kodzenia bądź zmanipulowania danych), aby uzyskane zapisy mogły być użyte jako obiektywne 
źródło informacji o pracy górniczego wyciągu szybowego. Celowe wydaje się również rozpowsze-
chnienie synchronizacji czasu poszczególnych systemów rejestrujących (monitorujących) w opar-
ciu o serwery czasu rzeczywistego. 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono przebieg pierwszej likwidacji szybów i obiektów po-
wierzchniowych w ramach likwidacji części zakładu górniczego w LGOM. Zaprezentowano cały 
proces poczynając od przyjęcia sposobu jej przeprowadzenia, poprzez uzyskanie zgody na jej wy-
konanie, na przyjętej technologii robót likwidacyjnych kończąc. Omówiono jej przebieg wraz z przed-
stawieniem ilości zużytego materiału zasypowego, harmonogramu realizacji wraz z koordynacją li-
kwidacji szybów z likwidacją obiektów powierzchniowych i pozyskiwania z ich likwidacji mate-
riału do zasypu części szybów. W trakcie prowadzenia likwidacji ze względu na istniejące uwarun-
kowania górnicze jak i technologiczne dokonano modyfikacji sposobu likwidacji szybów w stosun-
ku do przewidzianego w projekcie. Powyższe zmiany w stosunku do projektu jak i cały przebieg 
likwidacji szybów pozwolił na wypracowanie wniosków dla prowadzenia nieuchronnych, następ-
nych likwidacji wyeksploatowanych rejonów górniczych w LGOM. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Szyby, likwidacja, zakład górniczy 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
W Rejonie Polkowic Wschodnich, który jako pierwszy w LGOM został poddany likwidacji, eksplo-
atację rudy miedzi rozpoczęto pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku (w roku 1968). Był 
to jeden z trzech ówczesnych obszarów wydobywczych kopalni O/ZG „Polkowice”. Charaktery-
zował się naturalnym oddzieleniem geologicznym od pozostałego obszaru kopalni z powodu wy-
niesienia złoża o kilkadziesiąt metrów strefą uskoku Biedrzychowa. Podobnie jak pozostałe rejony 
eksploatacji O/ZG „Polkowice”, został on udostępniony dwoma szybami: szybem P-III (materia-
łowo-zjazdowym i w ograniczonym zakresie z funkcją wydobywczą) oraz P-IV (wentylacyjno-pod-
sadzkowym). Oba szyby wykonano system z mrożeniem górotworu poziomu kenozoicznego (do 
głębokości ∼435 m) z zastosowaniem na tym odcinku obudowy tubingowej. Powyższa technologia 
budowy szybów w ówczesnym czasie w warunkach polskich należała do nowatorskich rozwiązań. 
Prowadzona od wielu lat eksploatacja złoża w Obszarze Górniczym Polkowice II w rejonie Polko-
wice Wschodnie spowodowała, że na koniec 2004 roku w Rejonie Polkowice Wschodnie do wy-
brania pozostał jedynie niewielki obszar złoża zalegającego poza filarami wyznaczonymi do ochro-
ny szybów i obiektów powierzchniowych oraz filarem głównych wyrobisk transportowych łączą-
cych rejon PW z rejonem szybów PG. Ze względów górniczo-geologicznych oraz organizacyjnych, 
Rejon PW wraz z szybami stanowił niezależny obszar eksploatacyjny od pozostałej części kopalni, 
więc przewidziano go jako pierwszy rejon eksploatacyjny do likwidacji. W związku z powyższym 
w ostatnich latach XX wieku przystąpiono do opracowania koncepcji i projektu likwidacji tego re-
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jonu, do której przystąpiono w 2008 roku. Celem przygotowania procesu postawienia w stan likwi-
dacji części zakładu górniczego, Rejonu Polkowice Wschodnie, Kierownik Ruchu Zakładu Górni-
czego O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” powołał Zespół ds. likwidacji oznaczonej części zakładu 
górniczego „Rejon Polkowice Wschodnie”, w którego skład weszli kierownicy działów ruchu, spe-
cjaliści z zakresu przewidywanych robót likwidacyjnych oraz służb ekonomicznych. Przedmiotem 
działań Zespołu było opracowanie harmonogramu oraz nadzór i koordynacja prac związanych 
z przygotowaniem procesu likwidacji rejonu. Pozwoliło to ustalić zakres niezbędnych robót dosto-
sowawczych na dole dla umożliwienia prowadzenia nieprzerwanej eksploatacji złoża z Rejonu PW 
zarówno w trakcie prowadzenia likwidacji szybów jak i po jej zrealizowaniu, wykorzystując w tym 
celu dostęp wyrobiskami górniczymi od szybu P-I z Rejonu Polkowic Głównych. Ustalony zakres 
prac został zrealizowany przed rozpoczęciem likwidacji szybów. 
 Końcowym opracowaniem umożliwiającym rozpoczęcie likwidacji szybów P-III i P-IV był 
Projekt techniczny likwidacji szybów P-III i P-IV wykonany przez KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – 
CBR w oparciu o który uzyskano pozytywną opinię specjalnej Komisji powołanej przez Prezesa 
WUG dla przedstawionego sposobu likwidacji szybów. 
 
 
2. UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE URUCHOMIENIA 

LIKWIDACJI I JEJ PROWADZENIA 
 
Przeprowadzona likwidacja Rejonu PW była dla górnictwa w LGOM nowością. Przystępując do 
niej sprawdzono od strony prawnej, jak przeprowadzano likwidację w innych zakładów górniczych 
w Polsce. Miało to na celu takie przygotowanie procedury jej zrealizowania, by można było ją po-
wielać w późniejszym okresie przy likwidowaniu innych rejonów wydobywczych czy całych za-
kładów górniczych w KGHM Polska Miedź S.A. 
 Rozbieżności w zakresie stosowania i interpretowania przepisów prawa geologiczno-górnicze-
go, dotyczących likwidacji oznaczonej części zakładu górniczego pojawiły się na etapie opracowy-
wania Planu Ruchu i uzyskania zgody organu nadzoru górniczego na jego realizację. Dla rozwiania 
wątpliwości, KGHM Polska Miedź S.A. posiłkował się opinią prawną w zakresie stosowania prze-
pisów wyżej wspomnianego prawa w aspekcie sytuacji organizacyjno-technicznej i górniczej za-
kładów górniczych KGHM Polska Miedź S.A. Wynikało to z prezentowanej przez organy nadzoru 
górniczego interpretacji przepisów, że likwidacja oznaczonej części zakładu górniczego narzuca ko-
nieczność zaprzestania wydobycia kopaliny z przestrzeni „oznaczonej części zakładu górniczego” 
postawionej w stan likwidacji, nawet wówczas, jeśli cześć ta przylega do pozostałej, czynnej części 
zakładu górniczego. Kopalnia nie rozpoczynała procedury likwidacji w celu zaniechania wydoby-
cia złoża i dokonania rozliczenia straconych zasobów. Dla kopalni istotne było zlikwidowanie szy-
bów i obiektów budowlanych zakładu górniczego Rejonu PW oraz innych budowli, a także niepo-
trzebnych wyrobisk podziemnych wydzielonej części zakładu górniczego. Likwidacja szybów oraz 
obiektów powierzchniowych umożliwiała zniesienie filara ochronnego, ustanowionego dla ochro-
ny tych wyrobisk i obiektów, tym samym uzyskania dostępu do eksploatacji bogatych zasobów ru-
dy miedzi uwięzionych w filarze ochronnym. Ponadto zatwierdzenie Planu Ruchu likwidowanej, 
oznaczonej części zakładu górniczego jest warunkiem formalnym możliwości sfinansowania likwi-
dacji z wyodrębnionego funduszu likwidacji zakładu górniczego, a nie z innych środków Spółki. 
Ze względu na przeciągające się formalności, likwidację poszczególnych obiektów rozpoczęliśmy 
na podstawie dodatków do obowiązującego planu ruchu zakładu górniczego. Ostatecznie uzyskali-
śmy niezbędne warunki formalne i przeprowadziliśmy likwidację zgodnie z założeniami (decyzja 
zatwierdzająca PR likwidowanej, oznaczonej części zakładu górniczego została wydana 30.09.2008 
roku). Trzeba jednak przyznać, że sprawy formalno-prawne zajęły KGHM Polska Miedź S.A. naj-
więcej czasu. Sama procedura zatwierdzania planu ruchu trwała ponad rok. Uzyskanie decyzji ze-
zwalającej na możliwość wykorzystania gruzu z likwidowanych obiektów budowlanych do zasy-
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pania części szybów trwało 6 miesięcy. W czasie wykonywania likwidacji, konieczne było uzyski-
wanie zgody organów administracji samorządowej dla części obiektów i urządzeń, organu nadzoru 
górniczego UGBKUE na likwidację poszczególnych obiektów i urządzeń, które również zajęły zna-
czący czas (formalności administracyjne wynikające z terminów podjęcia decyzji i ich uprawomoc-
niania się). 
 Pod koniec maja 2009 roku Dyrektor OUG we Wrocławiu wydał decyzję w sprawie stwierdze-
nia wygaśnięcia decyzji ustanawiającej granice filara ochronnego dla szybów i obiektów przemy-
słowych PW. 
 
 
3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA SZYBÓW P-III I P-IV 
 
Oba szyby zostały wykonane w bliskim sąsiedztwie (≅80 m), a ze względu na tożsame warunki 
geologiczne zostały wydrążone identyczną metodą z zastosowaniem takiej samej obudowy. W szy-
bie P-III w trakcie jego budowy podciągnięto kolumnę obudowy tubingowej z poziomu 156,4 m do 
poziomu 69,3 m. Spowodowane to zostało ujawnionymi w czasie budowy uszkodzeniami obudo-
wy betonowej monolitycznej w tym interwale głębokości. Podobną operację wzmocnienia obudo-
wy szybu w zbliżonym interwale głębokości dokonano wówczas w pozostałych szybach O/ZG „Pol-
kowice” drążonych w tym samym czasie (były to szyby P-I i P-II na Polkowicach Głównych oraz 
szyb P-V na Polkowicach Zachodnich. 
 
3.1. Szyb P-III 
 

Szyb P-III był szybem z jazdą ludzi, wdechowym, jednoprzedziałowym (klatka dwupiętrowa i prze-
ciwciężar). Głębienie szybu rozpoczęto w lutym 1964 roku, a zakończono w październiku 1966 ro-
ku. 
 

3.1.1. Parametry szybu 
− średnica szybu ∅6000 mm, 
− głębokość (dno rząpia) –822,9 m, 
− średnica tarczy pędnej ∅6000 mm, 
− średnica 2 kół linowych na wieży ∅6000 mm, 
− obciążenie użyteczne klatki 9500 kG – 82 osoby (po 41 osób na piętro), 
− prowadzenie naczyń: sztywne dla klatki, 4 szt. lin prowadniczych przeciwciężaru, 
− typ 4 lin prowadniczych przeciwciężaru – zamknięta ø44-43+S+Z-II-980 dł. 980 mb, masa 11,43 

kg/mb, 
− typ liny nośnej – owalnosplotkowa 63-5×9+Ao+6×24+AL Z/s I g 1770 dł. 1130 mb, masa 16,5 

kg/mb, 
− jedna lina wyrównawcza – płaska 180×32-8×4×14 II G 1177 dł. 1000 mb, masa 15,6 kg/mb, 
− maksymalna prędkość jazdy 12 m/s, 
− maszyna wyciągowa typu K 6000/1000 z kołem pędnym. 
 

3.1.2. Uzbrojenie szybu 
− rurociąg p.poż. ∅100 (od poz. 680 do poz. 810), 
− kable sygnalizacyjne, 
− rurociąg wodny ∅500 (od poz. 0 do poz. 680) i φ400 (od poz. 680 do poz. 810), 
− kable energetyczne, 
− rurociąg sprężonego powietrza ∅100 (od poz. 0 do poz. 431 m) i ∅50 (od poz. 680 do poz. 

810). 
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3.1.3. Lokalizacja poziomów, wlotów, wnęk i kanałów 
− wlot kanału wodnego – głębokość 2,0 m. Wlot jednostronny od strony południowej, 
− wlot kanału kablowego – głębokość 4,0 m. Wlot jednostronny od strony południowo-wschod-

niej, 
− wlot kanału grzewczego – głębokość 5,4 m. Wlot jednostronny od strony zachodniej, 
− wlot do komory pomp poz. 450 – głębokość 454,5 m. Wlot jednostronny od strony północno-

wschodniej, 
− wnęka kablowa od strony południowo-zachodniej – głębokość 577,5 m, 
− wlot lunety rurowej 2 poz. 680 – głębokość 678,0 m. Wlot jednostronny od strony południowej, 
− poz. 680 – głębokość 691,5 m. Wlot dwustronny usytuowany na kierunku NE-SW, 
− poz. 740 m – głębokość 737,0 m. Wlot dwustronny usytuowany na kierunku NE-SW, 
− wlot lunety wentylacyjnej na poziomie 810 – głębokość 773,5 m. Wlot jednostronny od strony 

zachodniej, 
− wlot lunety rurowej na poziomie 810 – głębokość 778,0 m. Wlot jednostronny od strony połu-

dniowej, 
− poz. 810 – głębokość 788,0. Wlot dwustronny usytuowany na kierunku NE-SW. 
− wnęka – komora odwadniająca rząpia od strony południowo-zachodniej - głębokość 819 m.  
 
3.2. Szyb P-IV 
 

Szyb P-IV był szybem awaryjno-rewizyjnym, wydechowym, jednoprzedziałowym (klatka jednopię-
trowa i przeciwciężar). Głębienie szybu rozpoczęto 5 października 1964 roku, a zakończono w paź-
dzierniku 1966 roku. 
 

3.2.1. Parametry szybu 
− średnica szybu ∅6000 mm, 
− głębokość (dno rząpia) – 823,4 m, 
− średnica tarczy pędnej – ∅4000 mm, 
− średnica 4-ech kół linowych na wieży – ∅4000 mm, 
− obciążenie użyteczne klatki – 3500 kG, 
− prowadzenie naczyń linowe: 4 szt. lin prowadniczych klatki, 2 szt. lin prowadniczych przeciw-

ciężaru – konstrukcja zamknięta ø44-43+S+Z-II-980 dł. 980 mb, masa 11,43 kg/mb, 
− typ 2 lin nośnych – trójkątnosplotkowa: 1 szt. współzwita prawa, 1 szt. współzwita lewa, 32- 

-6/6+11+13+Ao I G 1670 dł. 1020 mb, masa 4,3 kg/mb, 
− typ 1 liny wyrównawczej – płaska 136×26-8×4×7 II G 1177 dł. 900 mb, masa 9,2 kg/mb, 
− maksymalna prędkość jazdy 4 m/s, 
− maszyna wyciągowa typu WL2/K 4000/630/BOB z kołem pędnym. 
 

3.2.2. Uzbrojenie szybu 
− rurociąg wodny ∅400 (od poz. 680 do poz. 810 m), 
− rurociąg wodny ∅500 (od poz. 0 do poz. 680 m), 
− kable sygnalizacyjne, 
− kable energetyczne. 
 

3.2.3. Lokalizacja poziomów, wlotów, wnęk i kanałów 
− wlot kanału kablowego – głębokość 4,0 m. Wlot jednostronny od strony północno-wschodniej, 
− wlot kanału wentylacyjnego – głębokość 15,0 m. Wlot jednostronny od strony południowo-

wschodniej, 
− wlot do komory pomp poz. 450 – głębokość 454,0 m. Wlot jednostronny od strony południowo-

zachodniej, 
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− wnęka kablowa od strony południowo-zachodniej – głębokość 577,0 m, 
− wlot lunety rurowej 2 poz. 680 – głębokość 677,0 m. Wlot jednostronny od strony zachodniej, 
− poz. 680 – głębokość 691,5 m. Wlot dwustronny usytuowany na kierunku NE-SW, 
− wlot lunety wentylacyjnej na poz. 740 – głębokość 711,5 m. Wlot jednostronny od strony za-

chodniej, 
− poz. 740 – głębokość 736,5 m. Wlot dwustronny usytuowany na kierunku NE-SW, 
− wlot chodnika wentylacyjnego na poziomie 810 – głębokość 773,5 m. Wlot jednostronny od 

strony południowej, 
− wlot lunety wentylacyjnej na poziomie 810 – głębokość 774,0 m. Wlot jednostronny od strony 

północnej, 
− wlot lunety rurowej na poziomie 810 – głębokość 778,0 m. Wlot jednostronny od strony za-

chodniej, 
− poz. 810 – głębokość 791,0. Wlot dwustronny usytuowany na kierunku NE-SW, 
− wlot do rząpia – głębokość 822,5 m. Wlot jednostronny od strony wschodniej. 
 
 
4. ZAPROJEKTOWANY SPOSÓB LIKWIDACJI SZYBÓW 
 
Sposób likwidacji szybów został opracowany przez KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – CBR. Ze 
względu na warunki geologiczne i górnicze przewidziano likwidację szybów poprzez ich zasy-
panie z zabezpieczeniem przed ewentualnym wdarciem się wody za pomocą 2 korków betono-
wych, wylanych bezpośrednio na najwyższym poziomie dostępu do wyrobisk górniczych poziomu 
eksploatacji złoża, tj. poziomu 680 m oraz na granicy styku kolumny obudowy tubingowej 
z obudową monolityczną betonową na głębokości 435 m (spąg wodonośnych utworów trzeciorzę-
dowych). Zasyp szybu zaplanowano wykonywać po uprzednim zlikwidowaniu urządzeń wyciągo-
wych oraz demontażu wszelkiego, możliwego uzbrojenia szybu. We wszystkich połączeniach 
szybu z wyrobiskami poziomymi (poziomach udostępniających 810, 740 i 680, kanałach rurowych 
i kablowych oraz w lunetach wentylacyjnych) przewidziano zabudowę murowanych tam odcinają-
cych z bloczków betonowych, zawrębionych w obudowie betonowej tych wyrobisk bezpośrednio 
przy szybie. Na poziomie złoża miedzi, przecinającego szyby pomiędzy poziomami udostępnienia 
810 i 740 założono wykonanie upodatnienia istniejącej obudowy betonowej poprzez jej perforację 
otworami wierconymi z szybu na poziomie złoża. Do wylania dolnego korka betonowego przewi-
dziano zabudowę specjalnego rurociągu PE ∅160, natomiast dla wykonania drugiego, górnego 
korka betonowego postanowiono wykorzystać istniejące rurociągi głównego odwadniania po ich 
przystosowaniu poprzez demontaż klap zwrotnych. Od rząpi szybów do poziomu złoża założono 
wypełnienie szybu skałą płoną (dolomitem) zgromadzonym przy szybach na poz. 680. Od poziomu 
złoża do dna pierwszego korka (głębokość 700 m) zasyp szybów miał być wykonany skalą płoną 
lub zamiennie piaskiem rzecznym o odpowiednich parametrach. Pomiędzy korkiem dolnym i gór-
nym zaplanowano zasypanie szybów piaskiem rzecznym. Powyżej korka górnego do powierzch-
ni zaplanowano wypełnienie szybów gruzem z rozbiórki obiektów budowlanych placu szybowego 
PW lub zamiennie piaskiem. Zasyp skałą płoną miał być prowadzony ładowarkami z poz. 680, 
natomiast piasek i gruz sypany był do szybu z powierzchni. Gruz budowlany miał być odpowiednio 
pokruszony, aby jego zrzut ze zrębu szybu nie uszkodził w trakcie zasypu obudowy tubingowej. 
 Parametry materiału zasypowego użytego do zasypu szybów ujmuje poniższe zestawienie. 
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Tabela 1. Zestawienie parametrów i ilości użytego materiału zasypowego 
Table 1. Statement of parameters and quantities of the used backfilling material 

Materiał wypełniający
likwidowany szyb Poziom zasypu 

Objętość 
materiału 

[m3] 

Charakterystyka fizyko-mechaniczna 
materiału zasypowego 

Gruz budowlany 
oraz (lub) piasek 

Od zrębu do 
pierwszego korka

betonowego 
23 580 Uziarnienie gruzu do 100 mm 

Beton C12/15 Korki betonowe 
górne 2690 fck = 12 MPa 

fctk = 1,1 MPa 

Piasek Pomiędzy korka-
mi betonowymi 11 175 

ρn ≅ 1,6 Mg/m3 

ściśliwość przy obciążeniu 15 MPa poniżej 15% 
wodoprzepuszczalność powyżej 0,0004 cm/s 

Beton C12/15 Korki betonowe 
dolne 3435 fck = 12 MPa 

fctk = 1,1 MPa 
skała płonna (dolomit) 

ρo ≅ 2,70 kg/dm3 

Rc ≥ 100 MPa 
Uziarnienie do 300 mm 

Piasek lub 
skała płona 

Od poziomu złoża
do dna dolnego 

korka 
4300 piasek 

ρn  ≅ 1,6 Mg/m3 

zawartość ziaren < 0,1 mm ≅ 5,0% 
ściśliwość przy obciążeniu 15 MPa poniżej 5,0%

wodoprzepuszczalność około 0,02 cm/s 

Skała płonna (dolomit)
lub piasek 

Od rząpia do 
poziomu złoża 3990 

ρο ≅ 2,70 kg/dm3 

Rc ≥ 100 MPa 
Uziarnienie do 300 mm 

 
 
5. PRZEBIEG LIKWIDACJI SZYBÓW I OBIEKTÓW POWIERZCHNIOWYCH PW 
 
Likwidację szybów wraz z wyciągami w szybach rozpoczęto w lutym 2008 roku, a likwidację obiek-
tów i budowli powierzchniowych zlokalizowanych przy szybach na Rejonie Polkowice Wschodnie 
rozpoczęto rok później (luty 2009). Do wykonania likwidacji szybów wraz z wyciągami górniczy-
mi wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. 
z Lubina, która to firma w latach sześćdziesiątych XX wieku budowała te szyby. Do likwidacji obiek-
tów powierzchniowych w ramach takiej samej procedury wyłoniono Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowych i Mostowych PRDiM z Kędzierzyna-Koźla. Likwidację szybów rozpoczęto w szybie P-IV 
od demontażu uzbrojenia, zabudowy rurociągu PE ∅160 do opuszczania betonu na poziom wyle-
wania dolnego korka. Następnie wyłączono z eksploatacji stację wentylatorów głównych i szyb 
z funkcji wentylacyjnej stał się drugim szybem wdechowym. 
 Przebieg likwidacji w czasie, wykonywany przez powyższe firmy, przedstawiony został w ta-
beli 2. 
 Po zbudowaniu tam odcinających w lunetach rurowych z naczynia wyciągowego, zlikwidowa-
no wyciąg górniczy, a tamy odcinające poz. 810 i 740 budowano z wyrobisk poziomych, do któ-
rych był dostęp od szybu P-III. Szybem tym opuszczono również niezbędne materiały do budowy 
tam również dla tego szybu, by uniknąć ich transportu dołem od strony PG z odległości ponad 
7 km. W tym czasie również załoga górnicza pracująca na dole zjeżdżała na dół tym szybem. Ok-
res pełnienia przez oba szyby funkcji wdechowej był optymalnie efektywną organizacją wentylacji 
wyrobisk na dole, bez strat wentylacyjnych. Z dniem 10 maja 2008 szyb P-III przestał pełnić funk-

979



 

 

cję szybu zjazdowego, a cała załoga zatrudniona przy eksploatacji złoża została przeniesiona na PG, 
gdzie zjeżdża szybem P-I i środkami transportu kołowego jest dowożona do miejsca pracy na PW. 
Urządzenie wyciągowe pełniło jeszcze przez pewien okres funkcję zjazdową dla pracowników li-
kwidujących szyby. Zgodnie z projektem technicznym likwidacji szybów, pozostawiono w # P-IV 
zabudowane konstrukcje wielkogabarytowe poziomów 740 i 810 (tzw. krzesła szybowe). Rozpo-
częty zasyp skalą płoną z poz. 680 ujawnił ich niestabilność, co zagrażało ich oberwaniem i zablo-
kowaniem szybu. Z tych względów szyb P-IV zasypano kamieniem tylko do poziomu 810 włącz-
nie. Dalszy zasyp do poziomu złoża kontynuowano piaskiem ze zrębu szybu. Jego zrzut ze zrębu 
nie stwarzał zagrożenia oberwania konstrukcji krzesła poziomu 740 i zatkania szybu. Szczelne wy-
pełnienie rur szybowych od dna szybów do górnego korka betonowego materiałem o niskiej ściśli-
wości wymagane jest dla wyeliminowania możliwości powstania pustek pod korkami betonowymi. 
 
Tabela 2. Harmonogram realizacyjny robót likwidacyjnych 
Table 2. Schedule of liquidation works 

Lp. Obiekt Zakres robót likwidacyjnych Czasookres Uwagi 

1.  # P-IV 

Demontaż rurociągu odwadniającego od 810 do 
poziomu górnego korka z likwidacja klap zwrotnych, 

demontaż kabli oraz zabudowa rurociągu do betonowa-
nia, zabudowa tamy na poz. 450 i lunecie 

kablowo-rurowej na 810 

02-04.2008  

2.  # P-III Demontaż kabli energetycznych 05.2008  

3.  # P-IV Demontaż wyciągu i urządzeń poniżej 810, 
zabudowa tamy na 810  

4.  # P-III Demontaż rurociągu i przedziału drabinowego 
06-07.2008 

 

5.  # P-IV 

Zasyp szybu skałą płoną z poz. 680 do poz. 810 i dalej 
do poz. złoża na gł. 774 m piaskiem z powierzchni, 

wykonanie upodatnienia obudowy na poziomie złoża, 
zabudowa tamy na 680 

 

6.  # P-III Demontaż rurociągu i przedziału drabinowego 
oraz zabudowa rurociągu do betonowania 

08-09.2008 

 

7.  # P-IV 

Zabudowa tam na poz. 740 i 680, zasyp piaskiem ze 
zrębu do poz. 700 m, dna korka betonowego, wylewanie
dolnego korka betonowego, zasyp piaskiem pomiędzy 

korkami, wylanie górnego korka 

 

8.  

Zabudowa tamy na poz. 450, demontaż wyciągu górni-
czego oraz urządzeń w rząpiu, zabudowa tam na poz. 

810, 740, zasyp szybu skałą płoną do poz. złoża 775 m,
zabudowa tam na 680 

10-12.2008 

 

9.  

# P-III Wykonanie upodatnienia obudowy na poz. 775 m, zasyp
piaskiem pomiędzy upodatnieniem a dolnym korkiem, 

wylewanie dolnego korka, zasyp piaskiem do dna górne-
go korka, wylewanie górnego korka betonowego 

01-03.2009  

10.  Powierzchnia Wyburzanie i demontaż obiektów powierzchniowych 02-06.2009  

11.  # P-III i P-IV 
Zasyp gruzem od poz. górnego korka do powierzchni 

wraz z kanałami i piwnicami przyszybowymi 
z wykonaniem zamknięcia szybów 

04-07.2009  

 
Zrzut piasku ze zrębu szybu ujawnił dodatkowe zapotrzebowanie na piasek do zasypu w stosunku 
do ilości podanej w projekcie z dwóch przyczyn: 
− wypełnienia przestrzeni międzyżebrowych tubingów w ilości ≅ 60 m3 w szybie P-IV i 75 m3 

w szybie P-III (dłuższa kolumna tubingowa); 
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− wydmuchiwania części piasku na poziomy 680 i 740 oraz do lunet wentylacyjnych na poziomie 
złoża w ilości około 500 m3 dla szybu P-IV i 100 m3 dla szybu P-III w związku z istniejącymi 
połączeniami szybu z czynnymi wyrobiskami kopalni. 

 Na podstawie doświadczeń z szybu P-IV, w szybie P-III zdemontowano wszystkie wielkogaba-
rytowe elementy zbrojenia szybu poniżej poziomu 680 (z którego wykonywany był zasyp skałą 
płoną). Budowa tam odcinających szyb na poziomach okazała się wysoce czasochłonna i uciążliwa 
(pylenie) ze względu na przyjęty sposób wykonywania w betonie obudowy podszybi zawrębień do 
posadowienia tam poprzez ich wycinanie tarczami. Po zasypaniu szybu do poziomu upodatnienia 
obudowy, zmodyfikowano sposób upodatnienia odcinka obudowy betonowej na miąższość przy-
szłej eksploatacji ze względu na jej czasochłonność i trudność techniczną. Zamiast perforacji otwo-
rami, wykonano jej rozstrzelenie. Budowa tam odcinających szyb od wyrobisk poziomych prowa-
dzona była dla lunet rurowych, wentylacyjnych z naczynia wyciągu górniczego przed jego demon-
tażem, natomiast pozostałe tamy odcinające poziomy udostępnienia (810, 740 i 680) były budowa-
ne z wyrobisk kolejno od dołu wraz z postępem zasypu. Pozwoliło to prowadzenie kontroli jakości 
i poziomu zasypu z wyrobisk poziomowych dochodzących do szybu do pierwszego, dolnego korka 
włącznie. Przy zamykaniu tamami kolejnych poziomów wzrastała prędkość wypływu powietrza 
z rury szybowej na podszybie, co sprawiało trudności przy budowaniu kolejnych tam. Wymusiło to 
w części przypadków konieczność zbudowania tam przejściowych, odcinających szyb od sieci wen-
tylacyjnej kopalni i wykonywania tam betonowych odcinających szyb za nimi na podszybiu. Korki 
betonowe wylewano w systemie ciągłym, przy czym na wysokości zabudowanych tam odcinają-
cych w cyklach 2 m wysokości słupa betonu z 18. godzinną przerwą na stężenie betonu i ogranicze-
nie naporu hydrostatycznego na tamy. Przeciętny czas wylewanie całego korka betonowego wy-
niósł 6 dób. Likwidację obiektów powierzchniowych Firma wykonawcza realizowała za pomocą 
koparek gąsienicowych z wymiennymi na wysięgniku narzędziami, tj. różnogabarytowymi noży-
cami do cięcia i kruszenia konstrukcji stalowych, żelbetowych oraz młotów udarowych do wybu-
rzania murów i placów betonowych. Jako pomocnicze do składowania i przygotowywania gruzu 
do zasypu wykorzystywano koparkę łyżkową, ładowarkę kołową oraz kruszarkę z separatorem ma-
gnetycznym metalu. Kolejność likwidacji poszczególnych obiektów jak i przygotowywanie gruzu 
było koordynowane na bieżąco tak, że nie wystąpił problem wstrzymywania zasypu szybu gruzem. 
 
6. KONTROLA POZIOMU ZASYPU SZYBU OD POZIOMU 680 
 
Poziom stropu dolnego korka na głębokości 655 m jak i postępu zasypu aż do zrębu kontrolowano 
poprzez ścisłe rejestrowanie opuszczonego do szybu materiału zasypowego oraz pomiar bezpo-
średni poprzez kamerowanie urządzeniem z 6 głowicami (kamerami) opuszczanym do szybu na 
cięgle elastycznym wycechowanym, zsynchronizowanym z prędkością opuszczania kamer, co po-
zwalało zidentyfikować głębokość zarejestrowanego obrazu. Zabudowane w szybach przed przy-
stąpieniem do likwidacji specjalne tablice głębokościowe na odcinku dolny-górny korek betonowy 
nie były przydatne do rozpoznania głębokości zasypu, gdyż uległy całkowitemu zanieczyszczeniu 
zrzucanym piaskiem ze zrębu szybu. Poziom położenia stropu korków betonowych kontrolowano 
dodatkowo hydrogeologiczną świstawką elektrooporową. Możliwe to było dzięki gromadzeniu skra-
piającej się wilgoci i opadającej wody z wykropleń spoza obudowy w szybie P-IV oraz wlanie od-
powiedniej ilości wody ze zrębu w szybie P-III. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Przeprowadzona pierwsza likwidacja oznaczonej części zakładu górniczego w KGHM Polska Miedź 
S.A. przebiega pomyślnie. Do jej zakończenia pozostała rekultywacja terenu poprzemysłowego. 
Z jej dotychczasowego przebiegu można wyciągnąć następujące wnioski: 
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− w harmonogramie realizacji likwidacji należy uwzględnić niezbędny czas na uzyskanie wyma-
ganych zgód na likwidację; 

− zasyp szybów do poziomu upodatnienia obudowy najkorzystniej jest prowadzić z poziomu upo-
datnienia, co eliminuje możliwe zagrożenie opadu brył skalnych lub drobnych elementów w fa-
zie wykonywania upodatnienia obudowy (przy prowadzeniu z wyższego poziomu trzeba na fa-
zę upodatnienia budować zabezpieczenia); 

− prowadzenie likwidacji przy połączeniu likwidowanych szybów z czynnymi wyrobiskami po-
zostałe części kopalni, wymaga budowy tam regulacyjnych za miejscem budowy tam odcinają-
cej rurę szybu w celu ograniczenia prędkości powietrza przy zmniejszającej się powierzchni wy-
robisk łączących z rurą szybową w miarę budowy tamy; 

− przy zasypie skałą płoną poniżej poziomu zasypu nie mogą pozostać żadne elementy (konstruk-
cje) poziome i gabarytowe (krzesła szybowe, dźwigary i przedział drabinowy) w świetle szybu, 
gdyż zagrażają wyrabowaniu w trakcie zasypu i zatkaniu szybu, co uniemożliwiałoby pełny, 
nieściśliwy zasyp szybu; 

− potrzebne jest wypracowanie lepszej, odmiennej technologii wycinania wrębów w obudowie 
i górotworze pod zawrębienie tam odcinających (wydaje się najbardziej efektywne zastosowanie 
precyzyjnej, specjalnej techniki strzelniczej); 

− optymalnym prowadzeniem likwidacji jest wyłonienie jednego wykonawcy na wszystkie robo-
ty likwidacyjne, co eliminuje potencjalne problemy koordynacyjne robót jak i rękojmi ich pra-
widłowego wykonania. 
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[1] KGHM „Cuprum” Sp. z o.o. CBR 2007: Opracowanie projektu likwidacji szybów P-III i P-IV rejon Po-

lkowice Wschodnie oraz projektu wybierania złoża zalegającego w filarach ochronnych tych szybów – 
Etap III (projekt techniczny likwidacji szybu P-III, projekt techniczny likwidacji szybu P-IV). 

 
 
Experiences of “Polkowice-Sieroszowice” Mine in the Range of P-III 
and P-IV Shafts and Surface Infrastructure Liquidation 
within the “Given Mine Region Closure” 
 
In the paper the course of shafts and surface infrastructure liquidation within the given mine region 
closure in LGOM has been shown. The whole process starting from accepting the way of liquida-
tion realization, through receiving a permit for its realization, finishing with the chosen technology 
of the liquidation works. The course of the liquidation together with the quantities of the used back-
filling material, the schedule of the liquidation works realization and the coordination between shafts 
closure and liquidation of the surface infrastructure and getting from it the backfilling material to 
backfill part of the shafts has been discussed. During the liquidation realization because of the min-
ing and technological conditions there has been made a modification of the shafts liquidation con-
cept in relation to the concept foreseen in the project. The above mentioned changes in relation to 
the project as well as the whole process of the shafts liquidation allowed to work out conclusions for 
realization of the inevitable next closures of the mined out mining regions in LGOM. 
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Metoda podziału kosztów zmiennych wentylacji kopalń 
głębinowych na poszczególne wyrobiska eksploatacyjne 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono metodę podziału kosztów zmiennych wentylacji ko-
palń na poszczególne wyrobiska eksploatacyjne. Wprowadzono również pojęcia stosowane w me-
todzie zarządzania procesami oraz w metodzie ABC uzasadniające przyjęty klucz podziału tych 
kosztów na poszczególne wyrobiska eksploatacyjne. Przedstawiono również model matematyczny 
i algorytmy obliczeń dla sieci wentylacyjnej kopalni. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Ekonomia, górnictwo, powietrze, wentylacja, metoda badań 
 
 
 
WPROWADZENIE 
 
Nowoczesne metody liczenia kosztów w przedsiębiorstwie odwołują się do logiki procesowej oraz 
metody Activity Based Costing. Logika procesowa polega na tym, że całą działalność przedsiębior-
stwa dzieli się umownie na procesy. Wyróżnia się wtedy proces główny i procesy pomocnicze. Pro-
ces główny obejmuje wszystkie czynności (operacje) prowadzące bezpośrednio do wytworzenia pro-
duktu handlowego. W procesie głównym tworzona jest wartość dodana, która na wyjściu z procesu 
wyraża się w postaci wartości użytkowej dla klienta zewnętrznego. Wytworzona w procesie głów-
nym wartość dodana uwzględniona jest w cenie rynkowej produktu. Procesami pomocniczymi są 
wszystkie inne procesy w przedsiębiorstwie. Świadczą one usługi na rzecz procesu głównego. 
 Można przyjąć umownie, że w przypadku górnictwa węgla kamiennego proces główny 
obejmować będzie następujące grupy operacji: eksploatację zasobów w wyrobiskach górniczych, 
trans-port dołowy, transport pionowy (szybowy), przeróbkę mechaniczną węgla, sprzedaż węgla 
dla odbiorców, marketing i kompletowanie zamówień klientów. Jest to oczywiście jeden z możli-
wych, ale nie jedyny sposób wydzielenia procesu głównego. Eksploatację węgla prowadzi się, 
zazwyczaj, w kilku różnych wyrobiskach. W każdym z nich występują charakterystyczne dla 
niego warunki geologiczne i techniczne oraz urabiany jest w nich, zazwyczaj, urobek o różnym 
składzie, zawartości węgla oraz różnych parametrach jakościowych węgla surowego. Ma to 
z jednej strony wpływ na koszty poniesione w ramach tej eksploatacji, a z drugiej na wysokość 
przychodów uzyskanych ze sprzedaży wegla pozyskanego w tym wyrobisku. Zasadnym więc jest 
podział całego procesu wy-dobywczego na podprocesy, z których każdy przypisany jest do innego 
wyrobiska eksploatacyjnego. 
 Metoda Activity Based Costing jest bardzo dobrym dopełnieniem logiki procesowej. Pozwala 
ona na liczenie kosztów pośrednich, czyli kosztów, które nie są bezpośrednio związane z wytwo-
rzeniem produktu i zostały poniesione w związku z potrzebami całej firmy lub wydziału wytwór-
czego. Generalna zasada polega na tym, że wszystkie koszty procesów pomocniczych przypisuje 
się do konkretnych podprocesów podstawowych, według klucza ilości usług i ich ceny świadczo-
nych na rzecz tego procesu. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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 Przewietrzanie kopalni możemy zaliczyć do procesów pomocniczych, a generowane przez nich 
koszty można zaliczyć do kosztów pośrednich. W zaprezentowanym artykule przedstawiono model 
matematyczny i metodę liczenia rozdziału kosztów zmiennych wentylacji kopalni głębinowej z po-
działem na poszczególne wyrobiska eksploatacyjne. Przyjęto, że kosztem zmiennym będą wydatki 
na zakup energii elektrycznej potrzebnej do napędu wentylatora głównego. 
 
 
ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
 
Przy budowaniu przedstawionego modelu przyjęto pewne założenia upraszczające, gdyż przedsta-
wienie pełnego modelu uwzględniającego wszystkie niuanse procesu przewietrzania kopalni jest za-
daniem wielowątkowym i przekracza dozwoloną objętość artykułu. 
 Przyjęto, że: 
− zbudowany model nadaje się do analiz kosztów zmiennych wentylacji dla kopalni o dowolnej 

ilości i konfiguracji bocznic; 
− założono, że analizuje się stan wentylacji w warunkach quasi stałych tzn., że parametry pracy 

poszczególnych bocznic oraz parametry zewnętrze (meteorologiczne) nie ulegają w danym od-
cinku czasowym istotnym zmianom; 

− analizuje się koszty w niewielkim przedziale czasowym np. 1 godziny. Daje to możliwość wy-
znaczenia kosztów jednostkowych (wyliczanych na jednostkę czasu); 

− kopalnia posiada tylko dwa szyby (wdechowy i wydechowy) i jest przewietrzana prądem scho-
dzącym, za pomocą jednego wentylatora głównego umieszczonego na zewnątrz systemu; 

− w kopalni mamy S wyrobisk eksploatacyjnych oraz L bocznic w sumie; 
− dla zapewnienia symetryczności modelu kanały wentylacyjne wlotowe i wylotowe nazwiemy 

bocznicą 1 i będziemy traktowali je łącznie; 
 W artykule przyjęto następujące oznaczenia: 
V – natężenie całkowitego strumienia powietrza przepływającego przez kopalnię (wydatek wenty-
latora); 
Vi – natężenie strumienia powietrza przepływającego przez bocznicę i; 
Ri – opór aerodynamiczny przepływu powietrza w bocznicy i; 
Nsum – całkowita dyssypacja energii na wytworzenie naporu na wyjściu z wentylatora; 
Ni – dyssypacja energii w bocznicy i; 
NSi – dyssypacja energii całkowitej na przewietrzaniu wyrobiska eksploatacyjnego i. Jest sumą Ni dla te-

go wyrobiska oraz udziałów w dyssypacji energii w bocznicach doprowadzających powietrze; 
Ksum – koszt zmienny przewietrzania całej kopalni w danym odcinku czasu, liczony wydatkiem na 
zakup energii elektrycznej potrzebnej do napędu wentylatora głównego; 
Ki – sumaryczny koszt zmienny przewietrzania i-tego wyrobiska eksploatacyjnego; 
ui – udział całkowity dyssypacji energii na przewietrzaniu wyrobiska eksploatacyjnego i w Nsum. 
 Przyjmujemy, że znane są: 
− opory przepływu powietrza Ri we wszystkich bocznicach; 
− natężenie strumienia powietrza Vi przepływającego przez każdą z bocznic i przewietrzających 

bezpośrednio dane wyrobisko eksploatacyjne. 
 
 
MODEL I ALGORYTMY OBLICZEŃ 
 
Tworzenie modelu i algorytmy obliczeń zostaną przedstawione w kolejnych krokach postępowania. 
1. Tworzymy macierz E o wymiarach [S,2], w której zapisujemy numery bocznic przewietrzają-
cych wyrobiska eksploatacyjne oraz natężenia przepływu powietrza w tych bocznicach. Elementy 
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es1 zawierają numery tych bocznic, elementy es2 wartości natężenia przepływu Vs dla danej boczni-
cy eksploatacyjnej j. 
2. Tworzymy wektor R o wymiarze L, w którym zapisujemy wartości oporów przepływu Ri odpo-
wiednio dla wszystkich bocznic. 
3. Tworzymy wektor V o wymiarze L przeznaczony do zapisu wartości Vi natężenia przepływów 
powietrza przez i-te (wszystkie) bocznice kopalni. Wektor ten zostanie wypełniony automatycznie 
w następnych krokach przez algorytm obliczeń. 
4. Tworzymy macierz przepływów TP o wymiarach [L,L], w której zapisujemy w odpowiednich 
elementach tpij wartość 0 lub 1 według następujących zasad: 
− we wierszach dla bocznic eksploatacyjnych wpisujemy 1 na skrzyżowaniu współrzędnych cha-

rakterystycznych dla danej bocznicy oraz 0 na wszystkich pozostałych pozycjach; 
− we wierszach dla pozostałych bocznic dla współrzędnej j dotyczącej danej bocznicy wyrobiska 

eksploatacyjnego wpisujemy 1, jeżeli przez tą bocznicę i przechodzi strumień powietrza prze-
wietrzający bocznicę wyrobiska j oraz 0 jeżeli nie przechodzi. 

5. Tworzymy macierz roboczą przepływów TPR o wymiarach [L,L] wypełnianą automatycznie 
przez program według zasad: 
− jeżeli tpij = 0 to tprij = 0; 
− jeżeli tpij = 1 to przeszukuje się kolumnę pierwszą macierzy E poszukując numeru bocznicy prze-

wietrzającej wyrobisko eksploatacyjne j według zapisu w macierzy E i dla wybranego wiersza 
wpisuje się tprij = ei2. 

6. Program automatycznie wypełnia zawartość macierzy V według wzoru:                   W wyniku 
tej operacji otrzymujemy wartości natężenia przepływów powietrza przez wszystkie wyrobiska opi-
sane jedynie wartościami natężenia przepływów przez wyrobiska eksploatacyjne. 
7. Tworzymy wektor N o wymiarze L, w którym w odpowiednich elementach Ni wstawiane są war-
tości dyssypacji energii na przepływie powietrza poprzez poszczególne wyrobiska. W wyznaczaniu 
wartości korzystamy ze znanego wzoru [  ] ,VRN 3

iii ⋅=  gdzie: Ni – dyssypacja energii w bocznicy i, 
Ri – opór przepływu powietrza w bocznicy i, Vi – natężenie przepływu powietrza przez bocznicę i. 
Wartości poszczególnych elementów wektora wyliczane są automatycznie. 
8. Na początku przyjęliśmy założenie, że całkowite koszty wentylacji kopalni zostaną podzielone 
tylko na wyrobiska eksploatacyjne. Krokiem pośrednim będzie, więc podział dyssypacji energii 
w bocznicach doprowadzających powietrze do wyrobisk eksploatacyjnych i przydział odpowied-
nich ich udziałów do wyrobisk eksploatacyjnych. Dla celów obliczeń tworzymy macierz Z o wy-
miarach [L,L]. Przyjęto, że kluczem podziału będzie relacja natężenia przepływu zij = Vi/Vj, gdzie 
Vi natężenie przepływu powietrza przez bocznicę przewietrzającą bezpośrednio wyrobisko eksplo-
atacyjne, Vj – natężenie przepływu powietrza przez bocznicę zasilającą. 
 W obliczeniach zawartości macierzy Z zostaną wykorzystane macierz E oraz wektor V według 
następującego algorytmu: 
− kolejność wierszy w macierzy Z jest taka sama jak w macierzy E; 
− program komputerowy z macierzy E wybiera kolejne pozycje z kolumny 1 ei1 wyznaczając współ-

rzędne j w macierzy Z, dla których element zij będzie miał wartość niezerową. Pozostałe elemen-
ty wiersza i w macierzy Z przyjmują wartość zerową; 

− dla elementów niezerowych macierzy Z zawartość elementu ei1 wskazuje współrzędną i dla po-
brania odpowiedniej wartości z macierzy V (Vi). Jest ona licznikiem we wzorze na obliczanie zij. 
Zawartość elementu ei1 wyznacza równocześnie współrzędną j do pobrania odpowiedniej war-
tości z macierzy V (Vj). Staje się ona mianownikiem we wzorze na obliczanie zij. 

.tprV
L

1j
iji ∑

=

=
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9. Tworzymy wektor NS o wymiarze S, do którego będą wpisane automatycznie wyliczone warto-
ści całkowite dyssypacji energii przypisane do poszczególnych wyrobisk eksploatacyjnych. Wyli-
czenia poszczególnych elementów macierzy NS odbywa się według wzoru: 
 

.NzNS j

L

1j
iji ⋅=∑

=

 

10. Dla danej sieci wentylacyjnej kopalni występuje zależność: 
 

.NSN
S

1i
isum ∑

=

=  

 

 Zależności te pozwalają na określenie współczynników udziału całkowitej dyssypacji energii 
na wentylację danego wyrobiska eksploatacyjnego w całkowitej dyssypacji całej kopalni według 
wzoru: 
 

.
N
NSu

sum

i
i =  

 

 Dyssypacja energii Nsum jest równoznaczna z energią zużytą na wytworzenie depresji na wyj-
ściu z wentylatora głównego. Uwzględniając charakterystykę nieliniową wentylatora głównego moż-
na określić funkcję przejścia fp pomiędzy mocą wytworzoną na wyjściu wentylatora a mocą aktual-
nie pobieraną z sieci elektrycznej. Przyjmując do analizy niewielki przedział czasu możemy okreś-
lić ilość megawatogodzin pobieranych z sieci w danym czasie, co daje się przeliczyć na koszt ener-
gii zużytej do zasilania wentylatora głównego Ksum. 
 Przyjmując na przykład, że przedział czasu będzie wynosił 1 godzinę otrzymamy koszt jednost-
kowy przewietrzania całej kopalni. Odpowiednio stosując współczynniki ui możemy wyznaczyć koszt 
jednostkowy przewietrzania dla każdego z wyrobisk eksploatacyjnych. 
11. Dla lepszej ilustracji wyników tworzy się macierz wynikową WYNIK o wymiarach [S+2, 4] 
nadającą się już do druku. Wypełnienie elementów tej macierzy odbywa się według wzorów: 
 We wierszu pierwszym dajemy opis tablicy, odpowiednio w kolejnych kolumnach: „Nr boczni-
cy wyrobiska eksploatacyjnego”, „Dyssypacja całkowita energii”, „Współczynnik udziału”, „Koszt 
jednostkowy”. 
 Kolejno: 

1i1,1i ewynik =+   i2,1i NSwynik =+   
∑
=

+ = S

1i
i

i
3,1i

NS

NSwynik  

3,1isum4,1i wynikKwynik ++ ⋅=   .wynikwynik
1S

2i
2,1i2,2S ∑

+

=
=+ =  

 
ZAKOŃCZENIE 
 
Opracowany model i algorytm liczenia kosztów zmiennych przewietrzania kopalni nadaje się do za-
stosowania również po istotnej zmianie parametrów sieci wentylacyjnej. Wprowadza się wtedy no-
we wartości przepływów powietrza oraz oporów w bocznicach. Strukturę kosztów zmiennych wen-
tylacji kopalń nie analizuje się w sposób ciągły, ale okresowo. Pozostaje odpowiedź na pytanie, 
które już kilkakrotnie słyszałem od przedstawicieli branży górniczej: „po co to robić?”. Pytań tego 
typu już dawno nie zadają w bardzo wielu przedsiębiorstwach na całym świecie przyjmując za oczy-
wiste, że prawidłowe oszacowanie kosztów pośrednich jest niezbędnym etapem prowadzącym do 
optymalizacji kosztów całego przedsiębiorstwa. 
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Method of the Division of Variable Costs of the Ventilation of Deep Mines 
into Individual Exploitation Excavations 
 
In the paper a method of the division of variable costs of the ventilation of mines into individual 
exploitation excavations was presented. Notions applied in the management method were also im-
plemented with processes and in the ABC method, justifying the adopted key of the division of the-
se costs into individual exploitation excavations. A mathematical model of calculations and algo-
rithms of calculations was for the network of the ventilation of mine. 
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Struktura sektora firm zajmujących się eksploatacją 
i poszukiwaniem złóż miedzi na świecie 
 
 
Krzysztof Kubacki 
KGHM Polska Miedź S.A. 
 
 
 
 
 
 
Sektor firm zajmujących się eksploatacją i poszukiwaniem złóż miedzi na świecie znajdował się 
pod wpływem istotnych zmian na przestrzeni kilku ostatnich dekad. Dokonał się tutaj wyraźny po-
dział na podmioty zajmujące się wydobyciem oraz prowadzące rozpoznanie i dokumentację złóż. 
Pierwsze to duże przedsiębiorstwa o złożonej strukturze, drugie natomiast to niewielkie firmy skon-
centrowane wyłącznie na eksploracji. Podział ten jest jednak nieco bardziej złożony, a w polskich 
publikacjach brakuje pozycji zajmujących się jego dogłębną analizą i objaśnieniem. Najczęściej po-
dawane są powielane według tego samego schematu określenia spółek eksploracyjnych jako „ju-
nior” i spółek produkcyjnych jako „senior”. Stosowanie tych, co do zasady jest prawidłowe, ale sta-
nowi daleko idące uproszczenie. Niniejszy artykuł jest próbą uporządkowania tej terminologii oraz 
precyzyjnego wyjaśnienia wspomnianego podziału w sektorze. Ukazuje zmiany, jakie w nim za-
szły w ostatnich kilkudziesięciu latach oraz prognozy dotyczące tego, jak sektor wyglądać może 
w przyszłości. 
 
 
 
1. PODSTAWOWE POJĘCIA 
 
W literaturze czy publikacjach krajowych i zagranicznych dotyczących sektora miedzi i innych 
metali spotykamy się wielokrotnie z terminami „junior” oraz „senior”. Określenie pierwsze stoso-
wane jest zazwyczaj dla spółek zajmujących się poszukiwaniem i rozpoznaniem złóż. W ich przy-
padku pojawiają się również takie terminy jak: „junior mines”, „junior miners”, rzadziej „junior 
prospectors” lub „junior developers”. W przypadku tych drugich dominują terminy „majors”, „se-
nior producers” lub „major mining companies”. Stosowanie poszczególnych terminów uzależnione 
jest wydaje się wyłącznie od uznania autorów, a ścisłe zasady tej terminologii nie istnieją. Dokład-
niejszy opis obu grup zaprezentowany został w dalszych punktach tego referatu. Należy jednak wy-
raźnie odróżnić spółki poszukiwawcze od firm produkcyjnych. Stosowanie terminu „junior mines” 
dla określenia spółki, która nie zajmuje się produkcją górniczą jest co najmniej dyskusyjne. Dlate-
go wg autora prawidłowym należałoby uznać stosowanie terminów angielskich „junior” lub peł-
niejszych, jak „junior prospectors”, „junior developers” czy „junior explorers”. Równie precyzyj-
nymi terminami mogą być tłumaczenia polskie, w tym „spółki poszukiwawcze” bądź „spółki eks-
ploracyjne”. W grupie producentów występują podmioty o różnej wielkości i skali produkcji, dla-
tego krótkie określenia jak „majors”, a zwłaszcza „seniors” mogą być niewystarczające. Również 
tutaj trafniejsze wydają się określenia pełniejsze jak „senior miners”, „senior producers” lub „ma-
jor miners”. Ich polskie odpowiedniki jak „firmy górnicze” bądź „spółki produkcyjne” mogą być 
także z powodzeniem stosowane. Pamiętać powinno się jednak o różnicach pomiędzy producenta-
mi małymi, średnimi i dużymi. 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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2. RYNEK GÓRNICTWA MIEDZI 
 
Dominującą pozycję w sektorze miedziowym posiadają firmy zajmujące się jej eksploatacją górni-
czą. Pisząc o podmiotach z tego sektora mam na myśli takie przedsiębiorstwa, które posiadają ak-
tywa górnicze, gdzie miedź jest metalem podstawowym. Nie dotyczy to chociażby producentów 
złota (np. Barrick Gold), gdzie miedź występuje jako produkt towarzyszący. Producentów górni-
czych miedzi można zasadniczo podzielić na 3 podstawowe grupy: 
− duże przedsiębiorstwa górnicze − large copper producers, 
− średnie przedsiębiorstwa górnicze − mid-tier copper producers, 
− małe przedsiębiorstwa górnicze − junior copper producers. 
 O tym, do jakiej grupy z trzech wyżej wymienionych dane przedsiębiorstwo się zalicza decydu-
je poziom rocznie produkowanej miedzi. Nie istnieje jeden ustalony z góry podział stanowiący o tym, 
jaki poziom pozwala zaliczać producenta do danej grupy. W praktyce (firmy doradcze, banki inwe-
stycyjne) przyjmuje się różne progi wielkościowe. W ostatnich kilku dekadach uległy one istotnym 
zmianom, co pokazuje tabela 3. Według autora można założyć, że: 
− mali producenci górniczy produkują poniżej 100 tysięcy ton miedzi rocznie; 
− średni producenci górniczy produkują pomiędzy 100 a 300 tysięcy ton miedzi rocznie; 
− duzi producenci górniczy produkują powyżej 300 tysięcy ton miedzi rocznie. 
 Podział ten jest jednak sprawą umowną i w przyszłości na pewno ulegnie zmianie, zwłaszcza 
w wyniku zwiększania produkcji przez największych producentów. 
 
Tabela 1. Najwięksi producenci górniczy miedzi na świecie w roku 2009 
Table 1. Largest global copper miners in 2009 

 Firma Kraj 
Produkcja
górnicza 
[tys. ton] 

Udział w produkcji
światowej 

[%] 

Skumulowany 
udział w produkcji 
światowej [%] 

Główny 
produkt 

1. Codelco Chile 1744 11 11 Cu 
2. Freeport McMoran USA 1542 9,7 20,7 Cu 
3. BHP Billiton Australia 1115 7 27,7  
4. Xstrata Szwajcaria 886 5,6 33,3 Cu 
5. Rio Tinto Anglia 772 4,9 38,2  
6. Anglo American Anglia 680 4,3 42,5  
7. Southern Copper Meksyk 483 3,1 45,6 Cu 
8. KGHM Polska 436 2,8 48,4 Cu 
9. Norilsk Nickel Rosja 421 2,7 51,1 Ni 

10. First Quantum Kanada 356 2,3 53,4 Cu 
11. Kazakhmys Kazachstan 331 2,1 55,5 Cu 
12. Antofagasta Chile 282 1,8 57,3 Cu 
13. Teck Kanada 279 1,8 59,1 Zn 
14. National Iranian Copper Iran 270 1,7 60,8 Cu 
15. Glencore Szwajcaria 213 1,3 62,1  
16. Vale Brazylia 211 1,3 63,4 Fe 
17. UGMK Rosja 188 1,2 64,6  
18. Barrick Gold USA 187 1,2 65,8 Au 
19. Jiangxi Copper Chiny 182 1,1 66,9 Cu 
20. Asarco USA 178 1,1 68 Cu 
Źródło: Brook Hunt, 11.12.2009. 

 
 W przypadku małych firm górniczych mamy do czynienia z przedsiębiorstwami, które posiada-
ją jeden lub kilka projektów górniczych miedzi o niewielkich zasobach tego metalu, a co za tym 
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idzie, niewielkiej skali produkcji. Są to zazwyczaj firmy skoncentrowane na wydobyciu miedzi. 
Należą zarówno do właścicieli prywatnych, jak i państwowych lub też spółek notowanych na gieł-
dzie. Warto podkreślić, że w literaturze anglojęzycznej oraz w praktyce branżowej, w której ten ję-
zyk dominuje, są określane mianem junior producers. Termin junior jest w Polsce zasadniczo utoż-
samiany ze spółkami eksploracyjnymi, ale z powyższego wynika, że może on być również stosowa-
ny do firm produkujących miedź. Termin junior nie decyduje wprost o tym, czym zajmuje się dane 
przedsiębiorstwo (produkcją czy poszukiwaniem złóż miedzi), ale mówi raczej o wielkości bądź 
skali działania firmy. 
 Średnie firmy górnicze to zarówno spółki, których podstawowym elementem działalności jest 
produkcja miedzi (m.in. Quadra Mining, Equinox Minerals), jak i te, dla których jest to produkt to-
warzyszący w produkcji innych metali lub dla których aktywa miedziowe są elementem portfolio 
produkcyjnego o mniejszej skali (m.in. Boliden, Teck Resources). Są to w zdecydowanej większo-
ści spółki giełdowe, których strategia oparta jest na rozwoju bazy zasobowej i zwiększaniu skali 
produkcji. Część tych firm poza dywersyfikacją produktową posiada zintegrowany proces produk-
cji i zajmuje się produkcją hutniczą i rafinacją miedzi (np. Boliden, HudBay Minerals). 
 Duże firmy górnicze są to zarówno globalne przedsiębiorstwa skoncentrowane na wydobyciu 
miedzi, jak i zdywersyfikowane koncerny aktywne w wielu sektorach surowcowych. Również w ich 
przypadku mamy do czynienia z firmami stricte górniczymi, jak i zintegrowanymi producentami 
metali. Są to z reguły publiczne spółki akcyjne, często notowane na kilku parkietach. Zestawienie 
największych producentów górniczych miedzi na świecie przedstawia tabela 1. 
 
 
3. RYNEK POSZUKIWAŃ MIEDZI 
 
Główną rolę w sektorze miedziowym odgrywają przedsiębiorstwa górnicze. Pod względem liczeb-
ności jednak dominują w nim niewielkie firmy zajmujące się poszukiwaniem i dokumentowaniem 
złóż. 
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Rys. 1. Struktura rynku producentów i dokumentatorów złóż miedzi 
Figure 1. Structure of global copper miners and prospectors 
Źródło: Brett D., Ericsson M.: M&A Survey 2007. Raw Materials Group, 2007 

 
 Firmy eksploracyjne są z reguły zakładane przez geologów lub inne osoby związane z działal-
nością poszukiwawczą. Spółki te nabywają koncesje poszukiwawcze lub projekty rozpoznawcze 
na wczesnym etapie eksploracji. Zazwyczaj są to projekty typu greenfield, rzadziej typu brown-
field. Następnie realizują określony program prac geologicznych w zależności od posiadanych środ-
ków kapitałowych. Kolejnym krokiem jest pozyskanie środków finansowych na prowadzenie dal-
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szego rozpoznania złoża, w tym wykonanie studium techniczno-ekonomicznego. Środki te mogą 
być pozyskane z rynków kapitałowych i tam najczęściej kierują się spółki poszukiwawcze. Zdecy-
dowanym liderem rynków kapitałowych dla tej branży na świecie jest kanadyjska giełda Toronto 
Montreal Exchange z siedzibą w Toronto. Inną ważną instytucją jest Australian Securities Exchan-
ge w Sydney. Ostatnim i jednocześnie najmniejszym jest parkiet Alternative Investment Market na 
London Stock Exchange. Na samej giełdzie w Toronto notowanych jest ponad 1000 spółek zajmu-
jących się poszukiwaniem złóż metali. Zasadniczym przedmiotem działalności tych firm jest po-
szukiwanie, rozpoznanie i udokumentowanie złóż. Z reguły dążą one do sprzedaży swoich akty-
wów na rzecz dużej spółki górniczej lub innego podmiotu. Rzadko posiadają zdolności organiza-
cyjne i finansowe potrzebne do uruchomienia działalności górniczej. Taką transformację w sekto-
rze miedziowym przeszło bardzo niewiele spółek eksploracyjnych (np. Equinox Minerals). Prakty-
ką natomiast jest przejmowanie w/w spółek przez producentów metali. Poniższa tabela przedstawia 
zestawienie tego rodzaju transakcji w sektorze miedziowym, jakie miały miejsce w ostatnich kilku 
latach. 
 
Tabela 2. Transakcje kupna-sprzedaży projektów miedziowych w latach 2007−2009 
Table 2. Major transactions involving copper assets between 2007−2009 

Nazwa projektu Data Sprzedający Kupujący Etap rozwoju 
projektu 

Udziały 
nabyte 

Wartość 
mln USD 

Petaquilla 10.2009 LS-Nikko Inmet Miting 
Corp. Feasibility 20% 125,3 

Copper 
Mountain 10.2008 Copper Mountain

Mining Corp. 
Mitsubishi 

Materials Corp. Feasibility 25% 27,0 

Relincho 04.2008 Global Copper 
Corp. 

Teck Cominco 
Ltd 

Advanced 
exploration 100% 406,2 

Galeno 12.2007 Northern Peru 
Copper Corp. 

China 
Minmetals, 

Jiangxi Copper
Pre-Feasibility 100% 429,5 

Toromocho 06.2007 Peru Copper Inc.
Aluminium 
Corporation 

of China 
Pre-Feasibility 100% 753,3 

Michiquillay 04.2007 Rząd Peru Anglo American
plc 

Advanced 
exploration 100% 403,0 

Tenke 
Fungurume 04.2007 Tenke Miting 

Corp. 
Lundin Miting 

Corp. Feasibility 25% 1 269,9 

Rio Blanco 02.2007 Monterrico Metals
plc 

Zijin Mining 
Group Co. Ltd. Feasibility 100% 158,9 

Red Chris 02.2007 bcMetals Corp. Imperial Metals
Corp. Feasibility 100% 58,0 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
4. SEKTOR MIEDZIOWY W PRZYSZŁOŚCI 
 
W ostatnich kilku dekadach sektor miedziowy uległ bardzo poważnym zmianom. Jeszcze 20 lat te-
mu dominowali w nim producenci państwowi, przy czym było ogromna różnica pomiędzy liderem 
Codelco, a pozostałymi podmiotami. Największy producent prywatny, firma Phelps Dodge, produ-
kował w roku 1987 niecałe 500 tysięcy ton miedzi rocznie, co dawało mu wówczas 4 pozycję na 
świecie. Od tego czasu w sektorze miedziowym nastąpiła z jednej strony konsolidacja poprzez trans-
akcje fuzji i przejęć, z drugiej natomiast uruchomione zostały ogromne projekty górnicze (m.in. Es-
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condida, Antamina, Tenke Fungurume) pozwalające znacząco zwiększyć produkcję metalu przez 
właścicieli tych kopalń. Widoczne jest to w zestawieniu największych producentów w tabeli 3 na 
przykładzie wspomnianego Phelps Dodge. W ciągu 10 lat do roku 1997 zwiększył on produkcję do 
782 tysięcy ton rocznie. Następnie w roku 2006 został przejęty przez inną amerykańską firmę Fre-
eport McMoran Copper and Gold, który stał się jednocześnie jednym z dwóch największych 
producentów miedzi. W roku 2007 już 3 przedsiębiorstwa przekroczyły granicę wyproduko-
wania 1 miliona ton miedzi rocznie. Można się spodziewać, że po upływie kolejnej dekady do tego 
grona dołączą następni. Odbędzie się to w wyniku zwiększenia produkcji przez takie firmy jak 
Xstrata (m.in. projekty Las Bambas i Antapaccay w Peru, Tampakan na Filipinach), Rio Tinto 
(projekt La Granja w Peru) czy Anglo American (projekty Michiquillay i Quellaveco w Peru oraz 
Los Bronces w Chile). Są to duże projekty górnicze, których zdolność produkcyjna przekraczać 
będzie w każdym przypadku 150 tysięcy ton miedzi rocznie. 
 
Tabela 3. Najwięksi producenci górniczy miedzi w roku 1987, 1997 i 2007 
Table 3. Largest global copper miners in 1987, 1997 and 2007 

1987 1997 2007 
Codelco 1091 Codelco 1322 Freeport McMoran 1680 
ZSRR 533 BHP Billiton 926 Codelco 1668 
Kongo 502 Phelps Dodge 782 BHP Billiton 1383 

Phelps Dodge 485 Rio Tinto 701 Xstrata 938 
KGHM 440 Cyprus Mining 452 Grupo Mexico 802 
Zambia 318 Asarco 451 Rio Tinto 801 
Asarco 300 Freeport McMoran 446 Anglo American 665 

Anglo American 203 KGHM 426 KGHM 460 
MIM Holdings 170 Grupo Mexico 329 Norilsk Nickel 434 
Cyprus Mining 158 Norilsk Nickel 302 Antofagasta 433 

Źródło: Brook Hunt. 
 

 
 
Rys. 2. Koncentracja produkcji górniczej na rynkach metali w 2009 roku 
Figure 2. Concentration of global metals’ mining production in 2009 
Źródło: Raw Materials Group, Sztokholm 2009. 
 
 Niewykluczone, że dojdzie również do kolejnej fali fuzji i przejęć. W ostatnim czasie pojawiały 
i nadal pojawiają się informacje o potencjalnym połączeniu BHP Billiton z Rio Tinto czy innych 
transakcjach z udziałem Xstrata, Vale oraz Anglo American. Porównując koncentrację produkcji 
na rynku miedzi z rynkami innych metali (rys. 2) można zauważyć, że dalsza konsolidacja sektora 
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czerwonego metalu jest możliwa. Konsolidacja ta może dotyczyć największych producentów mie-
dzi, co doprowadziłoby do kontrolowania przez nich prawie całego rynku. 
 W przyszłości istotną rolę na rynku górnictwa miedzi zajmą również firmy chińskie. Dotych-
czas zajmowały się one przede wszystkim działalnością hutniczą (np. Jiangxi Copper), gdzie miały 
już istotną pozycję oraz handlem metalami (np. China Minmetals). W ostatnich latach doszło jed-
nak do kilku bezprecedensowych akwizycji projektów górniczych (m.in. Toromocho spółki Peru 
Copper, Galeno spółki Northern Peru Copper i Rio Blanco spółki Monterrico Metals w Peru, Mi-
rador spółki Corriente Resources w Ekwadorze) lub spółek miedziowych (m.in. OZ Minerals i In-
dophil Resources z Australii) przez podmioty chińskie. Niektóre z tych transakcji zamieszczone zo-
stały w tabeli 2. W każdym z wyżej wymienionych przypadków chodzi o złoża o wielkich zaso-
bach rud metalu, których udostępnienie spowoduje znaczące zwiększenie produkcji miedzi i zaję-
cie przez firmy z państwa środka wiodącej pozycji wśród największych światowych producentów. 
 Z powyższych faktów oraz prognoz wynika, że w przyszłości sektor górnictwa miedzi zdomi-
nują jeszcze bardziej wielkie przedsiębiorstwa produkcyjne. Zarówno te skoncentrowane na jednym 
metalu, jak i zdywersyfikowane zamierzają powiększać bazę zasobową i rozwijać produkcję. Do 
tego grona chcą dołączyć firmy z Chin. Bardzo możliwa jest dalsza koncentracja produkcji. To 
wszystko powoduje, że coraz trudniejsza stawać się będzie sytuacja mniejszych producentów. Ich 
rola ulegnie marginalizacji, a wielu zostanie przejętych przez większe i silniejsze finansowo pod-
mioty. Również próba uruchomienia projektu górniczego przez spółkę poszukiwawczą bez udziału 
inwestora strategicznego będzie bardzo trudna. Wydaje się zatem, że ogromny potencjał zarysowu-
je się dla spółek eksploracyjnych, które nabywają projekt celem rozpoznania i udokumentowania, 
a dalej sprzedania. Biorąc pod uwagę wzrost światowej konsumpcji miedzi i zainteresowanie firm 
produkcyjnych dużymi złożami metalu „junior prospectors” mogą w przyszłości odgrywać istotną 
rolę na rynku i być przedmiotem zainteresowania inwestorów strategicznych i innych. Należy jed-
nak pamiętać, że są one narażone na ograniczanie możliwości finansowania swojej działalności 
w wyniku spadku cen metali. Ta sytuacja była wyraźnie widoczna w drugiej połowie 2008 roku. 
Globalny kryzys finansowy spowodował odejście inwestorów od przedsięwzięć wysokiego ryzyka, 
w wyniku czego rok 2009 był czasem ograniczenia prac rozpoznawczo-poszukiwawczych. Spółki 
eksploracyjne muszą być tego świadome i szukać alternatywnych źródeł finansowych. Takie oferu-
ją zarówno instytucje finansowe (np. International Finance Corporation Banku Światowego), jak 
i duże firmy górnicze (w ramach strategicznych aliansów eksploracyjnych). Nie zmienia to jednak 
faktu, że światowe środki przeznaczane na poszukiwania złóż miedzi są niewystarczające. Aby spro-
stać wymaganiom rynkowym w postaci rosnącego popytu muszą zostać znacząco zwiększone. 
 Podsumowując można przewidywać, że w przyszłości sektor miedziowy ulegnie jeszcze więk-
szej polaryzacji. Z jednej strony będą przedsiębiorstwa produkcyjne, silniejsze finansowo i zwięk-
szające skalę działania. Do tego grona będą dołączać firmy chińskie. Z drugiej strony znajdować się 
będą spółki poszukiwawcze. Sukces wśród nich odniosą te, które będą potrafiły udokumentować 
duże złoża miedzi, gdyż takie są przedmiotem zainteresowania tych pierwszych. Natomiast rola 
średnich i małych firm górniczych ulegnie marginalizacji. 
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STRESZCZENIE: Na podstawie danych statystycznych opracowane zostały modele ekonometrycz-
ne, w których zmiennymi objaśnianymi były wyniki produkcyjne i ekonomiczne, a zmiennymi ob-
jaśniającymi czas lub przyczyny sprawcze takich a nie innych wyników. Zaprezentowane modele 
z uwagi na ich wysoką wiarygodność umożliwiają symulację, która pozwoli uzyskać odpowiedź na 
pytanie, jaki będzie wynik, gdy zmienią się zmienne objaśniane. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Wydobycie, wydajność, modele ekonometryczne, symulacja 
 
 
 
1. WPROWADZENIE DO TEMATU 
 
Współczesność ma to do siebie, że świat staje się „globalną wioską”, w której każdy ma dostęp do 
towarów, informacji, zdarzeń, które w „niej zaistniały” bądź przewiduje się, że zaistnieją. Te ob-
serwowane procesy globalizacji mają również to do siebie, że w sposób lawinowy narasta konku-
rencja, a w jej wyniku rugowane są z rynku te podmioty, których produkty i to z różnych powodów 
(ilość, jakość, cena, promocja, dystrybucja), nie znalazły odbiorców, jak również i te podmioty, które 
za mało lub wcale nie zainwestowały w swój rozwój. Ta narastająca konkurencja, powszechny do-
stęp do dóbr i informacji sprawia również i to, że odbiorca staje się coraz bardziej wymagający 
i coraz mniej lojalny. Do tego, aby trwać na tym rynku konieczny jest rozwój, w tym szczególnie 
rozwój zasobów intelektualnych, konieczne są zmiany w strukturach (spłaszczanie struktur) zmia-
ny w organizowaniu pracy (praca w autonomicznych zespołach), zmiany w systemach zarządzania 
(zintegrowane i odchudzane zarządzanie). Na rzecz tego rozwoju trzeba w sposób świadomy ogra-
niczać dzisiejszą konsumpcję po to by zapewnić, a tak naprawdę czynić, aby konsumpcja „jutro” 
była możliwa. Im więcej przeznaczymy na rozwój tym większe prawdopodobieństwo, że przedsię-
biorstwo będzie trwało i będzie źródłem przychodów dla jego interesariuszy. Wynika z tego, że każ-
de przedsiębiorstwo musi obserwować i analizować, w jakim kierunku i w jakim tempie ewoluuje 
otoczenie, jak i w jakim zakresie zmieniają się oczekiwania tych rzeczywistych i tych potencjal-
nych odbiorców oraz jak skutecznie i efektywnie odpowiadać na te zmiany zmieniając same siebie. 
 Musimy mieć świadomość, że do jednych z podstawowych obowiązków kadry kierowniczej za-
liczane jest rozpoznanie i kreowanie potencjału przedsiębiorstwa, angażowanie go do wykorzysta-
nia nadarzających się szans, czyli zmieniania tegoż przedsiębiorstwa w inne, dla innej przyszłości. 
Za zasadne, zatem należy uznać pytania: co umiemy? co powinniśmy umieć? co będziemy musieli 
umieć? Jestem przekonany, że w walce o przetrwanie wiedza jest tym atutem i tym zasobem, który 
decyduje i będzie decydował o sukcesie bądź porażce. Z tym unikatowym zasobem, jakim jest wie-
dza, związane są też odpowiedzi na pytania: z kim i na jakich zasadach współpracować, tworzyć 
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alianse, tworzyć sieci, dzięki którym wzrośnie nasz potencjał i to na tyle, aby konkurować zarówno 
z innymi surowcami energetycznymi jak i węglem z importu. 
 
 
2. WYNIKI GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO W UJĘCIU RETROSPEKTYWNYM 
 
Zmiana systemu gospodarczego, a w jego konsekwencji zmiany w strukturach organizacyjnych 
i w systemach zarządzania górnictwem węgla kamiennego powodowały, że górnictwo to stawało 
się coraz bardziej skuteczne i coraz bardziej efektywne. 
 Miarą skuteczności działań są między innymi średnie dobowe wydobycie z jednej ściany oraz 
średnie dobowe wydobycie z jednego metra bieżącego frontu eksploatacyjnego. Miarą wzrostu efek-
tywności są między innymi wydajność ogólna i wydajność dołowa, liczone w tonach/osobę/rok. 
Wybór tych mierników jest uzasadniony przede wszystkim tym, że koszty robocizny stanowią 50% 
kosztu produkcji. W ocenie efektywności równie ważne są: koszt produkcji oraz cena węgla (jest 
miarą sprawności służb marketingowych). 
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Rys. 1. Rozkład średniego wydobycia z jednej ściany 
Figure 1. The distribution of the output from one wall 
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Rys. 2. Rozkład kosztu jednostkowego 
Figure 2. The distribution of the unit cost 
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 Wybrane i uznane za istotne wyniki górnictwa węgla kamiennego zaprezentowano tabelach 1 i 2. 
Analiza informacji liczbowych zawartych w tych tabelach pozwala na stwierdzenie, że rozwój ten 
nie jest rozwojem równomiernym, że występują okresy zarówno rozwoju jak i regresu. Do zasad-
niczych przyczyn regresu zaliczam zmiany w strukturze oraz zmiany w systemie zarządzania. Bar-
dziej właściwe byłoby wskazanie jako zasadniczych przyczyn formę i styl wprowadzenia tych 
zmian. Z moich obserwacji wynika, że „argumenty siły dominowały nad siłą argumentów”. Z ana-
lizy informacji liczbowych wynika również, że są okresy, gdy w otoczeniu górnictwa pojawiają się 
szanse w postaci skokowego wzrostu cen i to zarówno na rynku wewnętrznym jak i na rynkach za-
granicznych (należy mieć świadomość, że występują również zagrożenia – np. spadek cen). Za za-
sadne, zdaniem autora, należy uznać pytanie, czy górnictwo węgla kamiennego jest przygotowane, 
a jeżeli jest, to na ile, aby wykorzystać nadarzające się szanse? Zasadne są też pytania, co należy 
uczynić dzisiaj, aby jutro, o ile takie szanse się pojawią, zostały one wykorzystane. Z analizy roz-
kładu średniego dobowego wydobycia z jednej ściany oraz kosztu jednostkowego wydobycia (ry-
sunki 1 i 2) wynika, że w roku 2008 zmalała liczba kopalń, których koszty były zawarte w prze-
dziale 0–300 zł/t z 24 w 2007 roku do 21 w roku 2008 oraz wzrosła liczba kopalń, których koszty 
zawarte były w przedziale 300–450 zł/t z 3 do 6. W roku 2007 średni koszt wydobycia wynosił 
200,15 zł/t, a w 2008 roku 244,36 zł/t. Do zasadniczych przyczyn sprawczych tego wzrostu należy 
zaliczyć spadek wydajności ogólnej z 721 t/osobę/rok do 707 t/osobę/rok w 2008 oraz wydajności 
dołowej z 916 t/osobę/rok w 2007 roku do 897 t/osobę/rok w 2008 roku. Jednocześnie jednak spad-
kowi wydajności towarzyszył wzrost średniego wynagrodzenia z 4762 zł/m-c w 2007 do 5563 zł/m-c 
w 2008 roku. 
 Na rysunku 3 prezentowany jest wpływ wydajności na koszty jednostkowe oraz moc jego od-
działywania wyrażona współczynnikiem regresji b1 przy funkcji liniowej w postaci y = bo + b1t 
oraz wpływ wydobycia dobowego kopalni oraz średniego wydobycia z jednej ściany kj = f(Q). 
Wzrostowi kosztów jednostkowych towarzyszył wzrost średniego dobowego wydobycia z jednej 
ściany z około 2652 t/dobę w 2007 roku do około 2720 t/dobę w roku 2008 (w latach 2007, 2008 
zanotowano spadek średniego dobowego wydobycia z jednej ściany w stosunku do wyników z lat 
2005–2006). 
 
Tabela 1. Wyniki produkcyjne górnictwa węgla kamiennego w okresie od 1995 do 2008 roku* 
Table 1. The productive results of polish coal mining in the period of 1995–2008 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Średnie 
dzienne 

Wydobycie 
z jednej 

ściany [t/d] 

1543,8 1741,1 1957,8 1935,4 2452,6 2393,92613,4 2732,7 2720,7 2718,1 2828,5 2846,3 2652,36 2720,34

Wydobycie 
z 1 mb frontu 
ekspl. [t/mb] 

7,855 8,748 9,496 8,916 8,733 9,919 11,007 11,747 11,913 12,073 12,069 12,722 11,998 11,587

Średnia 
długość 
ściany [m] 

173,63 183,41 198,23 204,44 208,93 218,53221,11 218,63 218,02 224,50 221,51 214,53 211,07 216,09

Natężenie 
robót przy-
gotowaw-

czych 
[m/1000t] 

5,6 5,2 5,2 5,0 4,0 4,1 4,3 4,3 4,1 4,4 4,4 4,4 4,6 4,7 

Wydajność 
ogółem 

[t/osobę/rok] 
506 542 564 556 574 652 703 709 732 731 751 754 721 707 

Wydajność 
Dołowa 

[t/osobę/rok] 
664 695 719 719 742 839 902 908 934 933 960 962 916 897 

Liczba ścian 366,8 317,1 271,1 234,2 218,6 172,7 152,9 144,2 137,4 128,6 123,5 118,2 116,5 115,3 
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Tabela 2. Wyniki ekonomiczne górnictwa węgla kamiennego w okresie od 1995 do 2008 roku* 
Table 2. The economic results of polish coal mining in the period of 1995–2008 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Koszt 

jednostkowy 
[zł/t] 

92,80 111,50 146,22 146,32 133,00 130,68 137,13 137,03 142,78 160,01 171,87 178,29 193,47 234,29

Średnia cena 
zbytu węgla 

[zł/t] 
93,98 104,63 133,89 121,35 115,03 134,07 145,45 142,79 142,20 193,80 198,20 188,31 195,87 268,84

Średnia płaca 
w górnictwie 

[zł/mc] 
1420 1763 2102 2356 3072 3287 3573 3752 3908 4047 4312 4520 4762 5563

*Obliczenia przeprowadzono dla danych z lat 1993–2008. Ze względu na czytelność, 
w tabelach 1 oraz 2 pokazano dane od roku 1995. 

 

 
 
Rys. 3. Czynniki sprawcze wzrostu kosztu jednostkowego 
Figure 3. Factors causing the growth of unit cost 
 
 
3. MODELE EKONOMETRYCZNE W PROGNOZOWANIU I SYMULACJI WYNIKÓW 

PRODUKCYJNYCH GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO 
 

3.1. Modele ekonometryczne w prognozowaniu wyników 
 

Traktując model jako świadome i celowe uproszczenie opisu rzeczywistości do wyjaśnienia wybra-
nego aspektu badanej rzeczywistości za zasadne uznano pytanie, czy prezentowane wyniki można 
scharakteryzować wybraną funkcją trendu, jaka jest wiarygodność tej funkcji i jakich błędów pro-
gnozy należy oczekiwać. W rozważaniach założono, że wyniki zmieniają się liniowo, a ich zmiany 
można opisać funkcją trendu typu: 

y = bo + b1t. 

Wydajność ogólna 1
oW  [t/osoba/rok] 

1
oj W288,08,445k −=  

Średnie dobowe 
wydobycie sdQ  [t/dobę] 

sdj Q008,018,321k −=  

 
Koszt 

jednostkowy 
[zł/t] 

Średnie dobowe wydobycie 
z jednej ściany sdsQ  [t/dobę] 

sdsj Q054,088,389k −=  

1
dj W22,032,439k −=  

Wydajność dołowa 1
dW  [t/osoba/rok] 
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 Tylko w jednym przypadku, a dotyczyło to liczby równocześnie czynnych ścian, przy braku wy-
starczającej zgodności danych empirycznych z danymi rzeczywistymi, skorzystano z funkcji typu: 

y = bo + b1 ln(t). 
 Wysoki współczynnik zmienności czyni, mimo wysokiego współczynnika korelacji, funkcję ma-
ło wiarygodną. Takie sytuacje występują najczęściej, gdy zmiany prezentowane w formie graficz-
nej są zbliżone do litery S lub jej odbicia lustrzanego. Dla takich sytuacji bardziej wiarygodne by-
łoby prognozowanie przedziałowe. Ze względu na małą liczbę informacji z takiego rozwiązania nie 
korzystano. 
 Wyniki obliczeń zaprezentowano w tabelach 3 i 4, z tym, że w tabeli 3 podano wartości para-
metrów funkcji, czyli współczynniki regresji bo i b1 oraz parametry opisujące jakość funkcji, tj. 
współczynnik korelacji, błąd estymacji, a dla zobrazowania zmian w analizowanych wielkościach 
(wynikach) współczynnik zmienności. W tabeli 4 zaprezentowano prognozy analizowanych wyni-
ków na 2009 rok oraz oszacowane błędy prognoz, szacowane tzw. krokiem wstecz. Najniższe błę-
dy prognozy charakteryzują średnią długość ściany, a najwyższy błąd prognozy liczba równocze-
śnie czynnych ścian. Ponieważ oszacowane błędy prognoz nie przekraczają 20% (wyjątek liczba 
równocześnie czynnych ścian 20,9%) można uznać, że oszacowane funkcje trendu cechuje duża 
wiarygodność. Z analizy funkcji trendu wynika między innymi, że: 
− średnie dobowe wydobycie z jednej ściany wzrasta w ciągu roku średnio o około 109 t/dobę; 
− średnie dobowe wydobycie z 1 mb frontu eksploatacyjnego wzrasta średnio w ciągu roku o 0,39 t/ 

/dobę; 
− średnia długość ściany wzrasta średnio w ciągu roku o 3,7 m; 
− wydajność ogólna wzrasta średnio rocznie o około 20,75 t/osobę/rok; 
− koszt jednostkowy wzrasta średnio rocznie o około 8,6 zł/t; 
− cena jednostkowa wzrasta średnio o około 10,3 zł/t. 
 
3.2. Symulacja wyników oparta o modele ekonometryczne 
 

Na podstawie zbioru informacji o wynikach pracy górnictwa węgla kamiennego za rok 2008 opra-
cowano szereg modeli ekonometrycznych, w których zmiennymi objaśniającymi były przyczyny, 
a zmiennymi objaśnianymi skutki, jakie powodowały te przyczyny. Na potrzeby opracowania ogra-
niczono się do funkcji jednej zmiennej, a wybrane wyniki zaprezentowano na rysunkach 3, 4 i 5. 
Na rysunku 3 zmienną objaśnianą (skutkiem) był koszt jednostkowy, a zmiennymi objaśniającymi 
były kolejno średnie dobowe wydobycie sdQ , średnie dobowe wydobycie z jednej ściany sdsQ , wy-
dajność ogólna 1

oW  i wydajność dołowa 1
dW . Na potrzeby symulacji można stawiać pytanie typu: 

jeżeli koszt jednostkowy będzie równy średniej cenie sprzedaży (kopalnia nie generuje ani strat ani 
zysków) to jakie powinno być wydobycie, a jaka wydajność. Przyjmując, że średnia cena sprzeda-
ży będzie np. 260 zł/t to: 

1
0W288,0445260 −=  ⇒ 4,642

288,0
260445W1

0 =−=  t/osobę/rok. 

 Wydajność ogólna powinna być co najmniej równa około 643 [t/osobę/rok]. 
 

1
dW22,032,439260 −=  ⇒ 1,815

22,0
26032,439W1

d =−=  t/osoba/rok. 

 Wydajność dołowa powinna być równa co najmniej 816 [t/osobę/rok]. 
 

sdQ008,018,321260 −=  ⇒ 7650
008,0

26018,321Qsd =−=  t/d. 

 Wydobycie dobowe powinno być równe co najmniej 7650 [t/d]. 
 

sdsQ054,088,389260 −= ⇒ 2,2405
054,0

26088,389Qsds =−=  t/d. 
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 Średnie dobowe wydobycie z jednej ściany powinno być równe co najmniej 2406 t/d. 
 Przy średniej cenie sprzedaży 260 zł/t i średnim dobowym wydobyciu, np. 15 000 t/d: 
liczba zatrudnionych w kopalni powinna być równa co najwyżej: 
 

5832
643

25015000
W

250QZ
1
0

sd
maxo =⋅=⋅= osoby; 

 

liczba zatrudnionych na dole powinna być równa co najwyżej: 
 

4595
816

25015000
W

250QZ
1
0

sd
maxd =⋅=⋅= osób. 

 
 
Tabela 3. Funkcje ekonometryczne dla prognozy wyników górnictwa 
Table 3. Econometric functions for forecasting the mining results 

Dla funkcji y = f(t) 

Wskaźnik Min Max Max-Min Średnia Odchyl. 
standard.

Współ-
czynnik 
zmien-
ności b0 b1 

Współ-
czynnik 
korelacji 

Błąd 
estymacji 

Średnie dzienne 
wydobycie z jednej 

ściany [t/d] 
1171,5 2846,3 1674,8 2275,5062 547,3367 24,05% 1347,994 109,1191 0,919 10,14% 

Wydobycie  
z 1 mb frontu 
ekspl. [t/mb] 

6,346 12,722 6,376 10,1496 1,935 19,06% 6,8156 0,3922 0,934 7,26% 

Średnia długość 
ściany [m] 158,44 224,5 66,06 203,5431 20,7633 10,20% 171,8947 3,7233 0,827 6,14% 

Natężenie robót 
przygotowawczych 

[m/1000t] 
4,0 5,6 1,6 4,7062 0,5309 11,28% 5,3675 -0,0778 0,676 8,89% 

Wydajność ogółem 
[ton/osobę/rok] 445 754 309 633,25 102,4863 16,18% 456,85 20,7529 0,933 6,21% 

Wydajność dołowa 
[ton/osobę/rok] 609 962 353 815,0625 121,9029 14,96% 606,575 24,5279 0,928 5,98% 

Liczba ścian* 115,3 491,1 375,8 220,8937 116,9308 52,94% 511,4654 -151,577 0,991 7,78% 

Koszt jednostkowy 
[zł/tonę] 52,58 234,29 181,71 140,225 43,0814 30,72% 67,2417 8,5863 0,919 12,97% 

Średnia cena zbytu 
węgla [zł/tonę] 69,82 268,84 199,02 145,3863 50,6847 34,86% 57,6825 10,3181 0,938 12,88% 

*Funkcja logarytmiczna typu y = b0 + b1 ln(x). 
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Tabela 4. Prognozowane wyniki górnictwa wraz z oceną dobroci prognozy 
Table 4. The forecasted mining results with the estimation of the correctness of the prognosis 

Wskaźnik 2005 Progno-
za 2006 2006 

Błąd 
progno-

zy 

Progno-
za 2007 2007 

Błąd 
progno-

zy 

Progno-
za 2008 2008 

Błąd 
progno-

zy 

Progno-
za 2009

Średnie dzienne 
wydobycie z jednej 

ściany [t/d] 
2828,5 2875,66 2846,3 1,03% 2984,8 2652,36 12,53% 3093,9 2720,34 13,73% 3203,0

Wydobycie z 1 mb 
frontu ekspl. 

[t/mb] 
12,069 12,31 12,722 3,27% 12,699 11,998 5,84% 13,091 11,587 12,98% 13,483

Średnia długość 
ściany [m] 221,51 224,02 214,53 4,42% 227,74 211,07 7,90% 231,47 216,09 7,12% 235,19

Natężenie robót 
przygotowawczych 

[m/1000 t] 
4,4 4,28 4,4 2,77% 4,2 4,6 8,68% 4,1 4,7 12,28% 4,0 

Wydajność ogółem 
[ton/osobę/rok] 751 747 754 0,88% 768 721 6,54% 789 707 11,58% 810 

Wydajność dołowa 
[ton/osobę/rok] 960 950 962 1,25% 974 916 6,39% 999 897 11,37% 1024 

Liczba ścian* 123,5 111,4 118,2 5,71% 101,0 116,5 13,32% 91,2 115,3 20,90% 82,0 

Koszt jednostkowy 
[zł/tonę] 171,87 187,45 178,29 5,14% 196,04 193,47 1,33% 204,62 234,29 12,66% 213,21

Średnia cena zbytu 
węgla [zł/tonę] 198,20 202,14 188,31 7,34% 212,45 195,87 8,47% 222,77 268,84 17,14% 233,09

*Funkcja logarytmiczna typu y = b0 + b1 ln(x). 

 
długość frontu ścianowego lfs mb

lfs=35,2+207,66 lsc

wydajność ogólna Wo
t/osobę rok

Wo =272,5 + 0,16 Qsds

średnie dobowe wydobycie
z jednej ściany Qsds t/dobę

koszt jednostkowy kj zł/t
kj= 389,88 - 0,054 Qsds

liczba równocześnie
czynnych ścian

wydajność dołowa Wd
t/osobę rok

Wd =325,223 + 0,21 Qsds

1

1

1

1

Qsds
Qsdlsc =

 
 
Rys. 4. Średnie dobowe wydobycie z jednej ściany jako czynnik sprawczy 
Figure 4. The average output from one wall as a primer mover 
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długość frontu ścianowego lfszatrudnienie ogółem Zd

lsc=0,0048lfs -0,17

lfs=471,12+0,045 Qsd

Zo=1334,6+0,233 Qsd

Zd=0,814 Zd-73,7

Qsd - średnie dobowe wydobycie

lsc - liczba równocześnie czynnych ścianzatrudnienie “na dole” Zd
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Rys. 5. Wspomaganie programowania produkcji modelami ekonometrycznymi 
Figure 5. The aid of the production programming with econometric models 

 
 Na rysunku 4 zaprezentowano modele ekonometryczne, w których zmienną objaśniającą, czyli 
przyczyną sprawczą jest średnie dobowe wydobycie z jednej ściany, a zmiennymi objaśnianymi od-
powiednio: wydajność ogólna, wydajność dołowa, liczba równocześnie czynnych ścian, długość 
frontu ścianowego. Równania te mogą być przydatne do weryfikacji wyników uzyskanych przez 
kopalnie. Przy średnim wydobyciu z jednej ściany, np. 3000 t/d należy oczekiwać, że: 
 

37053000839,01188Q839,01188W sds0 =⋅+=+=  kg/pdn, 
 

czyli, wydajność ogólna powinna być równa co najmniej 3705 kg/pdn. 
 

7614300014863256Q14863156W sdsd =⋅+=⋅+=  kg/rdn, 
 

czyli, wydajność dołowa powinna być równa co najmniej 7614 kg/rdn. 
 

2283000054,0380Q054,0390k sdsj =⋅−=⋅−= , 
 

czyli, koszt jednostkowy może być co najwyżej równy 228 zł/t. 
 
 Dla kopalni, której średnie dobowe wydobycie równe jest, np. 15 000 t/dobę liczba równocze-
śnie czynnych ścian powinna być równa: 
 

5
3000

15000
Q
Ql

sds

sd
sc === , 

 

a długość frontu ścianowego powinna być równa: 
 

5,1073566,2072,35lfs =⋅+=  m. 
 

 Przy średnim dobowym wydobyciu Qsd = 5000 t/d i średnim wydobyciu z jednej ściany Qsds = 
= 3000 t/d długość frontu ścianowego powinna być co najmniej równa 1074 m. 
 Na rysunku 5 zaprezentowano procedurę wyznaczania podstawowych parametrów opisujących 
kopalnie przy wykorzystaniu opracowanych modeli ekonometrycznych. I tak dla średniego dobo-
wego wydobycia 22 000 t/d wymagana długość frontu ścianowego wynosi 1460 m, liczba równo-
cześnie czynnych ścian – 7, zatrudnienie ogółem ≅ 6400, zatrudnienie dołowe ≅ 5200 osób. 
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ZAKOŃCZENIE 
 
Prezentowane w opracowaniu modele ekonometryczne, w których zmienną objaśnianą był czas 
(y = bo + b1t) pozwalają ocenić zakres zmian zachodzących w czasie i ich intensywność oraz, co 
najważniejsze, prognozować ich wielkości dla przyjętej perspektywy czasowej. Wiarygodność pre-
zentowanych prognoz weryfikowana była przez wykonanie obliczeń wielkości prognozowanych 
w latach poprzednich i porównanie ich z wynikami rzeczywistymi (krok wstecz). Do analizy wy-
korzystano zbiór informacji z lat 1993−2008. Na podstawie danych statystycznych zroku 2008 opra-
cowane zostały modele ekonometryczne przyczynowo-skutkowe, które umożliwiają ocenę wpływu 
zmiennej decyzyjnej (objaśniającej) na zmiany w zmiennej wynikowej (objaśnianej). Dla warunku, 
że koszt jednostkowy wynosi co najwyżej tyle ile wynosi cena oraz dla zadanego poziomu wydo-
bycia dobowego, a zarazem sprzedaży wyznaczono graniczne wielkości: poziomu zatrudnienia (ogó-
łem, dół), wydajności pracy, długości frontu ścianowego, liczby równocześnie czynnych ścian. 
W rozważaniach tych za strategiczne uznano średnie dobowe wydobycie z jednej ściany (zmienna 
ta jest wyrazem sprawności techniczno-technologiczno-organizacyjnej) oraz kosztu jednostkowego 
(zmienna ta jest wyrazem skuteczności i efektywności gospodarowania dyspozycyjnymi czynnika-
mi produkcji). 
 
 
 
The Econometric Models in Prognosis and Simulation 
of the Coal Mining Production Results 
 
On the basis of statistical data econometric models have been elaborated. In these models the pro-
duction and economic results are treated as explained variables, and as explanatory variables are 
treated time and the prime movers of such and not other results. Presented models, in consideration 
of their high reliability, make possible the simulation which will permit to obtain the answer on the 
question what will be the result, when variables explained would change. 
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Maria Sierpińska, Arkadiusz Kustra 
Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle, 
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, AGH, Kraków 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono teoretyczne aspekty finansowania na zasadach pro-
ject finance. Wskazane zostały możliwości zastosowania project finance w finansowaniu projektów 
górniczo-geologicznych na odpowiednich etapach ich rozwoju. W szczególności dotyczy to etapów 
budowy i przygotowania eksploatacji w przedsiębiorstwach górniczych. Dla poparcia rozważań li-
teraturowych przedstawiono aktualne dane ilustrujące poziom wykorzystania project finance w gór-
nictwie w 2008 roku, w którym pomimo kryzysu gospodarczego zanotowano rekordowy poziom 
finansowania projektów górniczo-geologicznych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Finansowanie, project finance, finansowanie w cyklu życia projektu, pro-
jekty górniczo-geologiczne 
 
 
 
WSTĘP 
 
Project finance stanowi formę finansowania wykorzystywaną w projektach kapitałochłonnych, gdzie 
pozyskanie środków finansowych z tradycyjnych źródeł jest kosztowne lub wręcz niemożliwe. 
W projektach o znacznych nakładach finansowych oraz charakteryzujących się wysokim ryzykiem 
można wykorzystać project finance pod warunkiem zabezpieczenia spłaty pozyskanych środków 
finansowych przyszłymi przepływami finansowymi generowanymi w trakcie funkcjonowania pro-
jektu. 
 Przykładem inwestycji finansowanych na zasadach project finance są projekty górniczo-geolo-
giczne. Praktyka pokazuje, że określone fazy cyklu życia projektu górniczo-geologicznego charak-
teryzują się określonymi ryzykami, zwłaszcza w początkowych etapach eksploracji i estymacji złóż. 
Wtedy wartość projektu jest najniższa a wartość przyszłych przepływów finansowych z projektu 
niepewna, ale potencjalnie może rosnąć wraz ze stopniem zwiększenia rozpoznania złoża. W świe-
tle analizy cyklu życia projektu górniczo-geologicznego, project finance znajduje zastosowanie do-
piero na etapie budowy kopalni przed rozpoczęciem procesy eksploatacji. 
 Patrząc na wartość transakcji przeprowadzonych w branży górniczej w dłuższym horyzoncie od 
2000 roku, można zauważyć tendencję wzrostową, przy czym w ostatnim roku tempo wykorzysta-
nia project finance zmalało na skutek kryzysu w branży oraz wstrzymaniem finansowania przez ban-
ki w ramach pilnowania płynności sektora bankowego. 
 Artykuł ma na celu przybliżenie istoty project finance, jego wykorzystania na określonym eta-
pie finansowania projektu górniczego w poszczególnych etapach cyklu jego życia jak również ak-
tualnym stanie wykorzystania w branży górniczej na świecie. 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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1. ISTOTA I DEFINICJE PROJECT FINANCE 
JAKO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW 

 
Project finance jest uznawana za metodę finansowania charakterystyczną dla szeregu kapitałochłon-
nych inwestycji wymagających zaangażowania znacznych nakładów finansowych. Może ona być 
wykorzystywana przez przedsiębiorstwa sektora prywatnego dla finansowania projektów przemy-
słowych czy infrastrukturalnych, jak również w sektorze usług publicznych w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego (PPP). 
 W ujęciu ogólnym można uznać, że project finance stanowi strukturę finansowania przedsięwzięć 
inwestycyjnych, które są finansowane poprzez dobór odpowiednich metod finansowania opartych 
na kapitałach własnych, kredytach i kapitałach podporządkowanych, ale również leasingu oraz emi-
sji papierów wartościowych. Właściwy dobór źródeł finansowania ma obniżyć ryzyko projektu, 
a tym samym średnioważony koszt kapitałów zaangażowanych do finansowani realizacji projektu. 
 Badania literaturowe potwierdzają, że definicje project finance można rozpatrywać w dwóch ka-
tegoriach: w doktrynie angielskiej i amerykańskiej. 
 W ideologii angielskiej, według C.R. Tinsleya, project finance to finansowa struktura, która ba-
zuje na przyszłych przepływach pieniężnych z danego projektu jako podstawowego źródła spłaty. 
Prawa i powiązania stanowią jedyne zabezpieczenie spłaty długu. Według C. Kleina project finan-
ce określany jest jako dostarczenie funduszy przez instytucję finansową lub grupę instytucji dla re-
alizacji danego przedsięwzięcia o charakterze nowatorskim. W doktrynie angielskiej project finan-
ce określany jest przede wszystkim jako długoterminowy sposób finansowania, struktura finanso-
wania lub sposób organizacji dużych projektów infrastrukturalnych, przemysłowych lub inwesty-
cyjnych.1 
 W ideologii amerykańskiej project finance jest określany trochę inaczej. Według Standard & 
Poor’s Corporation, project finance to zestaw porozumień i kontraktów między kredytodawcami, 
sponsorami i pozostałymi uczestnikami, którzy razem tworzą strukturę organizacyjną, zaciągającą 
w ich imieniu dług. Ta struktura, nazywana spółką celową, funkcjonować będzie tylko w ramach 
jednego konkretnego projektu.2 Szkoła amerykańska koncentruje się bardziej na konstrukcji spółki 
celowej oraz powiązaniach kontraktowych, jednak dopiero po połączeniu obydwu kategorii defini-
cji ukaże nam się pełen obraz project finance.3 
 Podstawową cechą project finance jest określenie projektu jako celu finansowania, jednak sam 
projekt bywa różnie definiowany. Najczęściej jest to jednorazowe przedsięwzięcie, które przepro-
wadzane jest w określonym celu przy wykorzystaniu przypisanych mu zasobów finansowych, ludz-
kich i rzeczowych. Do realizacji i obsługi tego przedsięwzięcia tworzona jest spółka celowa, czyli 
odrębna jednostka gospodarcza. W project finance ważny jest nie tyle cel projektu, co sposób finan-
sowania. 
 Project finance jest sposobem finansowania inwestycji, w przypadku której podstawowym źró-
dłem spłaty zaciągniętego długu jest nadwyżka finansowa generowana przez projekt, natomiast głów-
nym zabezpieczeniem długu są aktywa projekt. Jest to metoda finansowania infrastruktury publi-
cznej, projektów przemysłowych, gdzie spłata kapitału dłużnego jest zabezpieczona na składnikach 
majątku spółki projektowej, a zwrot kapitałów własnych użytych do sfinansowania projektu jest 
uzależniony od przepływów pieniężnych generowanych przez projekt.4 
 Dodatkowo wyodrębnienie projektu jako samodzielnego podmiotu powoduje, iż wszelkie rosz-
czenia z tytułu niespłaconych zobowiązań nie obciążają twórców projektu, ale spółkę, która reali-
                                                 
1A. Wojewnik-Filipkowska: Project finance w inwestycjach infrastrukturalnych. Warszawa, Wydawnictwo Fa-
chowe CedeWu, 2008, s. 29. 
2Tamże, s. 31. 
3Tamże, s. 32. 
4www.4pm.pl/artykul/project_finance_jako_metoda_finansowania_strukturalnego-76-192.html 
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zuje ten projekt. Wierzyciele dążący do zabezpieczenia udzielonych kredytów i pożyczek mogą żą-
dać od inicjatorów projektu gwarancji spłaty długu lub jego części. Project finance dodatkowo wy-
różnia się tym, że występuje tutaj umowny podział ryzyka pomiędzy uczestników projektu w za-
kresie zatwierdzonym przez wszystkie zainteresowane strony. 
 
 
2. WYKORZYSTANIE PROJECT FINANCE W FINANSOWANIU 

PROJEKTÓW GÓRNICZO-GEOLOGICZNYCH 
 
Początkowe etapy projektów górniczo-geologicznych w szczególności eksploracja charakteryzują 
się wysokim ryzykiem niepowodzenia. Z drugiej zaś strony wymagają wysokich nakładów inwe-
stycyjnych związanych z przeprowadzeniem odpowiednich badań geologicznych. Początkowe eta-
py eksploracji wymagają około od 500 000 USD do 5 milionów USD i z reguły są finansowane 
przez kapitał własny małej spółki eksploracyjnej (junior mine) skupiającej kilku inwestorów pry-
watnych. W przypadku, gdy prace eksploracyjne wymagają zaangażowania znacznych kapitałów 
firma prowadzące prace może podjąć starania mające na celu upublicznienie spółki i wejście na 
rynek finansowy. Takie możliwości dla spółek juniors mines daje alternatywny rynek kanadyjskiej 
giełdy w Toronto TSV-X. Jeżeli nie ma możliwości pozyskania pieniędzy z giełdy projekt geolo-
giczno górniczy może być finansowany przez kapitały pochodzące z funduszy hedgingowych, któ-
ry może utworzyć na ten cel fundusz specjalnego przeznaczenia (special situation fund). 
 Początkowe etapy eksploracji projektu górniczo-geologicznego pomimo możliwie znaczących 
nakładów nie stanowią jeszcze o dużej wartości tych projektów, ponieważ zasoby do końca nie zo-
stały zdefiniowane. 
 Eksploracja zawansowana wymaga przeprowadzenia intensywnego programu odwiertów ba-
dawczych oraz testów przeróbczych i metalurgicznych, jeżeli są wymagane. Dane pozyskiwane na 
etapie zaawansowanej eksploracji stanowią podstawę sporządzenia studium wykonalności projektu 
górniczo-geologicznego. Zakres wymaganych środków finansowych na tym etapie wynosi co naj-
mniej 10 milionów USD, a niejednokrotnie jest wyższa niż 100 milionów USD. Firmy na tym eta-
pie realizacji projektów są notowane na alternatywnych rynkach finansowych lub są finansowane 
przez agresywne fundusze finansowe. Czasami nie ma możliwości finansowania działalności eks-
ploracyjnej poprzez pozyskanie kapitału z giełdy gdyż przepisy prawne warunkują możliwości upu-
blicznienia przedsiębiorstwa tylko w sytuacji generowania przychodów. Taka sytuacja ma miejsce 
w Chinach. 
 Etap sporządzenia studium wykonalności jest najlepszym momentem dla upublicznienia spółki 
eksploracyjnej (junior mine), jeżeli jeszcze do tego momentu tego nie zrobiono. Ukończone i pełne 
studium wykonalności potwierdza mineralizację złoża i ekonomicznie uzasadnia podjęcie eksplo-
atacji. Według W. Gilman (dyrektor zarządzający w CIBC World Markets) jest to faza rozwoju gdzie 
można pozyskać znaczny kapitał przy najniższym koszcie. Projekt górniczo-geologiczny zaczyna 
mieć z jednej strony mniejsze ryzyko inwestycyjne, z drugiej rośnie jego wartość. 
 Etap budowy kopalni jest rozłożony w czasie a wartość koniecznych do poniesienia nakładów 
zależy od rozmiaru planowanego zakładu górniczego, ilości i wartości potrzebnego majątku rzeczo-
wego oraz podjęcia decyzji o realizacji procesów przeróbczych i metalurgicznych na miejscu gdzie 
prowadzona będzie eksploatacja. 
 Koszt budowy kopalni w praktyce może wynosić od około 200 milionów USD do około miliar-
da USD (np. inwestycja Zijin Consortium mająca na celu realizację zakładu górniczego rudy mie-
dzi w Peru wyniosła 1,2 mld USD). 
 Po sporządzeniu bankowego studium wykonalności projekt górniczo-geologiczny może być fi-
nansowany kapitałem obcym o charakterze odsetkowym, zakładając, że będzie można ustanowić 
zabezpieczenia zapewniające spłatę pożyczonego kapitału, które będą satysfakcjonować kredyto-
dawców. Zaciągnięty dług może mieć charakter emisji obligacji. Ponadto, spółka realizująca pro-
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jekt górniczo-geologiczny może zawrzeć kontrakty na sprzedaż przyszłej produkcji i w ten sposób 
pozyskać środki finansowe na budowę kopalni i regulowanie bieżących zobowiązań. 
 Posiadając bankowe studium wykonalności spółka typu junior mine, która dotychczas go reali-
zowała może go odsprzedać, co niejednokrotnie się dzieje, dużemu koncernowi wydobywczemu 
(tzw. major company). W ten sposób spółka eksploracyjna wychodzi z inwestycji zarabiając na niej 
i pozyskując fundusze na dalszą działalność eksploracyjną. 
 Na etapie budowy kopalni możliwym sposobem finansowania jest poject finance. Stanowi on 
strukturę finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, które są finansowane poprzez dobór odpo-
wiednich metod finansowania opartych na kapitałach własnych, kredytach i kapitałach podporząd-
kowanych, ale również leasingu oraz emisji papierów wartościowych. Właściwy dobór źródeł fi-
nansowania ma obniżyć ryzyko projektu, a tym samym średnioważony koszt kapitałów zaangażo-
wanych do finansowani realizacji projektu. Według R. Berweger z Standard Chartered Bank, zaletą 
project finance jest finansowanie projektu bez angażowania dotychczas posiadanych aktywów. Jed-
nocześnie project finance jest bardziej złożoną i kosztowniejszą formą finansowania w porównaniu 
do tradycyjnego zadłużenia. 
 Z uwagi na fakt, że projekty górniczo-geologiczne należą do specyficznych projektów inwesty-
cyjnych ich ryzyko zaczyna wzrastać pod koniec cyklu życia, kiedy będą podejmowane decyzje 
o zamknięciu i rekultywacji terenu, na którym realizowane było wydobycie. Decyzje te wiążą się 
z ponoszeniem określonych nakładów, które podmiot górniczy winien był odkładać w postaci re-
zerw na przyszłe wydatki w okresie prowadzenia eksploatacji. Etap zamknięcia projektu górnicze-
go, jego ryzyko oraz konieczne nakłady zmniejszającego jego wartość nabierają szczególnego zna-
czenia w przypadku projektów gdzie eksploatacja prowadzona była systemem odkrywkowym. 
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Rys. 1. Rodzaje finansowania projektu górniczo-geologicznego w różnych fazach cyklu jego życia. 
Źródło: opracowanie na podstawie danych Rand Merchant Bank 

 
 Według danych Rand Merchant Bank, zajmującego się finansowaniem projektów górniczo-geo-
logicznych w Afryce, poszczególne ich fazy są z reguły finansowane w następujący sposób: 
− Eksploracja i estymacja zasobów – finansowanie kapitałem własnym poprzez prywatnych in-

westorów, lub poprzez upublicznienie spółki na rynkach alternatywnych (np. AIM w Londynie, 
RSV-X w Toronto). 
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− Studium wykonalności i bankowe studium wykonalności – finansowanie strukturyzowane trak-
towane jako proces pozyskaniu kapitału poprzez emisję zabezpieczonych papierów dłużnych, 
w którym zobowiązanie spłaty inwestorów zostało wsparte określonym rodzajem wydzielonych 
aktywów oraz gwarancjami strony trzeciej (np. bank). 

− Budowa kopalni – finansowanie na zasadach project finance traktowane jako proces pozyska-
nia kapitałów poprzez emisję papierów dłużnych przez wydzieloną spółkę celową, których za-
bezpieczeniem są przyszłe przepływy generowane przez tą spółkę. 

− Eksploatacja – finansowanie na zasadach senior debt traktowane jako proces pozyskania kapi-
tałów, np. poprzez emisję papierów dłużnych z pierwszeństwem zaspokojenia roszczeń przed 
innymi zobowiązaniami. 

 Graficzne przedstawienie finansowania poszczególnych etapów projektu górniczo-geologiczne-
go przedstawia rysunek 1. Istotnym jest również wskazanie obszarów działalności spółek typu junior 
mines i major mines. 
 
 
3. PROJECT FINANCE W BRANŻY GÓRNICZEJ W 2008 ROKU 
 
Podstawową zasadą project finance w branży górniczej jest założenie, że przepływy finansowe 
z eksploatacji projektu będą stanowiły spłatę długu zaciągniętego na jego uruchomienie. Wykorzy-
stywane zasoby i ryzyko są ograniczone do aktywów projektu, które powstają w ramach jego reali-
zacji (inaczej, niż w przypadku sekurytyzacji, gdzie aktywa są wnoszone do spółki celowej). Po-
nadto, struktury finansowania oparte na project finance stanowią bufor łagodzący ryzyko politycz-
ne, poprzez ukształtowanie odpowiedniej struktury uczestników projektu w postaci dawców kapi-
tału, ale również rządów państw czy społeczności lokalnych. 
 W 2008 roku rynek finansowania project finance wykorzystywanego przez firmy górnicze był 
znaczący a wartość finansowania wyniosła sumarycznie dla branży 7,7 mld USD i była wyższa 
w stosunku do 2007 roku o 1,3 mld USD (rys. 2). 
 

 
 
Rys. 2. Wartość transakcji projekt finance w latach 2000−2009 
Źródło: 2008: The Year When Cash Was King. Raport Ernst & Young 2009 
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 Większość transakcji finansowania na zasadach project finance został zaaranżowana na począt-
ku roku. Wraz z upływem kolejnych miesięcy 2008 roku wartość i liczba transakcji była mocno 
ograniczana (rys. 3). 
 Zestawiając 10 największych wartościowo transakcji finansowania typu project finance można 
zauważyć, że stanowią one 90% wartości całego rynku tego typu transakcji. 
 

 
 
Rys. 3. Wartość transakcji project finance w trakcie 2008 roku w rozbiciu na poszczególne miesiące 
Źródło: 2008: The Year When Cash Was King. Raport Ernst & Young 2009 
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Brazylia 26%
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Hiszpania 3%
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Rys. 4. Project finance w górnictwie w 2008 roku w rozbiciu na poszczególne kraje. 
Źródło: 2008: The Year When Cash Was King. Raport Ernst & Young 2009 

 
 Brazylia, Australia, Tajwan, Indonezja realizowały projekty o wartości stanowiącej 91% warto-
ści rynku project finance. Zestawienie państw pokazane na rysunku stanowi mieszankę państw roz-
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winiętych i rozwijających się. Jednocześnie wzajemny udział jednych i drugich wskazuje, że po-
życzkodawcy w ramach realizacji project finance angażują się w finansowanie w państwach roz-
winiętych i tym samym ograniczają wysoce ryzykowne projekty – potencjalnie bardziej zyskowne 
w państwach rozwijających się. 
 Projekty górnicze związane z węglem kamiennym stanowiły 7 inwestycji z 16 realizowanych 
w 2008 roku na zasadach project finance. Przykładem takiej inwestycji była budowa terminala prze-
ładunkowego węgla w Australii o wartości 1,42 mld USD. Była to druga pod względem wartości 
transakcja oparta na zasadach project finance realizowanych w 2008 roku. 
 
Tabela 5. Przykłady największy projektorów realizowanych w 2008 roku na zasadach project finanse 

Lp. Nazwa projektu Koszt 
[mln USD] Kraj Sponsor projektu 

1. Taiwan Hot Rolled Coil Plant Project 1,652 Tajwan China Steel Corp. 

2. Newcastle Third Coal Loader 
Terminal Project 1,418 Australia 

Whitehaven Coal Mining Ltd 
Donaldson Coal Pty Ltd 

Excel Coal Ltd 
Centennial Coal Co. Ltd 

Hunter Valley Energy Coal 
White Mining Ltd 

3. Votorantim Expansion 
and Refinancing Project 1,300 Brazylia Votorantim 

4. Kaltim Prima Coal and Arutmin 
Indonesia Acquisition Project 1,100 Indonezja Bumi Resources Tbk PT 

Tata Power Co. Ltd 
5. Cosipa Hot Strip Mill Project 560 Brazylia Energy Developments Ltd 

6. EDL Australian Assets Financing 
Project (EDL ASF) 305 Australia Bayan Resources PT 

7. Bayan Resources Coal Mining 
Expansion Project 300 Indonezja Iberian Resources 

8. Aguas Teñidas Project 210 Hiszpania Gerdau Açominas 
9. Ouro Branco Steel Mill Project 200 Brazylia Iberian Resources 

10. OAO SDS UGOL Refinancing 
and Extension Project 167 Rosja Iberian Resources 

Źródło: 2008: The Year When Cash Was King. Raport Ernst & Young 2009. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Project finance stanowi interesująca alternatywę finansowania projektów kapitałochłonnych i obar-
czonych wysokim ryzykiem. Jednocześnie zapewnia rozłożenie ryzyka pomiędzy wszystkich uczest-
ników projektu i spłatę poniesionych nakładów z przepływów generowanych w trakcie funkcjono-
wania projektu. 
 W branży górniczej project finance jest wykorzystywany do finansowania projektów górniczo-
geologicznych na etapie budowy zakładu górniczego i przygotowania eksploatacji. Etapy wcześniej-
sze, związane z rozpoznaniem, eksploracją i oszacowaniem złoża są finansowane kapitałami włas-
nymi przedsiębiorców skłonnych zainwestować w tego rodzaju projekty. W niektórych przypad-
kach spółki typu junior mines mogą finansować działalność eksploracyjną poprzez emisję akcji 
i pozyskanie kapitałów na alternatywnych rynkach kapitałowych takich jak AIM w Londynie czy 
TSV-X w Toronto. 
 Finansowanie na zasadach project finance w górnictwie w 2008 wyniosło 7,7 mld USD. Wcze-
śniej projekty górnicze lub związane z górnictwem nie były finansowanie na taką skalę. W stosun-
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ku do 2007 wartość finansowania wzrosła o 1,3 mld USD. W związku z kryzysem, jaki dotknął gos-
podarkę światową a w tym sektor górniczy wartość transakcji w trakcie 2008 znacząco spadła 
w końcu roku. 
 W chwili obecnej wskutek znacznego zadłużenia firm górniczych na świecie analitycy rynku 
oczekują, że nastąpi zwrot w kierunku pozyskiwania kapitałów własnych na finansowanie działal-
ności górniczej. Branża górnicza, analizując horyzont ostatnich 30 lat nie była tak zadłużona jak 
dotychczas, gdzie obecnie średnie zadłużenie netto kapitału własnego, liczone dla czterdziestu naj-
większych koncernów górniczych na świecie wyniosło na koniec 2008 około 58%, przy średniej 
z ostatnich 30 lat około 30%.5 Pomimo znacznego zadłużenia firmy górnicze będą szukać możli-
wości wykorzystania project finance jako finansowania pozabilansowego w finansowaniu projek-
tów, jeżeli będzie ono korzystniejsze pod względem kosztów kapitałów oraz dostępności i ryzyka 
w stosunku do tradycyjnych źródeł pozyskiwania funduszy. Atrakcyjność project finance oraz jego 
zastosowanie determinuje kondycja finansowa sektora bankowego w tym warunki oferowanego fi-
nansowania jak również rozwiązania prawne dotyczące project finance. 
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Project Financing in Mining-Geological Projects 
in the Light of Actual Market Tendencies 
 
In the paper it was presented the theoretical questions of financing in project finance way. It was 
mentioned, the opportunities of project finance application in financing of mining geological pro-
jects in relevant stage of their development. Particularly it concerns the construction and develop-
ment stages of projects. In support of literature analyses, it was presented the actual level of project 
finance application in mining industry in 2008, when in spite of economic crisis in the world; value 
of project finance in mining industry was top. 
 
 

                                                 
5The Wall of Debt. Raport Ernst & Young 2009. 
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Analiza czynników wpływających na wydajność 
kombajnu chodnikowego 
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STRESZCZENIE: Wydajność urabiania kombajnem chodnikowym zależy w głównej mierze od 
własności urabianej skały, rodzaju głowic urabiających, wielkości kombajnu i technologii urabia-
nia czoła przodka. Niezależnie od wielkości kombajnu średnia wydajność urabiania zawsze maleje 
ze wzrostem wytrzymałości skał na ściskanie. Jednak wartość osiąganej dla danych warunków wy-
dajności zależy od wielkości kombajnu chodnikowego charakteryzowanej głównie wartością mocy 
zainstalowanej w układzie urabiania. Wydajność przy urabianiu warstwami równoległymi do spą-
gu zależy od pola powierzchni przekroju poprzecznego warstwy skrawanej i prędkości wychylania 
wysięgnika. Na pole przekroju poprzecznego warstwy skrawanej wpływa zmniejszenie efektywne-
go zabioru przy wychylaniu wysięgnika kombajnu w płaszczyźnie prostopadłej i równoległej do 
spągu. Stopień zmniejszenia pola powierzchni warstwy skrawanej zależy przy tym nie tylko od za-
bioru efektywnego, ale również od kształtu warstwy skrawanej. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Kombajn chodnikowy, głowice urabiające, wydajność urabiania 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Podstawowym warunkiem efektywnego urabiania skał kombajnem chodnikowym jest uzyskanie 
maksymalnej wydajności przy jak najmniejszym nakładzie poniesionych kosztów. Wydajność ura-
biania decyduje bowiem o postępie przodka drążonego wyrobiska korytarzowego, a więc i o czasie, 
w którym następuje udostępnienie złoża do eksploatacji lub przygotowanie frontu eksploatacyjnego. 
Proces urabiania skał głowicami urabiającymi kombajnu chodnikowego jest złożony ze względu na 
jego fizykalną istotę oraz dużą liczbę czynników decydujących o wydajności urabiania i zapotrze-
bowaniu energii niezbędnej do jego realizacji. Najważniejsze czynniki wpływające na te relacje 
można pogrupować następująco: 
− własności mechaniczne urabianej skały; 
− rodzaj głowic urabiających i parametry geometryczne głowic, noży skrawających, wysięgnika 

i obrotnicy kombajnu; 
− parametry ruchowe i siłowe kombajnu chodnikowego; 
− technologia urabiania czoła przodka (zabiór, wysokość warstwy urabianej, kształt i pole po-

wierzchni przekroju warstwy urabianej, kolejność urabianych warstw). 
 Wiele wymienionych czynników jest związanych ze sobą i zależnych dodatkowo od innych pa-
rametrów z tej samej lub innej grupy. Wydajność urabiania kombajnem chodnikowym zależy przy 
tym w głównej mierze od własności urabianej skały, rodzaju zastosowanych głowic urabiających, 
wielkości kombajnu i technologii urabiania czoła przodka. 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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2. WYDAJNOŚĆ URABIANIA SKAŁ O RÓŻNEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE 
 
Charakterystyka wydajnościowa kombajnu chodnikowego, podawana najczęściej przez producenta 
kombajnu jako zależność empiryczna uśredniona dla różnych warunków, określa zależność 
przeciętnej wydajności urabiania od wytrzymałości skał na ściskanie. Wytrzymałość skał na ści-
skanie jest bowiem powszechnie stosowanym wskaźnikiem charakteryzującym własności urabia-
nej skały przy drążeniu wyrobisk kombajnami chodnikowymi. Niezależnie od typu oraz wielkości 
kombajnu średnia wydajność urabiania zawsze maleje ze wzrostem wytrzymałości skał na ściska-
nie (rys. 1). Jednak wartość osiąganej dla danych warunków wydajności zależy od wielkości kom-
bajnu chodni-kowego charakteryzowanej głównie wartością mocy zainstalowanej w układzie urabia-
nia. Im więk-szą mocą w układzie urabiania dysponuje kombajn tym większą wydajność urabia-
nia uzyskuje w podobnych warunkach. I tak kombajn chodnikowy KR-150 o mocy silnika napę-
dzającego poprzeczne głowice urabiające wynoszącej 150 kW będzie urabiał z większą wydajno-
ścią niż kombajn AM-50z z silnikiem o mocy 100 kW w układzie urabiania, co uwidacznia prze-
bieg charakterystyk wydajnościowych tych kombajnów (rys. 1). Potwierdzają to również pomia-
ry parametrów pracy kombajnów różnych wielkości urabiających skały o zbliżonych własnościach 
[1]. Symulacje komputerowe procesu urabiania skał o zróżnicowanych wartościach wytrzymałości 
skał na ściskanie, na podstawie których wyznacza się krzywe zapotrzebowania mocy w układzie 
urabiania w zależności od prędkości wychylania wysięgnika w płaszczyźnie równoległej do spągu, 
również wska-zują na wzrost potrzebnej mocy ze wzrostem zwięzłości urabianej skały dla uzyska-
nia takiej samej wydajności [7]. Należy przy tym pamiętać, że wartość mocy zainstalowanej 
w układzie urabiania kombajnu chodnikowego jest ściśle zależna od innych parametrów kombaj-
nu, a zwłaszcza od jego masy, położenia środka ciężkości i parametrów siłowych. 
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Rys. 1. Charakterystyki wydajnościowe kombajnów chodnikowych 
Figure 1. Roadheaders efficiency characteristics 
 
 
3. WYDAJNOŚĆ URABIANIA SKAŁ GŁOWICAMI PODŁUŻNYMI I POPRZECZNYMI 
 
W wysięgnikowych kombajnach chodnikowych stosowane są dwa rodzaje głowic urabiających: gło-
wice poprzeczne i głowice podłużne. W pierwszym przypadku kombajn wyposażony jest w dwie 
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głowice urabiające osadzone na czopach wału wyjściowego reduktora. Oś obrotu głowic poprzecz-
nych jest prostopadła do osi podłużnej wysięgnika. W drugim przypadku kombajn posiada tylko 
jedną głowicę urabiającą o osi obrotu pokrywającej się z osią podłużną wysięgnika. Rodzaj zastoso-
wanych głowic urabiających wpływa w istotny sposób na stan obciążenia zarówno układu urabia-
nia jak i pozostałych podzespołów kombajnu chodnikowego oraz na stateczność kombajnu i osiąga-
ne wyniki produkcyjne. 
 Zarówno dla urabiających głowic poprzecznych (rys. 2) jak i podłużnych (rys. 3) średnia wy-
dajność urabiania zawsze maleje ze wzrostem wytrzymałości skał na ściskanie. Zarówno dla 
głowic poprzecznych jak i podłużnych przebieg charakterystyk wydajnościowych zależy od mocy 
silnika w układzie urabiania (linie przerywane odpowiadają mocy układu urabiania 132 kW, ciągłe 
200 kW, zaś punktowe 300 kW). Jednak zależności te mają odmienny charakter dla głowic podłuż-
nych i poprzecznych [2]. Kombajny wyposażone w głowice podłużne zdolne są do efektywnego 
urabiania skał o mniejszej wytrzymałości na ściskanie uzyskując przy tym wysoką wydajność ura-
biania i duże postępy drążenia. Kombajny chodnikowe z głowicami poprzecznymi przeznaczone są 
do urabiania skał trudno urabialnych, gdyż w tych warunkach osiągają większą wydajność niż gło-
wice podłużne. 
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Rys. 2. Wydajność urabiania głowicami poprzecznymi 
Figure 2. Mining efficiency of lateral cutting heads 
 
 
 Wydajność procesu urabiania oraz obciążenie układu urabiania zależy również od parametrów 
technicznych głowicy, a w szczególności kształtu i wymiarów pobocznicy głowicy oraz liczby i spo-
sobu rozmieszczenia uchwytów nożowych i noży na pobocznicy [5], [6]. Złożoność procesu ura-
biania oraz wielość wzajemnie powiązanych ze sobą czynników wpływających na jego przebieg 
sprawia, że decyzja o wyborze głowic urabiających o określonej stereometrii poprzedzona powinna 
być dogłębną analizą zjawisk dynamicznych towarzyszących urabianiu skały. 
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Rys. 3. Wydajność urabiania głowicami podłużnymi 
Figure 3. Mining efficiency of longitudinal cutting heads 
 
 
4. WPŁYW TECHNOLOGII URABIANIA PRZODKA NA WYDAJNOŚĆ 
 
O postępie drążenia wyrobiska decyduje również stosowana technologia urabiania, która związana 
jest przede wszystkim z warunkami naturalnymi. Klasyczna technologia polega na urabianiu czoła 
przodka warstwami równoległymi do spągu. Cykl urabiania rozpoczyna się najczęściej przy spągu 
w warstwie węgla, gdzie kombajn manewrując podwoziem stopniowo wcina się głowicami urabia-
jącymi przy ociosach chodnika i urabia kolejne warstwy przy spągu. Po zakończeniu wcinania ura-
bianie odbywa się warstwami równoległymi do spągu, w ten sposób, że wysięgnik jest podnoszony 
przy lewym lub prawym ociosie chodnika by przejść do następnej, wyżej położonej warstwy. Po 
dojściu głowic urabiających do stropu wyrobiska rozpoczyna się profilowanie jego ociosów, aby 
kształt jego przekroju odpowiadał kształtowi stawianej następnie obudowy łukowej chodnika. Pod-
czas całego cyklu urabiania wysięgnik kombajnu wykonuje złożony ruch, którego rzut trajektorii 
na płaszczyznę przekroju poprzecznego chodnika przedstawiono na rysunku dla drążenia chodnika 
kombajnem AM-85 [4]. 
 Wydajność urabiania, czyli objętość urobku odspojonego od calizny odniesiona do czasu urabia-
nia, przy urabianiu warstwami równoległymi do spągu zależy od pola powierzchni przekroju po-
przecznego warstwy skrawanej i prędkości wychylania wysięgnika. Pole przekroju poprzecznego 
warstwy skrawanej zależy od usytuowania wysięgnika przy urabianiu danej warstwy w stosunku 
do warstw skrawanych uprzednio oraz zmniejszenie efektywnego zabioru przy wychylaniu wysię-
gnika kombajnu w płaszczyźnie prostopadłej i równoległej do spągu. O prędkości wychylania wy-
sięgnika, przy założeniu maksymalnego wychylenia dźwigni rozdzielacza sterującego obrotem wy-
sięgnika przez kombajnistę, decyduje charakterystyka układu hydraulicznego, który samoczynnie 
dostosowuje prędkość wychylania w zależności od wartości oporowego momentu obrotu wysięgni-
ka. Zarówno prędkość wychylania wysięgnika z głowicami, jak i pole powierzchni przekroju po-
przecznego warstwy skrawanej silnie wpływają na uzyskiwane chwilowe wartości wydajności i ener-
gochłonności urabiania. 
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Rys. 4. Trajektoria ruchu wysięgnika podczas urabiania warstw skalnych 
Figure 4. Roadheader boom path during cutting consecutive rock layers 

 
 Pomiary podstawowych parametrów pracy kombajnu chodnikowego w warunkach podziemnej 
kopalni węgla kamiennego potwierdzają istotną zależność wydajności urabiania od pola powierz-
chni przekroju poprzecznego urabianej warstwy wynikającego z wysokości urabianej warstwy [5]. 
Zależność uzyskiwanej przez kombajn AM–50z wydajności urabiania łupku piaszczystego od pręd-
kości obwodowej wychylania wysięgnika dla trzech zakresów wysokości urabianej warstwy jest 
liniowa w poszczególnych zakresach (rys. 5). Przy małej wysokości urabianej warstwy, a co za 
tym idzie − niewielkim polu jej powierzchni nie można uzyskać dużej wydajności urabiania nawet 
przy wychylaniu głowic z dużą prędkością. 
 
 

0

5

10

15

20

25

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4

Vow [m/s]

Q
 [m

3 /h
]

h < 0.025 m

h - 0.025 m - 0.05 m

h > 0.05 m

 
 
Rys. 5. Zależność wydajności urabiania od prędkości wychylania wysięgnika 
Figure 5. Dependency of roadheader’s boom speed deflection on mining efficiency 
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 Podczas urabiania czoła przodku efektywny zabiór obrazujący głębokość wcięcia poprzecznych 
głowic urabiających mierzony jest wzdłuż osi wysięgnika kombajnu prostopadle do osi obrotu gło-
wic. Wartość zabioru efektywnego zależy od kąta wychylenia wysięgnika i jest równa zabiorowi 
nominalnemu (przemieszczeniu podwozia kombajnu chodnikowego) tylko przy wysięgniku usytu-
owanym równolegle do spągu i równolegle do osi wzdłużnej chodnika. Ze względu na krzywizny 
czoła przodku w płaszczyźnie prostopadłej i równoległej do spągu, wychylanie wysięgnika w kie-
runku ociosu chodnika bądź podnoszenie czy opuszczanie wysięgnika powoduje zmniejszenie efek-
tywnego zabioru głowic [3]. Zmniejszenie zabioru efektywnego, przy wychylaniu wysięgnika rów-
nolegle do spągu, skutkuje zmniejszeniem pola przekroju poprzecznego skrawanej warstwy oraz 
zmianą liczby noży biorących udział w jej skrawaniu. Spadek objętości urobionej skały przypada-
jący na jednostkowe przemieszczenie głowicy, będący wynikiem zmniejszenia pola przekroju po-
przecznego skrawanej warstwy, jest rekompensowany przyrostem drogi posuwu głowic, które w rze-
czywistości przemieszczają się po łuku a nie po linii prostej. W płaszczyźnie prostopadłej do spągu 
zmniejszanie efektywnego zabioru przy wychylaniu wysięgnika w górę lub w dół jest rekompen-
sowane zwiększoną liczbą skrawanych warstw mieszczących się na długości łuku krzywizny czoła 
chodnika w płaszczyźnie prostopadłej do spągu, w stosunku do liczby warstw mieszczących się na 
prostej wyznaczającej odległość stropu od spągu. Stopień zmniejszenia pola powierzchni warstwy 
skrawanej zależy nie tylko od zabioru efektywnego, ale również od kształtu warstwy skrawanej [4]. 
 Wyróżniono trzy charakterystyczne kształty przekroju poprzecznego warstwy skrawanej, które 
odpowiadają rzeczywistym kształtom przekroju skrawanych warstw: 
− kształt I powstający przy urabianiu pierwszej warstwy z wyrównanej powierzchni; 
− kształt II powstający przy urabianiu kolejnej warstwy z przesunięciem głowic w kierunku rów-

noległym do spągu; 
− kształt III powstający przy urabianiu kolejnej warstwy z przesunięciem wysięgnika w płasz-

czyźnie prostopadłej do spągu. 
 Zmniejszenie zabioru efektywnego przy wychylaniu wysięgnika w płaszczyźnie równoległej jak 
i prostopadłej do spągu, skutkuje zmniejszeniem pola przekroju poprzecznego skrawanej warstwy 
FSKR, w stopniu zależnym od kształtu skrawanej warstwy. Procentowa zależność zmniejszenia pola 
powierzchni przekroju poprzecznego od zabioru efektywnego dla wszystkich trzech analizowanych 
kształtów przekrojów poprzecznych warstwy skrawanej ma inny charakter (rys. 6). 
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Rys. 6. Procentowa zależność zmniejszenia pola powierzchni przekroju poprzecznego 
od zabioru efektywnego dla różnych kształtów przekrojów poprzecznych warstwy 
Figure 6. Dependency of effective web on decrease level of cross-sectional area 
of a cut layer for different shapes of layer cross-sectional area in percentage terms 
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 Dla kształtu I, czyli podczas urabiania pierwszej warstwy z wyrównanego czoła przodka można 
zaobserwować wyraźny ponad proporcjonalny spadek pola powierzchni warstwy skrawanej w sto-
sunku do zabioru efektywnego. Przy maksymalnym wychyleniu wysięgnika kombajnu AM-50z 
w płaszczyźnie poziomej i pionowej (αH = 40° i αV = 60°) pole powierzchni warstwy skrawanej 
zmniejsza się w stosunku do wartości nominalnej o 73,2% przy zmniejszeniu zabioru efektywnego 
o 61,7%. Przy urabianiu kolejnej warstwy z przesunięciem głowic w kierunku równoległym do 
spągu wzdłuż osi podłużnej wyrobiska (kształt II) spadek pola powierzchni warstwy skrawanej 
w stosunku do spadku zabioru efektywnego jest mniejszy. Pole powierzchni przekroju poprzecz-
nego przy maksymalnym wychyleniu wysięgnika w płaszczyźnie prostopadłej jak i równoległej 
(αH = 40° i αV = 60°) zmniejsza się w stosunku do wartości nominalnej o wartość równą 56% po-
wierzchni przekroju nominalnego. Dla kształtu III, czyli urabiania kolejnej warstwy z przesunię-
ciem głowic w płaszczyźnie prostopadłej do spągu, wychylanie wysięgnika kombajnu skutkuje pro-
porcjonalną zmianą pola powierzchni warstwy skrawanej w stosunku do zabioru efektywnego. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Wydajność urabiania kombajnem chodnikowym zależy w głównej mierze od własności urabianej 
skały, rodzaju zastosowanych głowic urabiających, wielkości kombajnu i technologii urabiania czo-
ła przodka. Niezależnie od typu oraz wielkości kombajnu średnia wydajność urabiania zawsze ma-
leje ze wzrostem wytrzymałości skał na ściskanie. Jednak wartość osiąganej dla danych warunków 
wydajności zależy od wielkości kombajnu chodnikowego charakteryzowanej głównie wartością mo-
cy zainstalowanej w układzie urabiania. Im większą mocą w układzie urabiania dysponuje kom-
bajn tym większą wydajność urabiania uzyskuje w podobnych warunkach. Kombajny wyposażone 
w głowice podłużne zdolne są do efektywnego urabiania skał o mniejszej wytrzymałości na ściska-
nie uzyskując przy tym wysoką wydajność urabiania i duże postępy drążenia. Kombajny chodniko-
we z głowicami poprzecznymi przeznaczone są do urabiania skał trudno urabialnych, gdyż w tych 
warunkach osiągają większą wydajność niż głowice podłużne. 
 Wydajność przy urabianiu warstwami równoległymi do spągu zależy od pola powierzchni prze-
kroju poprzecznego warstwy skrawanej i prędkości wychylania wysięgnika w płaszczyźnie równo-
ległej do spągu. Pole przekroju poprzecznego warstwy skrawanej zależy od usytuowania wysięgni-
ka przy urabianiu danej warstwy w stosunku do warstw skrawanych uprzednio, o którym decyduje 
kombajnista kierujący się swoją wiedzą i subiektywnym doświadczeniem oraz zmniejszenie efek-
tywnego zabioru przy wychylaniu wysięgnika kombajnu w płaszczyźnie prostopadłej i równoległej 
do spągu. Stopień zmniejszenia pola powierzchni warstwy skrawanej zależy przy tym nie tylko od 
zabioru efektywnego, ale również od kształtu warstwy skrawanej. 
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An Analysis of Parameters Depending on Roadheader Efficiency 
 
A roadheader mining efficiency depends mainly on mined rock properties, type of cutting heads, 
a roadheader size and mining technology. Independently on a roadheader size the average mining 
efficiency always diminishes with the increase of rock compression strength factor. However, the 
value of attainable mining efficiency in given conditions depends on roadheader size, which is cha-
racterized mainly by the value of a drive power installed in a roadheader mine system. Mining effi-
ciency during cutting layers parallel to floor depends on cross-sectional area of a cut layer and the 
speed deflection of the roadheader’s boom. The size of a cross-sectional area of a cut layer depends 
on decrease of a web during boom deflection in planes parallel and perpendicular to floor. Decre-
ase level of cross-sectional area of a cut layer depends not only on effective web but also on a sha-
pe of cut layer. 
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STRESZCZENIE: W obliczu globalnego kryzysu ekonomicznego gospodarowanie zasobami przed-
siębiorstw staje się zadaniem niezwykle trudnym. Wiele tradycyjnych metod zwiększania efektyw-
ności działania zawodzi. Stąd też potrzeba poszukiwania i wdrażania nowoczesnych instrumentów 
redukcji kosztów. Jednym z nich jest procesowy rachunek kosztów będący przedmiotem rozważań 
podejmowanych w niniejszym artykule. Celem publikacji jest określenie roli procesowego rachun-
ku kosztów w kształtowaniu wyniku finansowego przedsiębiorstw górniczych. W pierwszej części 
artykułu przedstawia się ideę oraz zasady wykorzystania procesowego rachunku kosztów w przed-
siębiorstwach produkcyjnych. Następnie rozważania osadza się w specyfice przedsiębiorstw górni-
czych. Dokonuje się oceny istniejących w tym zakresie rozwiązań oraz formułuje się propozycje 
udoskonalenia wdrożonych systemów. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Rachunek kosztów, przedsiębiorstwo górnicze, wynik finansowy, efektyw-
ność 
 
 
 
1. ISTOTA I ZAKRES RACHUNKU KOSZTÓW 
 
W przedsiębiorstwie kalkulowanie kosztów odbywa się w ramach istniejących systemów rachun-
kowości w formie rachunku kosztów. Rachunek ten powinien uwzględniać różnorodne potrzeby je-
go użytkowników. Przede wszystkim powinien dostarczać wieloprzekrojowych informacji o kosz-
tach ponoszonych przez przedsiębiorstwo, umożliwiając tym samym formułowanie odpowiednich 
ocen dla potrzeb użytkowników zewnętrznych (rachunkowość finansowa) oraz podejmowanie ra-
cjonalnych decyzji przez zarząd przedsiębiorstwa (rachunkowość zarządcza) [1]. 
 Zaspokojenie przez rachunek kosztów zróżnicowanego zapotrzebowania informacyjnego róż-
nych odbiorców wymaga zastosowania odpowiednich procedur przetwarzania informacji dotyczą-
cych kosztów. Procedury te wraz z zespołem założeń i reguł tworzą model rachunku kosztów, któ-
ry z punktu widzenia zakresu działania może dzielić się na sprawozdawczy (systematyczny) ra-
chunek kosztów oraz rachunek kosztów dla zarządzania [2]. 
 Zgodnie z rysunkiem 1 koszty w rachunku systematycznym ujmowane są głównie dla celów 
sprawozdawczych i szacowania wartości zapasów. W układzie tym koszty są ponoszone na bieżą-
co i są grupowane w trzech przekrojach: w układzie rodzajowym, w układzie funkcjonalno-pod-
miotowym i w układzie kalkulacyjnym (przedmiotowym) [3]. Z kolei rachunek kosztów dla celów 
zarządczych stanowi podstawę do podejmowania przyszłych decyzji o charakterze operacyjnym 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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i strategicznym. Zasady jego sporządzania są dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiors-
twa. 
 
 

Rachunek kosztów 

SPRAWOZDAWCZY (SYSTEMATYCZNY) 
RACHUNEK KOSZTÓW 

(Rachunkowość finansowa) 
 koszty produktów dla wyceny zapasów, 
 koszty dla ustalenia wyniku działalności 

RACHUNEK KOSZTÓW DLA CELÓW 
ZARZĄDCZYCH 

(Rachunkowość zarządcza) 
 informacje o kosztach dla 

podejmowania decyzji 
krótkoterminowych, 

 informacje o kosztach dla planowania, 
 informacje o kosztach dla kontroli 

 
 
Rys. 1. Rodzaje rachunku kosztów 
Figure 1. Types of costs’ calculation 
(Źródło: A. Karmańska (red.) 2002: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, str. 30) 

 
 Szybko zmieniające się środowisko konkurencyjne, postępująca globalizacja, nieznane wcze-
śniej kanały sprzedaży i metody komunikacji z klientami oraz zmiany w technologii przetwarzania 
danych sprawiły, że systematyczny rachunek kosztów stracił na znaczeniu, a priorytetem stał się 
rachunek kosztów sporządzany w celach zarządczych. Tradycyjne metody i techniki zarządzania 
stały się nieprzydatne dla potrzeb skutecznego zarządzania, efektywnego kontrolowania i obniża-
nia kosztów. Z tych też przyczyn obecnie innowacyjne metody zarządzania skupiają się na zarzą-
dzaniu procesowym, a nie funkcjonalnym. Istota tej zmiany polega na przejściu od koncentracji na 
pionach organizacyjnych do koncentracji na procesach i działaniach [4]. Do najważniejszych me-
tod zarządzania kosztami w ujęciu procesowym zalicza się: 
− rachunek kosztów łańcucha wartości (value chain costing); 
− model Activity Based Costing, obejmujący: rachunek kosztów działań ABC (Activity Based Cost-

ing), system kaizen costing, system target costing [5]. 
 
 
2. MODEL PROCESOWEGO RACHUNKU KOSZTÓW − ASPEKT POZNAWCZY 
 
Metoda Activity Based Costing (ABC) zaliczana jest do zestawu instrumentów zarządczych okre-
ślanych jako Activity Based Managemnet (ABM), co oznacza zarządzanie w oparciu o działania. 
ABM zostało zdefiniowane przez Consortium for Advanced Mnufacturing-International, jako dzie-
dzina, która koncentruje się na zarządzaniu działaniami. W świetle tej koncepcji uważa się, że to 
działania są podstawą zwiększania wartości otrzymywanych przez klientów oraz w rezultacie 
zwiększenia zysku osiąganego w wyniku dostarczenia tych wartości. W obszarze zainteresowań ni-
niejszej koncepcji znajduje się między innymi analiza determinantów kosztów, analiza samych dzia-
łań oraz pomiar wyników podejmowanych działań. 
 W metodzie ABC zakłada się trójetapowe podejście do zarządzania kosztami, które obejmuje: 
1. Sporządzenie bazy danych na temat działań podejmowanych w przedsiębiorstwie; 
2. Przypisanie zasobów do wyodrębnionych wcześniej działań; 
3. Obliczenie kosztów działań w oparciu o zużyte zasoby i nośniki kosztów działań [6]. 
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 W pierwszym etapie sporządza się szczegółową bazę danych na temat istotnych działań wyko-
nywanych w przedsiębiorstwie. Przy tworzeniu tej bazy wykorzystuje się następujące metody 
gromadzenia informacji:  
− bezpośrednie wywiady z kierownikami i innymi pracownikami firmy; 
− ankiety; 
− przeglądy opisu stanowisk; 
− przeglądy dokumentacji finansowej i technicznej. 
 W toku gromadzenia informacji ocenia się także, które spośród nich prowadzą do zwiększenia 
wartości wyrobu gotowego lub usługi z punktu widzenia klienta, a które nie przyczyniają się do 
wzrostu wartości. Przy czym zakłada się, że do zwiększenia wartości produktu przyczyniają się te 
działania, w które zaangażowany jest rzeczywisty przerób surowców i materiałów. W analizie po-
mija się te działania, w których zużywane są zasoby, ale nie powodują one wzrostu wartości pro-
duktów. Do działań nietworzących wartości zalicza się między innymi: magazynowanie materia-
łów, przekazywanie ich na stanowiska obróbcze, oczekiwanie na obróbkę, kontrolę śródoperacyj-
ną. Trzeba jednak pamiętać, by analizując działania niezwiększające wartości produktu oszacować, 
w jaki sposób ich wyeliminowanie lub skrócenie wpłynie na poziom zadowolenia klienta. 
 Warto także dodać, iż w celu prawidłowego określenia działań należy uwzględnić ich podsta-
wowe poziomy przedstawione w tabeli 1 [7]. 
 
Tabela 1. Podstawowe poziomy działań w rachunku kosztów działań 
Table 1. Essential activity levels in costs’ calculation 

Poziom Charakterystyka Przykłady kosztów 

Produktu Związane z wytworzeniem 
jednostki wyrobu 

zużycie materiałów bezpośrednich, robocizna 
bezpośrednia, utrzymanie maszyn i urządzeń 

Partii produktów Związane z wytworzeniem 
partii wyrobów 

przygotowanie produkcji, transport wewnętrzny,
nadzór, przyjmowanie zamówień 

Asortymentu 
produktów 

Związane z poszczególnym 
rodzajem wyrobów 

opracowanie dokumentacji technicznej 
produkcji, udoskonalenia produktów 

Przedsiębiorstwa Związane z zarządzaniem 
przedsiębiorstwem koszty infrastruktury, promocji, reklamy 

Źródło: E. Nowak, Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2003, s. 218−220. 
 
 W kolejnym etapie procesowego rachunku kosztów ustala się jakie zasoby są niezbędne do zre-
alizowania działań. Na tym etapie identyfikuje się liczbę i rodzaj zasobów zużywanych w przed-
siębiorstwie, a także wskazuje się na nośniki kosztów zasobów. Zasoby stanowią przede wszyst-
kim środki produkcji, czyli wszystko to, co jest konieczne do wykonania konkretnej działalności, 
np. surowce, materiały maszyny urządzenia, energia, pracownicy obiekty. Nośniki kosztów zasobów 
to ilościowe mierniki zużywanych zasobów przy realizacji danego zadania. Dla wymienionych 
wcześniej zasobów będą to: ilość zużytych surowców i materiałów, czas pracy maszyn i urządzeń, 
ilość zużytej energii, liczba zatrudnionych pracowników, powierzchnia obiektu wykorzystywanego 
przy działaniu [6]. Schematyczne przykładowe ujęcie drugiego etapu rachunku kosztów działań 
przedstawiono na rysunku 2. 
 W trzecim etapie następuje skalkulowanie kosztów działań w oparciu o wartość zużytych zaso-
bów. Wówczas nośniki kosztów działań stają się ilościowymi miernikami odzwierciedlającymi kosz-
ty stworzenia konkretnego obiektu, wyrobu lub usługi. 
 Przedstawiony powyżej w zarysie rachunek kosztów działań pozwala zniwelować część wad 
systematycznego rachunku kosztów, do których zalicza się: 
− Brak możliwości wiarygodnej oceny rentowności procesów; 
− Brak informacji zapewniającej doskonalenie efektywności procesów; 
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− Brak informacji o efektywności wykorzystywanych zasobów; 
− Brak mechanizmów kontroli rejestracji operacji finansowych, co skutkuje słabą jakością infor-

macji na wyjściu z systemu; 
− Brak algorytmów podziału kosztów pośrednich, które powstały podczas różnych faz produkcji; 
− Dostarczanie informacje z opóźnieniem; 
− Dostarczanie informacji zbyt ogólnych i skoncentrowanych na danych finansowych z pominię-

ciem aspektu czasu oraz danych niefinansowych (rzeczowe); 
− Brak systemu motywacyjnego zintegrowanego z systemem planowania i kontroli kosztów. 
 
            ZASÓB                 NOŚNIK KOSZTÓW ZASOBU                       DZIAŁANIA 
 

 
Materiały i surowce  

 

Procent zużycia 
materiałów 
i surowców 

Dostarczenie materiałów 

Przezbrajanie maszyn i urządzeń 

Praca maszyn i urządzeń 

Kontrola jakości 

Transport wewnętrzny 

Utrzymanie wydziału 

Zarządzanie produkcją 

 

Produkcja  
 
Rys. 2. Przypisanie zasobów do działań 
Figure 2. Indicating resources to activities 
(Źródło: opracowanie własne na podstawie J.A. Miller, 
Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa 2000, str. 45) 

 
 Rachunek ABC umożliwia przede wszystkim monitoring kosztów w ujęciu procesowym. Dzię-
ki niemu możliwe staje się zidentyfikowanie nieefektywnych faz analizowanego działania oraz po-
dejmowanie racjonalnych decyzji zarządczych zmierzających do redukcji zbędnych lub nadmier-
nych kosztów. W rezultacie możliwa staje się poprawa wyniku finansowego przedsiębiorstwa bez 
pogorszenia poziomu zadowolenia klienta. 
 
 
3. KOSZTY PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH W RACHUNKU SYSTEMATYCZNYM 
 
W niniejszym artykule analizie poddano rachunki kosztów wykorzystywane w jednym z funkcjo-
nujących w Polsce przedsiębiorstw górniczych. Analizą objęto lata 2003−2007. W badanym przed-
siębiorstwie koszty dla celów sprawozdawczych ujmuje się w układzie rodzajowym. W tabeli 2 
przedstawiono strukturę tych kosztów w analizowanym okresie. 
 Z danych zawartych w tabeli 2 wynika, że w strukturze kosztów rodzajowych w badanym okre-
sie dominują koszty wynagrodzeń, które stanowią ponad 40% wszystkich kosztów we wszystkich 
objętych badaniem okresach. Znaczny udział w strukturze kosztów ma także zużycie materiałów 
i energii oraz koszt usług obcych. Zatem największa pula kosztów przypisana jest do zasobów 
ludzkich oraz materialnych zużywanych w procesach produkcyjnych. 
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Tabela 2. Struktura kosztów rodzajowych w badanym przedsiębiorstwie górniczym w latach 2003−2007 
Table 2. Costs’ level in mining enterprise in 2003−2007 

Koszty według rodzaju 2003 2004 2005 2006 2007 

1. Amortyzacja 7,16% 6,62% 7,09% 7,78% 9,00% 

2. Zużycie materiałów i energii 15,76% 18,69% 18,25% 19,40% 18,86% 

3. Usługi obce 16,50% 16,63% 17,84% 15,96% 15,81% 

4. Wynagrodzenia 44,73% 42,22% 40,95% 40,87% 40,62% 

5. Narzuty na wynagrodzenia 9,42% 8,95% 8,83% 8,38% 8,03% 

6. Świadczenia dla pracowników 3,21% 2,96% 3,52% 3,61% 3,39% 

7. Podatki i opłaty 2,73% 2,81% 2,77% 2,83% 2,91% 

8. Koszty podróży służbowych 0,00% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 

9. Inne koszty 0,49% 1,09% 0,74% 1,13% 1,35% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych badanego przedsiębiorstwa górniczego. 

 
 Na podstawie rachunku systematycznego można dokonać także oceny dynamiki poszczegól-
nych kosztów rodzajowych. Zmiany w wysokości ponoszonych kosztów na tle zmian wydobycia 
oraz zatrudnienia przedstawiono w tabeli 3. 
 
Tabela 3. Zmiany w poziomie kosztów, zatrudnieniu i wydobyciu 
Table 3. Changes in costs, employment and coal production 

Pozycja 2003 2007 

Zatrudnienie 1,00 0,76 
Wydobycie węgla 1,00 0,77 
Koszty rodzajowe ogółem 1,00 1,08 
Amortyzacja 1,00 1,36 
Zużycie materiałów i energii ogółem 1,00 1,29 
Usługi obce 1,00 1,04 
Wynagrodzenia ogółem 1,00 0,98 
Narzuty na wynagrodzenia 1,00 0,92 
Świadczenia dla Pracowników 1,00 1,14 
Podatki i opłaty 1,00 1,15 
Koszty podróży służbowych 1,00 0,87 

Inne koszty 1,00 2,97 
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych 
badanego przedsiębiorstwa górniczego. 
 
 Zgodnie z danymi zawartymi w tabeli 3 koszty rodzajowe ogółem w porównaniu do roku 2007 
wzrosły o około 8%. Najwyższe wzrosty odnotowano po stronie amortyzacji i zużycia materiałów 
i energii. Mimo znacznego ograniczenia wydobycia oraz zatrudnienia nie ograniczono w sposób 
istotny kosztów wynagrodzeń, które nadal pozostały najistotniejszym obciążeniem kosztowym 
w badanym przedsiębiorstwie górniczym. 
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 Scharakteryzowane powyżej zmiany znalazły odzwierciedlenie w efektywności funkcjonowa-
nia badanego przedsiębiorstwa. W tabeli 4 przedstawiono podstawowe miary efektywności działa-
nia w odniesieniu do trzech podstawowych obszarów: rentowności sprzedaży, majątku i kapitału 
własnego. 
 
Tabela 4. Rentowność sprzedaży, majątku i kapitału własnego w latach 2003−2007 
Table 4. Return on sale, assets and equity in 2003−2007 

Lata 2003 2004 2005 2006 2007 

Rentowność sprzedaży − return on sale -9,41% 5,07% 2,96% -1,16% 0,14% 

Rentowność majątku − return on assets -6,04% 4,16% 2,34% -0,94% 0,11% 

Rentowność majątku − return on assets 
z zyskiem operacyjnym -5,46% 3,34% 0,34% -1,7% -8,83% 

Rentowność kapitału własnego − 
return on equity -153,47% 34,34% 13,41% -6,41% 0,77% 

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

 
 W badanym okresie rentowność sprzedaży podlegała silnym wahaniom. Najwyższe marże zy-
sku na sprzedaży przedsiębiorstwo realizowało w 2004 i 2005 roku. Wówczas złotówka przychodu 
netto ze sprzedaży generowała odpowiednio 5 i 3 grosze zysku netto. Z uwagi na ujemny wynik fi-
nansowy rentowność sprzedaży była najniższa w roku 2003 i 2006. Wówczas każda złotówka przy-
chodu ze sprzedaży przynosiła odpowiednio 9 i 1 grosz straty. 
 Podobnie sytuacja kształtowała się w przypadku rentowności majątku ogółem z uwzględnie-
niem zysku netto. Najlepsze wskaźniki charakteryzują lata 2004−2005, a najgorsze 2003 i 2006 ro-
ku. Warto także podkreślić, iż po uwzględnieniu zysku operacyjnego sytuacja w zakresie rentow-
ności majątku ogółem jest jeszcze gorsza. Bowiem jedynie w latach 2004 i 2005. rentowność jest 
dodatnia, ale niższa od tej mierzonej z wykorzystaniem zysku netto. Świadczy to o nieefektywnym 
działaniu w sferze operacyjnej przedsiębiorstwa. 
 Zmiany rentowności o największej amplitudzie wahań dotyczyły rentowności kapitałów włas-
nych. W 2004 roku złotówka kapitału własnego przynosiła 34 gr. zysku zaś w roku 2003 aż 1,53 
gr. straty. Na uwagę zasługuje fakt wyraźnej niestabilności w zakresie efektywności działania przed-
siębiorstwa. Badane wskaźniki cechuje wysoka zmienność w czasie i brak wyraźnej, jednolitej 
tendencji zmian. 
 Reasumując, z analizy danych zawartych w rachunku systematycznym wynika, że główne po-
zycje kosztów obejmują wynagrodzenia, zużycie materiałów i energii oraz koszty usług obcych. Po-
zycje te można uznać za dość sztywne, z uwagi na następujące okoliczności: 
− Ograniczenia w zakresie regulacji wynagrodzeń związane presją górniczych związków zawodo-

wych; 
− Zewnętrznych charakter wskazanych pozycji kosztowych związany z cenami rynkowymi mate-

riałów, energii i usług obcych. 
 
 
4. KOSZTY PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH W RACHUNKU PROCESOWYM 
 
Aby obraz zarządzania kosztami był pełny warto również systematyczny rachunek kosztów wzbo-
gacić o strukturę kosztów stałych i zmiennych w badanym przedsiębiorstwie. Struktura ta pozwala 
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bowiem określić elastyczność w zakresie zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie. Na wykresie 1 
przedstawiono strukturę kosztów stałych i zmiennych w badanym przedsiębiorstwie górniczym. 
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Wykres. 1. Poziom kosztów stałych i zmiennych w badanym 
przedsiębiorstwie górniczym w latach 2003−2007 
Diagram 1. Variable and fixed costs in mining company in 2003−2007 
(Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań przedsiębiorstwa górniczego) 

 
 W strukturze kosztów we wszystkich okresach dominują koszty stałe. Ich udział w strukturze 
kosztów ogółem jest bardzo ustabilizowany i w całym analizowanym okresie mieści się w prze-
dziale 65−67%. Taka tendencja w zakresie struktury kosztów znacznie utrudnia zarządzanie kosz-
tami, ponieważ pula kosztów, na które można oddziaływać wynosi zaledwie 33−35%. 
 Niekorzystnie o sytuacji finansowej i zarządzaniu kosztami świadczą także wskaźniki operacyj-
ności, które zawarto w tabeli 5. I tak, wskaźnik operacyjności powinien przyjmować wartości z prze-
działu 50−90%.Tymczasem w badanym przedsiębiorstwie wartości te przekraczają 95%. Obciąże-
nie przychodów ze sprzedaży kosztami ich wytworzenia jest bardzo wysokie i mieści się w całym 
analizowanym okresie w przedziale 79−86%. W czterech ostatnich latach wzrasta także wskaźnik 
kontroli kosztów administracyjnych. Tendencje te z jednej strony potwierdzają trudność zarządza-
nia kosztami w przedsiębiorstwach górniczych, a z drugiej dowodzą braku konsekwentnych posu-
nięć w tym zakresie. Implikują także konieczność zmian w zarządzaniu kosztami. 

 
Tabela 5. Wskaźniki operacyjności w badanym przedsiębiorstwie górniczym w latach 2003−2007 
Table 5. Operational ratios in mining enterprise in 2003−2007 

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007 
Wskaźnik operacyjności 105% 95% 96% 99% 102% 
Wskaźnik obciążenia 
przychodów ze sprzedaży 
kosztami ich wytworzenia 

85,99% 79,01% 80,46% 81,49% 84,81% 

Wskaźnik kontroli kosztów 
administracyjnych 19,28% 15,43% 15,77% 17,74% 17,81% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań przedsiębiorstwa górniczego. 
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 Z rozważań podjętych w poprzednim punkcie oraz przedstawionej powyżej struktury kosztów 
stałych i zmiennych oraz oceny operacyjności wynika, że sytuacja badanego przedsiębiorstwa gór-
niczego w ostatnich dwóch analizowanych latach jest bardzo trudna, ponieważ nie jest ono w sta-
nie wygenerować dodatniego wyniku w sferze operacyjnej, decydującej o jego dalszym bycie. By 
wynik finansowy poprawić można oddziaływać na przychody i koszty. Jednakże specyfika branży 
górniczej sprawia, że przychody przedsiębiorstw górniczych z jednej strony ograniczone są techni-
cznymi możliwościami wydobycia, a z drugiej cenami kształtowanymi na rynkach światowych. Stąd 
też możliwości kształtowania wyniku finansowego zostają ograniczone jedynie do aspektu koszto-
wego. 
 W górnictwie węgla kamiennego od wielu lat odbywa się doskonalenie procesu zarządzania 
kosztami. Trudna sytuacja spółek węglowych w latach dziewięćdziesiątych doprowadziła do wdro-
żenia metod mających na celu stworzenie nowego systemu zarządzania. W 1998 roku w przedsię-
biorstwach górniczych wzbogacono systematyczny rachunek kosztów i wprowadzono Oddziałowy 
Rachunek Kosztów, a w kolejnych latach system budżetowania i kontrolę kosztów [8]. W latach 
1998−2002 system ewidencji kosztów udoskonalano. Powołano zespół do opracowania i wdroże-
nia controllingu w kopalniach i spółkach węglowych [9]. Wprowadzony rachunek obejmował na-
stępujące elementy: 
1. ewidencję kosztów, która została ujednolicona dla wszystkich jednostek organizacyjnych; 
2. gromadzenie i przesyłanie informacji o kosztach dla potrzeb decyzyjnych; 
3. kontrolę zarówno formalną (poprawność ewidencji), jak i merytoryczną (zasadność poniesionych 

kosztów); 
4. opracowywanie planów kosztów połączone ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za dane koszty; 
5. system motywacyjny dostosowujący poziom wynagrodzeń do osiąganych rezultatów. 
 Zgodnie z powyższym, wcześniejsza ewidencja została wzbogacona o proces planowania, kon-
troli i motywowania [10]. Ponadto w Oddziałowym Rachunku Kosztów dokonano uporządkowania 
kosztów i ujednolicenia procedur ich ewidencji. Wprowadzenie nowego systemu pozwoliło na bie-
żące uzyskiwanie informacji o kształtowaniu się nakładów w ustalonych dla kopalń centrach kosz-
tów. Centrum kosztów obejmowało grupę oddziałów realizujących jednolite funkcje w procesie pro-
dukcji węgla. Powstałe centra to: wydobywcze, przygotowawcze, transportowe, zbrojeniowo-likwi-
dacyjne, wentylacyjne, elektryczne, mechaniczne, szybowe i przeróbki mechanicznej węgla [11]. 
Z kolei centrum zysków zostało zcentralizowane na szczeblu każdej kopalni. Pozwoliło to na usa-
modzielnienie poszczególnych kopalń i zmotywowanie kadry zarządczej do uzyskania jak najko-
rzystniejszych parametrów węgla oraz efektywności wydobycia. 
 Wymienione działania podniosły walory informacyjne i decyzyjne prowadzonej ewidencji kosz-
tów. Niemniej jednak znacznym mankamentem wprowadzonych procedur było ostateczne ujmo-
wanie i rozliczanie kosztów w układzie rodzajowym, który nie odzwierciedlał miejsc powstawania 
kosztów, a jedynie ich charakter. Ponadto z relacji pracowników wynika, iż nie udało się również 
wykorzystać motywacyjnej roli systemu, szczególne na niższych szczeblach zarządzania. Oddziało-
wy Rachunek Kosztów był zatem przede wszystkim wykorzystywany jako instrument ewidencji 
i planowania kosztów z niewielkim oddziaływaniem na procesy decyzyjne. Nie spełniał więc wszyst-
kich kryteriów instrumentu zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie [12]. 
 W ostatnich latach kontynuowano prace nad udoskonaleniem systemu zarządzania kosztami. 
Rozszerzono zakres zastosowania oddziałowego rachunku kosztów [13] i dokonano jego modyfika-
cji wprowadzając zespoły kontrolerów kosztów, których zadaniem stało się wypracowanie proce-
dur budżetowania. Celem podjętych zmian było przede wszystkim dostosowanie instrumentów za-
rządczych do wymagań rynku oraz poniesienie efektywności. 
 Punktem wyjścia dla procesu budżetowania są obecnie wieloletnie plany rozwoju, tworzone na 
szczeblu spółki węglowej. W oparciu o nie sporządza się roczny Plan Techniczno-Ekonomiczny, 
który jest przekazywany wszystkim kopalniom wchodzącym w skład spółki. Następnie na bazie 
planu rocznego powstają miesięczne plany operacyjne. W oparciu o nie zarząd formułuje wytyczne 
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dla poszczególnych jednostek − przyjmują one sformalizowaną postać zadań produkcyjnych i eko-
nomicznych na dany miesiąc. 
 Zaletą wprowadzonych dotychczas zmian jest przede wszystkim podniesienie wiedzy o kosz-
tach oraz sposobach ich planowania. Nadal brak jednakże procesów wykorzystania zgromadzonych 
informacji do kompleksowego zarządzania kosztami zmierzającego do poprawy efektywności przed-
siębiorstwa. Wskazane mankamenty mogłyby zostać zniwelowane poprzez wprowadzenie proceso-
wego rachunku kosztów, bazującego na istniejących rozwiązaniach w zakresie kosztów ponoszo-
nych w kopalniach oraz usprawnienie przepływu informacji o efektywności podejmowanych dzia-
łań, jak również wzmocnienie ich oddziaływania motywującego [12]. Zadaniem systemu byłoby: 
− monitowanie kosztów i przychodów w ujęciu procesowym; 
− budżetowanie zadań rzeczowych i finansowych na każdym poziomie produkcji i sytemu orga-

nizacyjnego; 
− wykorzystanie uzyskanych informacji nie tylko do analiz ex post, ale przede wszystkim do ana-

liz ex ante wspomagających realizację celów i strategii [13]. 
 By wskazany system zbudować, zgodnie z prowadzonymi wcześniej rozważaniami, należałoby 
wpierw dokonać zdefiniowania procesu działań i zidentyfikowania etapów go wyznaczających. Na-
stępnie określić koszty związane z poszczególnymi działaniami oraz zasady ich budżetowania. Wresz-
cie przy wykorzystaniu dostępnych informacji o kosztach i przychodach dokonać modyfikacji or-
ganizacyjnych i informatycznych umożliwiających sprawne wdrożenie zaprojektowanego systemu. 
Niezwykle istotne byłoby również ukierunkowanie wprowadzonego systemu na zarządzanie kosz-
tami i poprawę efektywności działania kopalń oraz podniesienie walorów motywacyjnych. Prace 
nad procesowym rachunkiem kosztów ułatwiłaby z pewnością wspomniana możliwość dokonania 
badań pilotażowych w jednej z kopalń lub jej części [12]. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
W badanym przedsiębiorstwie górniczym ewidencja prowadzona jest w oparciu o systematyczny 
rachunek kosztów, który dostarcza informacji na potrzeby sprawozdawczości finansowej i oceny 
rentowności funkcjonowania. Jego walory zarządcze są jednakże bardzo skromne. Na podstawie 
rachunku systematycznego można bowiem ustalić, że badane przedsiębiorstwo jest rentowne 
w 2004 i 2005 roku, a najwyższe obciążenie dla wyniku finansowego stanowią koszty wynagro-
dzeń, zużycia materiałów i usług obcych. Mimo znacznego zmniejszenia zatrudnienia i wydobycia 
oraz wprowadzenia oddziałowego rachunku kosztów sytuacja w zakresie efektywności działania 
w latach 2006−2007 ulega pogorszeniu. Zatem ukierunkowanie działań na poszczególne grupy kosz-
tów rodzajowych oraz ich budżetowanie i controlling nie przynoszą zamierzonych efektów, znaj-
dujących odzwierciedlenie w poprawie wyniku finansowego badanego przedsiębiorstwa górnicze-
go. Przedsiębiorstwo nie uzyskuje bowiem informacji na temat „marnotrawstwa” kosztów w pro-
cesie produkcyjnym. Stąd też konieczne byłoby wprowadzenie pełnego rachunku kosztów w ujęciu 
procesowym, który pozwoliły zniwelować braki dotychczasowej ewidencji. Umożliwiłyby również 
zidentyfikowanie nieefektywnych ogniw procesu wydobycia, a w rezultacie poprawę wyników fi-
nansowych badanego przedsiębiorstwa górniczego. 
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Participation of Activity Based Costing 
in Creating Profits in Mining Enterprises 
 
During global economical crisis running business becomes more complicated. Traditional methods 
of rising efficiency are unsuccessful. Because of those reasons there is a need of creating and im-
plementing new ways of costs reduction. One of them is activity based costing − ABC. The main 
aim of this article is to present the role of activity based costing in creating profits in mining enter-
prises. In the first part of article the issue of activity based costing is presented. Than its imple-
menting in mining enterprises is described. Finally some propositions of changes and modifications 
are given. 
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Wpływ zagrożenia naturalnego na koszty w kopalni węgla 
kamiennego na przykładzie drążenia wyrobiska korytarzowego 
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KWK „Rydułtowy-Anna” 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule zostały omówione zagrożenia naturalne ze szczególnym uwzględnie-
niem zagrożenia tąpaniami. Przedstawiono wielkość i strukturę kosztów ponoszonych przez przed-
siębiorstwo wydobywające węgiel kamienny, związanych z występowaniem zagrożeń naturalnych. 
Szczegółowo omówiono wpływ zagrożenia tąpaniami na koszty oraz podstawowe wskaźniki tech-
niczno-ekonomiczne w trakcie drążenia wyrobiska korytarzowego. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Zagrożenie naturalne, wskaźniki techniczno-ekonomiczne, koszt, drążenie 
wyrobiska górniczego 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Jednym z czynników mających wpływ na wskaźniki ekonomiczne przedsiębiorstwa działającego 
na rynku są koszty. Wszystkie podmioty gospodarcze działające na rynku dążą do minimalizacji ko-
sztów działalności oraz maksymalizacji przychodów. Przedsiębiorstwa górnicze, podobnie jak inne 
przedsiębiorstwa, dążą do minimalizacji kosztów. Duży wpływ na wielkość kosztów w zakładach 
wydobywających węgiel kamienny mają warunki górniczo-geologiczne. W związku ze specyficz-
nym charakterem produkcji węgla kamiennego, nie wszystkie czynniki, od których zależy poziom 
kosztów mogą zostać przewidziane. Duży wpływ na wielkość kosztów generowanych przez kopal-
nie mają występujące w trakcie robót eksploatacyjnych zagrożenia naturalne. 
 
 
2. ZAGROŻENIA NATURALNE W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO 
 
W procesie eksploatacji węgla kamiennego, kopalnie borykają się z występowaniem licznych zagro-
żeń naturalnych: tąpania, zagrożenie metanowe, pożarowe, zawałowe, klimatyczne, wodne, radia-
cyjne oraz wybuch pyłu węglowego. Występujące zagrożenia generują dodatkowe koszty w trakcie 
prowadzenia działalności eksploatacyjnej. Jednym z ważniejszych zagrożeń naturalnych występu-
jących podczas wydobycia węgla kamiennego jest zagrożenie metanowe. Jest ono związane z wy-
dzielaniem się metanu do atmosfery kopalnianej w procesie urabiania calizny węgla. Ma także ści-
sły związek z prowadzeniem eksploatacji na coraz większej głębokości, ze wzrostem metanonoś-
ności pokładów oraz koncentracją wydobycia. Zwalcza się go metodami wentylacyjnymi oraz pro-
wadzeniem odmetanowania. Ponadto, prowadzi się ciągłą obserwację oraz pomiar wydzielającego 
się metanu za pomocą sieci czujników metanometrycznych oraz innej specjalistycznej aparatury. 
Kopalnie posiadają odpowiednie służby zwalczające zagrożenie metanowe. 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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 Wybuch pyłu węglowego to kolejne zagrożenie, z jakim borykają się kopalnie węgla kamienne-
go. Powstaje on w wyniku procesów urabiania oraz w trakcie transportu surowca. Jednym z pod-
stawowych sposobów zwalczania zagrożenia wybuchem jest neutralizacja pyłu węglowego przy 
pomocy pyłu kamiennego, pyłu kamiennego wodoodpornego lub wody. Pył kamienny jest używa-
ny do opylania wyrobisk górniczych, utrzymywania stref zabezpieczających wyrobisko przed po-
tencjalnym wybuchem pyłu węglowego oraz jako element składowy pyłowych zapór przeciwwy-
buchowych. 
 Znaczącym zagrożeniem występującym w kopalni jest zagrożenie pożarowe. Jest ono związane 
z samozagrzaniem węgla kamiennego oraz może powstawać z powodu błędów popełnianych przez 
pracujących górników. Pożary kopalniane dzielimy na pożary endogeniczne oraz egzogeniczne. 
W związku z zaostrzeniem się przepisów, w górnictwie węgla kamiennego dochodzi tylko do po-
żarów endogenicznych, związanych z samozapaleniem węgla. Zagrożenie to występuje w wyniku 
samozapalenia się węgla pozostawionego w zrobach podczas jego eksploatacji. W celu monitoro-
wania zagrożenia pożarowego kopalnie stosują systemy czujników CO-metrii automatycznej. Pro-
wadzą profilaktykę przeciwpożarową w postaci doszczelniania zrobów, stosowania substancji ob-
niżających samozapalenie węgla pozostawionego w zrobach, stosowania odpowiedniego systemu 
wentylacji oraz ściśle określonej organizacji robót górniczych. 
 Kolejnym zagrożeniem są wyrzuty gazów i skał. Zjawisko to jest trudno rozpoznawalne i trud-
ne do monitorowania. Jest ono związane z nagłym wyrzutem gazu, w szczególności metanu oraz 
skał (węgla) do wyrobiska górniczego. W wyniku prowadzonych badań przez Główny Instytut Gór-
nictwa, a w szczególności przez KD „Barbara” ustalono, że główną przyczyną powstawania zagro-
żenia wyrzutami skał i gazów jest głębokość eksploatowanych pokładów, powodująca zmniejsze-
nie pojemności absorpcyjnej węgla, związanej z występowaniem dużego gradientu ciśnienia meta-
nu, skierowanego od pokładu do wyrobiska. Niemałe znaczenie ma także wzrost wilgotności wę-
gla, występowanie węgla bardziej zmetamorfizowanego, powodującego akumulację większej ilości 
metanu w jednostce objętości oraz występowanie złożonej budowy geologicznej w postaci anty-
klin, nasunięć i uskoków, które są zdolne do gromadzenia metanu. 
 Następnym zagrożeniem występującym w kopalniach jest zagrożenie klimatyczne. Jest ono zwią-
zane ze wzrostem temperatury powietrza powyżej 28°C, co następuje w wyniku wydobywania wę-
gla z pokładów coraz niżej zalegających. Wzrost mocy urządzeń i maszyn użytkowanych w kopal-
niach oraz odległe rejony eksploatacji także są powodem zagrożenia klimatycznego. Do głównych 
metod zapobiegania zalicza się stosowanie urządzeń klimatycznych, profilaktykę wentylacyjną oraz 
właściwą organizację robót górniczych. 
 Kolejnym zagrożeniem naturalnym występującym w kopalniach węgla kamiennego jest zagro-
żenie tąpaniami. Z punktu widzenia mechaniki tąpnięcie to gwałtowna utrata stateczności górotwo-
ru ze zmianą równowagi układu i wykonaniem pracy fizycznej. Wstrząs górotworu, który spowo-
dował tąpnięcie prowadzące do wzrostu obciążenia obudowy jest często przyczyną uszkodzeń obiek-
tów podziemnych. Zjawisko to obejmuje czasem jedno prowadzone wyrobisko, a czasem całe eks-
ploatowane pole. Z tego względu tąpania należą do najbardziej niebezpiecznych zagrożeń w gór-
nictwie i są szeroko objęte badaniami naukowymi. Tąpania dzielimy na stropowe, spągowe i pokła-
dowe. Do czynników powodujących tąpnięcia możemy zaliczyć czynniki naturalne, techniczne oraz 
organizacyjne. Czynnik naturalny zwany geologicznym to przede wszystkim coraz większa głębo-
kość eksploatacji węgla, a co się z tym wiąże, wzrost naprężeń i zwiększone ciśnienie górotworu 
na obudowę. Do czynników technicznych zaliczamy ciśnienie eksploatacyjne przed frontem ściany, 
koncentrację produkcji oraz nadmierne rozcięcie złoża. W celu ograniczania zagrożenia tąpaniami 
w trakcie prowadzenia robót stosuje się szeroki wachlarz środków i metod profilaktyki tąpaniowej 
w zakresie prognozy zagrożenia oraz długofalowej i doraźnej profilaktyki, a co za tym idzie, liczne 
przedsięwzięcia techniczno-organizacyjne. Aby zminimalizować zagrożenia tąpaniami, prowadzi 
się profilaktykę aktywną oraz pasywną. Aktywne metody zwalczania tąpań bazują między innymi 
na wywoływaniu kontrolowanych wstrząsów. Odprężenie wywołuje się poprzez odpalenie dużej 
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ilości materiałów wybuchowych w pokładzie lub jego otoczeniu na jak najdłuższym odcinku. Strze-
lanie powinno wytworzyć silny impuls powodujący wstrząs, a nawet tąpnięcie rozładowujące na-
prężenia, które nie spowoduje wypadków i szkód materialnych. Do profilaktyki aktywnej zalicza-
my strzelania torpedujące, wstrząsowo-odprężające, wstrząsowo-urabiające, nawadnianie górotwo-
ru, rozwiercanie górotworu otworami wielkośrednicowymi, hydroszczelinowanie skał stropowych 
oraz szczelinowanie za pomocą techniki strzałowej skał stropowych. Pasywne metody zwalczania 
tąpań mają na celu obniżenie ciśnienia eksploatacyjnego i ograniczenie stref naprężeń. Do profilak-
tyki pasywnej zaliczamy: odprężanie pokładu innym pokładem, odpowiedni projekt rozcinki złoża 
węgla, stosowanie przemyślanego systemu eksploatacji, ograniczanie postępu oraz czyste wybiera-
nie złoża. Kopalnie eksploatujące pokłady zagrożone tąpaniami szkolą specjalne służby, które mo-
nitorują zagrożenie. 
 Ponadto, w kopalniach wydobywających węgiel kamienny występują zagrożenia wodne oraz ra-
diacyjne. 
 
 
3. KOSZTY WYDOBYCIA WĘGLA W KWK „RYDUŁTOWY-ANNA” W LATACH 2007−2008 
 
Koszty wydobycia węgla ewidencjonowane są metodą kalkulacyjną w ramach kont zespołu 5 oraz 
według rodzaju na kontach zespołu 4. Na kontach zespołu 4 kopalnia wykazuje wszystkie koszty 
proste poniesione w trakcie swojej działalności zaliczone do bieżącego czy też przyszłego okresu. 
Do podstawowych kosztów prostych zaliczamy: koszty amortyzacji, materiałów i energii, usług, 
remontów, wynagradzania wraz z narzutami, świadczeń dla pracowników, podatków i opłat oraz 
pozostałe koszty. Konta zespołu 5 służą do rozliczenia oraz ewidencji kosztów według typów dzia-
łalności prowadzonej przez kopalnię. Poprzez układ kalkulacyjny kopalnia prowadzi rachunek ko-
sztów otrzymując koszt własny sprzedanego węgla. 
 
Tabela 1. Koszty rodzajowe kopalni w latach 2007−2008 
Table 1. The coal mine costs from 2007 to 2008 

2007 2008 
Koszty rodzajowe 

tys. zł % tys. zł % 
Amortyzacja 60686,00 9,4 106462,60 14,0 

Materiały 68515,00 10,6 77010,80 10,1 
Energia 41291,00 6,4 47777,10 6,3 
Usługi 41794,00 6,5 46127,90 6,0 

Remonty 20688,00 3,2 24917,90 3,3 
Transport 13661,00 2,1 12587,10 1,7 

Usługi obce − 423 9792,00 1,5 11740,30 1,5 
Wynagrodzenia 278034,00 43,1 322260,70 42,3 

Narzuty na wynagrodzenia 56230,00 8,7 60834,60 8,0 
Świadczenia dla pracowników 24805,00 3,8 28188,00 3,7 

Podatki i opłaty 15648,00 2,4 16774,40 2,2 
Koszty podróży służbowych 235,00 0,0 289,50 0,0 

Pozostałe koszty 13746,00 2,1 7638,10 1,0 
Koszty osobowe 359069,00 55,7 411283,30 53,9 

Koszty o charakterze opłat i podatków 83327,00 12,9 123233,20 16,2 
Koszty materialnego zabezpieczenia produkcji 202729,00 31,4 228092,50 29,9 

Razem koszty rodzajowe 645125,00 100,0 762609,00 100,0 
Źródło: opracowanie własne. 
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 Koszty rodzajowe Kopalni w 2007 roku wyniosły 645 125 tys. zł., natomiast w roku 2008 wy-
niosły 762 609 tys. zł. Zanotowano ich wzrost w stosunku do 2007 roku o 18,21%. Największy 
udział w nich mają koszty osobowe, które w roku 2007 wyniosły 55,6%, a w roku 2008 stanowiły 
54% wszystkich kosztów rodzajowych. Koszty zabezpieczenia materialnego w roku 2007 wyniosły 
31,0%, natomiast w 2008 roku udział tych kosztów był rzędu 29,9%. 
 Pozostałe koszty o charakterze opłat i podatków w 2007 roku stanowiły 31,4% ogółu kosztów 
rodzajowych, a w roku 2008 wyniosły 29,9% wszystkich kosztów rodzajowych za dany rok. 
 Koszty wydobycia węgla Kopalni w układzie kalkulacyjnym są przedstawione w tabeli 2. Koszt 
własny sprzedanego węgla w 2007 roku wyniósł 632 866 tys. zł, natomiast w roku 2008 był równy 
746 748 zł. Największymi składnikami kosztu własnego sprzedanego węgla w analizowanych la-
tach były koszty osobowe oraz materiałowe, koszty związane z majątkiem trwałym i zużytą ener-
gią. Stanowiły one około 80% wszystkich kosztów. W 2007 roku koszty te stanowiły około 81,5%, 
natomiast w 2008 roku około 85,5% kosztu własnego sprzedanego węgla. 
 
Tabela 2. Koszty w układzie kalkulacyjnym w latach 2007−2008 
Table 2. The costs in the calculation order from 2007 to 2008 

2007 2008 
Koszty w układzie kalkulacyjnym 

tys. zł % tys. zł % 
Koszty osobowe 316679,73 50,04 361644,40 48,43 

Koszty materialne 64897,32 10,25 77821,45 10,42 
Koszty związane z majątkiem trwałym 79650,87 12,59 136271,73 18,25 

Energia 55468,45 8,76 63864,01 8,55 
Usługi produkcyjne 28936,07 4,57 33472,02 4,48 

Podatki i opłaty administracyjne 5459,64 0,86 5860,66 0,78 
Pozostałe koszty wytworzenia 10008,42 1,58 11207,12 1,50 

Zmniejszenia −1633,51 −0,26 −898,05 −0,12 
Koszt wytworzenia węgla 559467,00 88,40 689243,35 92,30 

Koszt wytworzenia sprzedanego węgla 557140,86 88,03 663113,30 88,80 
Koszty ogólnozakładowe 52276,85 8,26 58389,06 7,82 

Koszty sprzedaży 23448,81 3,71 25246,51 3,38 
Koszt własny sprzedanego węgla 632866,51 100,00 746748,87 100,00 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
4. KOSZTY ZAGROŻENIA TĄPANIAMI W TRAKCIE DRĄŻENIA 

WYROBISKA KORYTARZOWEGO 
 
Analiza wpływu jednego z mniej przewidywalnych zagrożeń występujących w kopalniach węgla 
kamiennego jakim jest zagrożenie tąpaniami, została dokonana na przykładzie drążenia chodnika 
1-E1 w pokładzie 706 w kopalni KWK „Rydułtowy-Anna”. 
 W 2007 roku Kopalnia „Rydułtowy-Anna” prowadziła roboty eksploatacyjne oraz przygotowaw-
cze w pokładach 703/1, 706 i 713/1-2. Wszystkie pokłady zostały zaliczone do 3 stopnia zagrożenia 
tąpaniami. Chodnik 1-E1 w pokładzie 706 drążony był w celu okonturowania ściany I-E1. Drąże-
nie chodnika 1-E1 w pokładzie 706 rozpoczęto w dniu 14.02.2007 roku. Chodnik był drążony w po-
kładzie o maksymalnej miąższości 1,8 m oraz o maksymalnym nachyleniu 8º. W odległości około 
35 m nad wyrobiskiem zalegają zroby pokładu 703/1. W początkowej fazie, tj. na długości 240 m, 
chodnik był drążony pod pokładem 703/1. W trakcie drążenia chodnik znajdował się w rejonie wpły-
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wu resztek i krawędzi wytworzonych w pokładach 604, 615/1, 620/1-2 i 624/1, zalegających odpo-
wiednio 940 m, 710 m, 550 m i 410 m nad pokładem 706. 
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Rys. 1. Mapa pokładowa chodnika 1-E1 w pokładzie 706 
Figure 1. The map of the seam drift 1-E1 in the deposit 706 
Źródło: opracowanie Kopalni. 

 
 Chodnik drążony był za pomocą kombajnu chodnikowego AM-50 w obudowie V32/9/3 z roz-
stawem co 0,8 m. Odstawa urobku odbywała się przy pomocy przenośników taśmowych w kierun-
ku odstawy głównej Kopalni. Chodnik był objęty stałą obserwacją sejsmoakustyczną oraz sejsmo-
logiczną. Ponadto, zgodnie z zaleceniami Zespołu ds. Tąpań i Zagrożeń Zawałowych, chodnik ob-
jęto sondażem wierceń małośrednicowych raz w tygodniu. W dniu 14.03.2007 roku wystąpił pierw-
szy słabo odczuwalny wstrząs górotworu, który spowodował wzrost metanu do 2,2%. Decyzją do-
raźnego Zespołu ds. Zagrożeń Gazowych oraz Tąpaniami od dnia 15.03.2007 roku wprowadzono 
codzienne wiercenia sondażowe, strefę szczególnego zagrożenia tąpaniami od cechy 150 m do od-
wołania oraz  profilaktykę aktywną w postaci strzelań wstrząsowo-odprężających dwa razy na do-
bę (co dwie zmiany wydobywcze) wraz z dodatkowymi wierceniami sondażowymi po strzelaniach 
wstrząsowo-odprężających. W związku z utrzymującym się zagrożeniem sejsmicznym oraz wystą-
pieniem w dniu 20.03.2007 roku wstrząsu rzędu 10E4 J w rejonie przodka chodnika 1-E1 w pokła-
dzie 706, zespół poszerzony o przedstawicieli JNB zalecił zmianę systemu urabiania z mechanicz-
nego kombajnem AM-50 na urabianie przy pomocy techniki strzelniczej, wykonanie dwóch strze-
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lań torpedujących oraz strzelań wstrząsowo-odprężających raz na dobę czterema otworami oraz 
kontrolę zagrożenia tąpaniami metodą wierceń sondażowych raz na dobę. 27.03.2009 roku w związ-
ku z utrzymującym się zagrożeniem tąpaniami potwierdzonym przez wiercenia sondażowe, Zespół 
ds. Tąpań i Zagrożeń Zawałowych utrzymał zalecenia z poprzedniego posiedzenia, wprowadzając 
strzelania wstrząsowe dwa razy na dobę oraz obejmując chodnik sondażem wierceniowym dwu-
krotnie w ciągu doby. W związku z utrzymywaniem się stref wzmożonych naprężeń stwierdzanych 
metodą małośrednicowych wierceń sondażowych oraz występowaniem wstrząsów o energii rzędu 
10E2−10E4, Zespół ds. Tąpań i Zagrożeń Zawałowych w dniu 20.04.2007 roku postanowił utrzy-
mać dotychczasową profilaktykę tąpaniową oraz dodatkowo wprowadzić jednorazowo strzelanie 
odprężające otworami długości 10 m o średnicy 48 mm. Zadecydował także o zagęszczeniu roz-
stawu odrzwi obudowy chodnika z 0,8 m na 0,6 m oraz polecił wykonanie strzelania torpedującego 
strop chodnika w momencie osiągnięcia przez czoło chodnika postępu równego 243 mb. 
 
Tabela 3. Zestawienie profilaktyki tąpaniowej 
Table 3. The rock bursts’ prevention in the table form 

Data Aktualny wybieg 
chodnika 

Zalecenia zespołu ds. Tąpań i Zagrożeń Zawałowych 
związane z profilaktyką tąpaniową 

15.03.07 163 mb 

1. Codzienne wiercenia sondażowe 
2. Wprowadzenie strefy szczególnego zagrożenia tąpaniami – wzmocnie-

nie obudowy na odcinku od 150 mb do odwołania 
3. Strzelanie wstrząsowo-odprężające dwa razy na dobę – co dwie zmiany

wydobywcze, dodatkowe wiercenia sondażowe 

22.03.07 179 mb 

1. Wprowadzono urabianie przodka za pomocą MW 
2. Sondaż wierceń małośrednicowym – 1 raz na dobę 
3. Strzelanie odprężające raz na dobę 4 otworami 
4. Strzelanie torpedujące dwoma otworami na cesze 200 mb oraz 220 mb 
5. Utrzymanie strefy szczególnego zagrożenia tąpaniami na odcinku 150 m

do 300 m 

27.03.07 187 mb 1. Wprowadzenie strzelania wstrząsowego dwa razy na dobę 4 otworami 
2. Prowadzenie wierceń sondażowych dwa razy na dobę 

20.04.07 233 mb 

1. Wykonanie strzelania torpedującego na 243 mb 
2. Jednorazowo wykonanie strzelania odprężającego dwoma otworami o dłu-

gości 10 m i średnicy 48 mm 
3. Prowadzenie wierceń sondażowych dwa razy na dobę 
4. Zagęszczenie rozstawu obudowy do 0,6 m 
5. Wprowadzenie strzelań wstrząsowych dwa razy na dobę 4 otworami 

11.05.0 265 mb 

1. Utrzymanie drążenia chodnika za pomocą MW do 283 mb 
2. Prowadzenie wierceń sondażowych dwa razy na dobę do 283 mb 
3. Utrzymanie rozstawu obudowy 0,6 m do 283 mb 
4. Od 283 mb wykonanie sondażu wierceniowego 1 raz na dobę 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Aktywną profilaktykę tąpaniową prowadzono od 15 marca do 21 maja 2007 roku. W tym okre-
sie wydrążono 119 mb chodnika w ciągu 45 dni roboczych. Średni postęp wyniósł wówczas 2,6 m 
na dobę. 
 W ramach prowadzonej aktywnej profilaktyki tąpaniowej Kopalnia poniosła koszty materiało-
we oraz koszty robocizny. Koszty materiałowe wystąpiły głównie w miesiącu marcu, kwietniu oraz 
maju 2007 roku i wynosiły odpowiednio 9182 zł, 24 014 zł i 29 932 zł. W sumie koszty materiało-
we dla celów prowadzenia aktywnej profilaktyki tąpaniowej zamknęły się w kwocie 63 129 zł. 
Stanowią one 3,0% wszystkich kosztów materiałowych związanych z drążeniem chodnika. Zaku-
piono dodatkową obudowę chodnikową, materiał wzmacniający obudowę chodnika, materiały wy-
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buchowe i środki strzałowe wykorzystane do postępu przodka oraz na prowadzenie aktywnej profi-
laktyki tąpaniowej metodą strzelniczą. Koszty materiałowe związane ze wzmocnieniem obudowy na 
odcinku 150−300 mb chodnika wyniosły 16 844 zł. Koszt zabudowy dodatkowych odrzwi obudowy, 
zgodny z zaleceniem zespołu z dnia 20.04.2007 roku wyniósł 24 994 zł. Jest on równy 38% kosztów 
materiałowych, jakie kopalnia poniosła na profilaktykę tąpaniową na odcinku 119 mb chodnika. 
Natomiast koszty materiałowe związane ze zmianą systemu urabiania przy pomocy kombajnu AM-
50 na urabianie za pomocą środków strzałowych, prowadzeniem strzelań wstrząsowo-
odprężających oraz strzelań torpedujących strop wyrobiska były rzędu 22 821 zł., co stanowiło 
35% wszystkich kosztów materiałowych związanych z prowadzeniem profilaktyki tąpaniowej. 
 
Tabela 4. Koszty aktywnej profilaktyki tąpaniowej w okresie zagrożenia tąpaniami 
Table 4. The costs of the active rock bursts’ prevention in the period of its danger 

Miesiąc 03.2007 04.2007 05.2007 Razem 

Postęp miesięczny [m] 120,00 52,00 95,00  
Postęp od początku drążenia [m] 195,00 247,00 342,00  

Ilość dni roboczych podczas 
drążenia w zagrożeniu 12 20 13 45 

Postęp w okresie zagrożenia tąpaniami [m] 32 52 35 119 
Materiały [zł] 206499,57 90894,55 230121,11 527515,23 

W tym obudowa 189951,00 89720,14 155281,32 434952,46 
Wynagrodzenie [zł] 310576,72 323309,97 400956,09  

Koszty produkcji podstawowej węgla 536301,88 477756,78 674359,84 1688418,50 
Materiał przeznaczony na profilaktykę [zł] 9182,56 24014,07 29932,63 63129,26 

Wzmocnienie obudowy [zł] 4487,00 5285,60 5541,40 15314,00 
Obudowa dodatkowa [zł] 0,00 7551,60 17442,50 24994,10 
Technika strzelnicza [zł] 4695,56 11176,87 6948,73 22821,16 

Urabianie MW [zł] 3267,41 7220,09 5447,93 15935,43 
Strzelania torpedujące [zł] 301,92 738,98 0 1040,90 

Strzelania wstrząsowo-odprężające [zł] 1126,23 3217,8 1500,8 5844,83 
Robocizna profilaktyki [zł] 16546,48 40417,48 35417,00 92435,56 
Wzmocnienie obudowy [zł] 1275,05 1530,06 1530,06 4335,17 

Zabudowa dodatkowych odrzwi [zł] 0,00 6344,64 15861,60 22206,24 
Wykonanie strzelań torpedujących [zł] 4517,80 8015,56 0,00 12533,36 

Wykonanie strzelań wstrząsowo- 
odprężających [zł] 6763,90 15609,00 7284,20 29657,10 

Dodatkowy monitoring wierceniowy [zł] 3989,73 8918,22 10795,14 23703,69 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Oprócz kosztów materiałowych Kopalnia generowała koszty robocizny, związane przede wszyst-
kim z wierceniem otworów strzałowych oraz z kontrolą zagrożenia tąpaniami metodą wierceń ma-
łośrednicowych. Koszty robocizny mają znaczący udział w kosztach profilaktyki tąpaniowej. W okre-
sie prowadzenia aktywnej profilaktyki tąpaniowej wykonano dodatkowo 360 roboczo-dniówek. Na-
tomiast w całym okresie drążenia chodnika dla celów profilaktyki tąpaniowej, łącznie z dodatkową 
obserwacją zagrożenia metodą wierceń małośrednicowych, wykonano 574 roboczodniówek. Łącz-
ny ich koszt wyniósł 143 184 zł, co stanowi 3,3% całkowitego wynagrodzenia w trakcie drążenia 
chodnika 1-E1 w pokładzie 706. Dodatkowy monitoring zagrożenia tąpaniami w stosunku do po-
czątkowych założeń pochłonął 372 roboczodniówki. Koszt dodatkowych wierceń małośrednico-
wych był rzędu 87 829,96 zł., tj. około 2% wszystkich kosztów wynagrodzenia ogółem. W odnie-
sieniu do wykonanego postępu w trakcie zwiększonego zagrożenia tąpaniami, dodatkowy koszt drą-
żenia 1 mb wyrobiska ze względu na zastosowanie profilaktyki tąpaniowej wyniósł 1307 zł. W po-
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równaniu z kosztem jednostkowym wyrobiska wynoszącym około 6386 zł, stanowi on 20,5%. Na 
wzrost kosztu jednostkowego drążenia wyrobiska w trakcie trwania zagrożenia tąpaniami miał 
wpływ wzrost kosztu robocizny 1 mb wyrobiska o 776 zł oraz kosztu materiału zużytego do profi-
laktyki tąpaniowej. Koszt ten wyniósł 530 zł. Ponadto, do całkowitego dodatkowego kosztu drąże-
nia wyrobiska należy dodać koszt utraconej robocizny ze względu na wydłużenie czasu drążenia 
chodnika spowodowany zmniejszeniem postępu w okresie wzrostu zagrożenia tąpaniami. Nastąpił 
też znaczny spadek średniego postępu dobowego oraz miesięcznego. W trakcie urabiania czoła przod-
ka przy pomocy materiału wybuchowego średni postęp dobowy wyniósł około 2,5 m. W tym sa-
mym okresie średnia wydajność przodkowa w stosunku do miesięcy, w których przodek był urabia-
ny mechanicznie, zmalała ponad dwukrotnie. W miesiącu kwietniu wydajność wyniosła 0,274, na-
tomiast w pozostałych miesiącach wahała się od 0,450 do 0,637. 
 
WNIOSKI 
 
Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że koszty robocizny oraz koszty zabez-
pieczenia materiałowego mają znaczący wpływ na całkowity koszt związany z drążeniem wyrobi-
ska. Koszty robocizny obejmują około 62% wszystkich kosztów związanych z drążeniem chodni-
ka. Koszty związane z zabezpieczeniem materiałowym zajmują około 30%, natomiast wartość obu-
dowy zabudowanej w drążonym chodniku to około 24% wszystkich poniesionych kosztów. Zagro-
żenie tąpaniami ma istotny wpływ na koszty drążonego wyrobiska. Koszty te zależą od czasu 
trwania zagrożenia oraz od rodzaju zastosowanej profilaktyki. Całkowity koszt prowadzonej profi-
lakty-ki tąpaniowej w czasie trwania zagrożenia w chodniku 1-E1 wyniósł 155 564,82 zł, co stano-
wi oko-ło 2,2% wszystkich poniesionych kosztów. Wynosi on w przybliżeniu około 18% wszyst-
kich kosztów poniesionych na wydrążenie 119 mb chodnika w trakcie istnienia zagrożenia tąpania-
mi. Jak już wspomniano wcześniej, w koszcie profilaktyki należałoby ująć koszt robocizny, jaki 
przypada na wydłużony czas drążenia wyrobiska spowodowany okresem istnienia zagrożenia. Jed-
nakże koszt ten jest trudny do obliczenia i będzie on w zależności od sposobu obliczenia obarczony 
różnym błędem. 
 
Tabela 5. Zestawienie zbiorcze kosztów poniesionych w trakcie drążenia chodnika 1-E1 w pokładzie 706 
Table 5. The overall costs incurred during the drift’s boring 1-E1 in the seam 706 in the table form 

Miesiąc 02.2007 03.2007 04.2007 05.2007 06.2007 07.2007 08.2007 03.2008 04.2008 05.2008 06.2008 07.2008 Razem 

Postęp 
miesięczny [m] 75,00 120,00 52,00 95,00 155,00 145,00 28,00 34,00 81,00 38,00 120,00 135,00 1078,00 

Energia zużyta 
do drążenia 
przodka [zł] 

2990,26 6138,64 5934,55 3205,15 6172,03 5561,32 5390,68 2934,84 8200,13 4217,49 11013,15 12084,78 73843,01 

Materiał [zł] 213855,47 206499,57 90894,55 230121,11 168475,10 237591,22 64863,66 57934,12 187470,07 151335,72 234245,00 224034,13 2067319,72
W tym obudowa 118719,38 189951,00 89720,14 155281,32 245353,38 229524,13 44321,90 49396,48 117679,84 55207,83 174340,50 196133,06 1665628,94

Wynagrodzenie [zł] 205664,96 310576,72 323309,97 400956,09 411525,38 480807,25 158097,46 138469,92 501629,52 215716,41 534196,02 608740,69 4289690,39
Dzierżawa 

kombajnu [zł] 11459,70 20300,04 19645,00 20300,00 19645,00 20300,00 20300,00 20300,04 19645,20 24765,90 23967,00 24765,90 245393,78

Koszty w układzie 
kalkulacyjnym 

prod. podst. węgla 
427644,48 536301,88 477756,78 674359,84 636690,81 794842,00 259436,05 203250,46 723406,94 430122,41 832238,05 888671,92 6884721,62

Wydajność 
przodkowa [m/rdn] 0,519 0,582 0,274 0,455 0,634 0,607 0,549 0,493 0,450 0,469 0,536 0,597  

 Aktywna profilaktyka 
tąpaniowa   

Materiał [zł]: - 9182,56 24014,07 29932,63 - - - - - - - - 63129,26 
Robocizna 

profilaktyki [zł] - 16546,48 40417,48 35417,00 - - - - - - - - 92435,56 

Dodatkowy 
monitoring 

wierceniowy [rdn] 
0 30 68 60 32 34 36 10 20 12 32 38 372 

Dodatkowy 
monitoring 

wierceniowy [zł] 
0,00 7040,70 15958,12 14081,40 7510,08 7979,46 8448,84 2393,80 4787,60 2872,56 7660,16 9096,44 87829,96 

Źródło: opracowanie własne. 
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Driving the Mining Excavation as an Example of the Influence 
of the Natural Danger on the Coal Mine Costs 
 
The paper discusses the natural dangers especially the danger of rock-bump hazard. It presents the 
costs which the company must incur because of the rock-bump hazard. It also elaborates the influ-
ence of the danger of the rock-bump hazard on the basic technical and economic indicators and the 
costs connected with driving the mining excavation. 
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Stan techniki i technologii wzbogacania 
i przeróbki węgla a koszty jego pozyskania 
 
 
Krzysztof Wierzchowski 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Pierwsza część opracowania omawia wymagania ilościowo-jakościowe stawia-
ne przez odbiorców węgla energetycznego i do koksowania. Na tle wymagań przedstawiono zmia-
ny w strukturze ilościowo-jakościowej węgli produkowanych w ostatnich latach przez kopalnie. 
Dane te uzupełniono o dostępne informacje dotyczące kosztów przeróbki węgla. Następnie przed-
stawiono postęp technologiczny w zakresie przeróbki węgla i jego wpływ na koszty pozyskania wę-
gla. Szczególną uwagę zwrócono na wybrane rozwiązania techniczne i technologiczne, które zda-
niem autora, istotnie wpływają na obniżenie kosztów wzbogacania i odwadniania wybranych sor-
tymentów węgla. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Węgiel, wzbogacanie węgla, utylizacja węgla, miał, odwadnianie, koszty 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Przeróbka mechaniczna węgla zajmuje się przystosowaniem wydobytego urobku surowego do wy-
magań odbiorców. Przystosowanie to obejmuje szereg procesów technologicznych, w których naj-
ważniejsze są operacje klasyfikacji ziarnowej, wzbogacania i odwadniania. Procesy te realizowane 
są w zakładach przeróbczych (ZP), które w warunkach polskich stanowią integralną część kopalni. 
Wobec powyższego, koszty wzbogacania węgla stanowią część kosztów jego produkcji loco ko-
palnia. Zakłady przeróbcze, pomimo tego, że generują pewną część kosztów produkcji węgla są 
niezbędne, bowiem przystosowują one urobek surowy do specyficznych wymagań poszczególnych 
klientów. Tu należy podkreślić, że zaniechanie przeróbki mechanicznej urobku surowego, uczyni-
łoby ten węgiel w większości przypadków, nieprzydatnym do gospodarczego wykorzystania. Ce-
lem opracowania jest przedstawienie zmian w zakresie przeróbki mechanicznej węgla i wpływu tych 
zmian na obniżenie kosztów jego pozyskania. Zmiany techniczno-technologiczne w zakresie prze-
róbki mechanicznej węgla wynikają z wymagań ilościowo-jakościowych głównych odbiorców wę-
gla handlowego, oraz konieczności obniżania kosztów jednostkowych pozyskania węgla handlowego. 
 
 
2. GŁÓWNI ODBIORCY WĘGLA HANDLOWEGO I STAWIANE 

PRZEZ NICH WYMAGANIA JAKOŚCIOWE 
 
Od wielu lat obserwuje się spadek sprzedaży węgla kamiennego ogółem od ponad 94 mln ton w ro-
ku 2005 do około 82,9 mln ton w roku 2008 (tabela 1) [1], [2], [3]. Spadek wynika głównie ze 
zmniejszenia wywozu do państw UE i państw trzecich z około 19,5 mln ton w 2005 roku do około 
8,3 mln ton w 2008 roku. W stosunku do węgla wywożonego do państw UE i kierowanego na eks-
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port do państw trzecich, zawsze stawiane były bardzo wysokie wymagania jakościowe. Przykła-
dowo średnie parametry jakościowe węgla wyeksportowanego w 2007 roku, przez jedną z kopalń 
w stanie roboczym były następujące: zawartość popiołu około 3%, wartość opałowa powyżej 29 
MJ/Mg, zawartość siarki całkowitej poniżej 0,4% [4]. 
 
Tabela 1. Struktura sprzedaży węgla kamiennego w latach 2005−2008 
Table 1. Hard coal sales structure from 2005 to 2008 
Lp. Wyszczególnienie 2005 r. % 2006 r. % 2007 r. % 2008 r. % 

1. Sprzedaż ogółem 94,2 100,0 93,5 100,0 86,9 100,0 82,9 100,0 

2. Sprzedaż w kraju 74,7 79,3 77,7 83,1 74,8 86,1 74,8 90,0 

2.1. do energetyki zawodowej 39,7 53,1 41,4 53,3 41,7 55,7 42,2 56,4 

2.2. do energetyki przemysłowej 1,4 1,9 1,4 1,8 1,3 1,7 1,3 1,7 

2.3. do ciepłowni przem. i kom. 4,9 6,6 4,7 6,0 4,9 6,6 4,3 5,7 

2.4. do innych odbiorców przem. 1,3 1,7 1 1,3 0,9 1,2 0,8 1,1 

2.5. do koksowni 10,6 14,2 11,1 14,3 11,4 15,2 9,9 13,2 

2.6. 

z tego: 

do pozostałych odb. w kraju 16,8 22,5 18,1 23,3 14,6 19,5 16,1 21,5 

3. Wywóz do państw UE i eksport 19,5 20,7 15,8 16,9 12,1 13,9 8,3 10,0 

3.1. węgiel koksowy 16,4 84,1 12,1 76,6 9,8 81,0 6,7 80,7 

3.2. 
z tego: 

węgiel energetyczny 3,1 15,9 3,7 23,4 2,3 19,0 1,6 19,3 

 
 Głównym odbiorca węgla w kraju jest energetyka zawodowa, do której sprzedawane jest około 
40−42 mln ton węgla rocznie, co stanowi około 53−56% sprzedaży w kraju. Wymagania energety-
ki zawodowej dotyczące jakości węgla są stosunkowo niskie. Wynika to głównie z faktu, że więk-
szość elektrowni zawodowych jest przestarzała technologicznie, gdyż została zaprojektowana i zbu-
dowana do użytkowania węgli o niskiej wartości opałowej rzędu 17−20 GJ/Mg. Dlatego też ener-
getyka zawodowa kupuje głównie miały surowych węgli energetycznych lub mieszanki energetyk-
czne o dużej zawartości popiołu (powyżej 20%) i niskiej wartości opałowej. 
 Drugim głównym odbiorca węgla w kraju jest grupa pozostałych odbiorców, obejmująca mię-
dzy innymi gospodarstwa domowe, administrację państwową, lecznictwo, ogrodnictwo i gospodar-
stwa rolnicze. Sprzedaż do tego sektora wynosi około 15−18 mln ton rocznie, co stanowi średnio 
ponad 20% sprzedaży krajowej. Odbiorcy ci zużywają głównie sortymenty grube i średnie oraz nie-
wielką część wzbogaconych miałów energetycznych o wysokich parametrach jakościowych. Wszyst-
kie sortymenty grube i średnie są w całości wzbogacane. Średnia zawartość popiołu w tych sorty-
mentach wynosi około 5%, a ich wartość opałowa jest wysoka i często przekracza 26 GJ/Mg. 
 Trzecim głównym odbiorcą węgla w kraju są koksownie, zużywające około 10−11 mln ton wę-
gla rocznie. Ze względu na wymagania procesu koksowania, węgiel do tego celu musi być wzbo-
gacony w pełnym zakresie uziarnienia. Średnie parametry jakościowe węgla koksowego w stanie 
roboczym w 2008 roku były następujące: zawartość popiołu około 6,3%, wartość opałowa około 
29,5 GJ/Mg, zawartość siarki całkowitej 0,6% [4]. Dodatkowo w przypadku węgli do koksowania, 
oprócz odpowiednich parametrów koksowniczych, ważna jest zawartość wilgoci całkowitej, która 
nie powinna przekraczać 9−10%. 
 Pozostałe kierunki sprzedaży krajowej, wymienione w tabeli 1 (energetyka przemysłowa, cie-
płownie przemysłowe i komunalne oraz inni odbiorcy przemysłowi) zużywają 6−7 mln ton węgla 
rocznie. Odbiorcy ci stawiają wysokie i bardzo wysokie wymagania jakościowe dla paliwa węglo-
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wego. Oprócz podstawowych parametrów jakościowych (popiół, wartość opałowa, siarka) docho-
dzą często dodatkowe wymagania dotyczące składu ziarnowego oraz zawartości innych zanieczysz-
czeń np. chloru, lub rtęci. Duży wpływ na zwiększenie wymagań jakościowych powyższych odbior-
ców węgla były wprowadzone w ostatnich latach wymagania, dotyczące emisji substancji szkodli-
wych do powietrza ze spalania węgla [5], [6], [7]. 
 
 
3. ZMIANY STRUKTURY ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWEJ PRODUKOWANYCH 

WĘGLI HANDLOWYCH I KOSZTY PRZERÓBKI WĘGLA 
 
Rozwój technologii mechanicznej przeróbki węgla spowodował odczuwalna poprawę jego parame-
trów jakościowych. Zmiany parametrów jakościowych produkowanego węgla netto i najważniej-
szych jego grup w okresie 1985−2007 przedstawiono w tabeli 2 [4], [8], [9], [10]. W okresie tym 
zwiększył się wskaźnik mechanicznego wzbogacania węgla z około 38,5% w 1985 roku do ponad 
58% w 2007 roku. Zmiana ta wynika głównie z wybudowania w latach dziewięćdziesiątych 11 no-
wych zakładów przeróbczych, w tym 9 nowych zakładów wzbogacania miałów energetycznych. 
 
Tabela 2. Wpływ rozwoju mechanicznej przeróbki węgla na jego jakość w latach 1985−2007 
Table 2. Influence of mechanical coal processing on its quality from 1985 to 2007 

Wyszczególnienie Par. jakość. 1985 1990 1995 1998 2002 2005 2006 2007 

Wsk. mech. wzbog. węgla % 38,5 39,9 51,0 55,4 55,0 55,2 56,0 58,2 

Qir, GJ/Mg 23,39 23,40 24,05 24,24 23,83 24,04 24,16 23,92 

Ar, % 16,9 17,1 15,5 15,2 17,5 15,5 15,2 15,6 Węgiel kamienny netto 

Str, % - 0,82 0,76 0,75 0,77 0,75 0,74 0,75 

Qir, GJ/Mg 29,62 29,56 29,46 29,44 29,37 29,60 29,54 29,49 

Ar, % 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,4 6,3 6,3 w tym węgiel do koksowania 

Str, % - 0,7 0,68 0,61 0,59 0,58 0,56 0,6 

Qir, GJ/Mg 22,10 21,91 22,58 23,02 22,81 23,1 23,18 22,89 

Ar, % 18,8 19,7 17,9 17,3 19,6 17,0 16,9 17,4 
w tym węgiel do celów 

energetycznych 
Str, % - 0,86 0,79 0,78 0,8 0,78 0,78 0,78 

Qir, GJ/Mg 20,61 20,63 21,62 22,34 22,18 22,57 22,51 22,31 

Ar, % 22,7 23,1 20,5 19,1 19,7 18,5 18,7 19,0 
w tym miały energetyczne 

ogółem 
Str, % - 0,92 0,82 0,81 0,83 0,81 0,81 0,81 

 
 Parametry węgla do koksowania w rozpatrywanym okresie czasu praktycznie nie zmieniły się 
i są w stanie roboczym następujące: zawartość popiołu około 6,3%, wartość opałowa około 29,5 
GJ/Mg, zawartość siarki całkowitej 0,6%. Poprawie uległy natomiast parametry jakościowe węgla 
do celów energetycznych. Sortymenty grube i średnie tych węgli są wzbogacane od dawna w cało-
ści, a ich parametry jakościowe są w rozpatrywanym okresie praktycznie stałe. Wobec powyższego 
największą zmianę parametrów jakościowych daje się zauważyć w grupie miałów energetycznych. 
Średnia wartość opałowa wszystkich miałów energetycznych wzrosła z około 20,6 GJ/Mg w roku 
1985 do około 22,5 GJ/Mg w ostatnich latach. Odpowiednio zmniejszyła się zawartość popiołu 
z około 22,7% do około 19,0%. Poprawie powyższych parametrów miałów węgli energetycznych 
towarzyszy zmniejszenie zawartości siarki całkowitej z około 0,92% do około 0,81%. Średnie pa-
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rametry jakościowe wszystkich węgli energetycznych wyprodukowanych w 2007 roku, w rozbiciu 
na grupy sortymentowe przedstawiono w tabeli 3. 
 Miały energetyczne stanowią ponad 86% wszystkich sortymentów węgli energetycznych, a ich 
struktura jakościowa jest bardzo zróżnicowana. Można tu znaleźć miały wzbogacone o bardzo wy-
sokich parametrach jakościowych np. zawartość popiołu około 5,0%, wartość opałowa powyżej 
28,0 GJ/Mg, zawartość siarki całkowitej poniżej 0,5%, jak również miały surowe o zawartości po-
piołu powyżej 25% i niskiej wartości opałowej poniżej 20 GJ/Mg. Zdecydowaną większość stano-
wią mieszanki energetyczne, o zawartości popiołu 20−25% i wartości opałowej 20−22 GJ/Mg. 
 
Tabela 3. Produkcja podstawowych sortymentów węgla energetycznego w 2007 roku 
Table 3. Powder coal basic seizing production in 2007 

 Parametry węgla 

Sortymenty Ilość, mln. ton % Str, % Ar, % Qir, GJ/Mg 

Sortymenty grube >25 mm 6,172 8,39 0,63 5,4 27,4 

Sortymenty średnie 8−31,5 mm 2,4 3,26 0,60 5,2 28,0 

Miały energetyczne 63,534 86,35 0,81 19,0 22,3 

Węgiel drobny 0,024 0,03 0,41 8,3 27,1 

Przerosty 0,406 0,55 0,69 24,9 21,1 

Muły niewzbogacone 0,622 0,84 0,50 8,4 22,6 

Muły wzbogacone 0,397 0,54 0,50 20,9 17,7 

Pył 0,02 0,03 0,64 7,6 30,4 

Razem 73,574 100,00 0,78 17,4 22,9 
 
 Zwiększanie zakresu i głębokości wzbogacania węgli związane jest z ponoszeniem nakładów 
inwestycyjnych na budowę nowych lub rozbudowę i modernizację istniejących ZP, oraz kosztów 
związanych z ich eksploatacją. Wzbogacanie węgla kamiennego jest relatywnie tanie w porówna-
niu z innymi procesami jego produkcji. Udział kosztów przeróbki mechanicznej węgla w jednost-
kowym koszcie wydobycia waha się w bardzo szerokim przedziale 2,1−16%, a jego wartość śred-
nia wynosi około 8%. Przykładowo średni jednostkowy koszt przeróbki w latach 1998−2005 wy-
nosi 10,6 zł/Mg, przy wartościach minimalnych i maksymalnych wynoszących odpowiednio 3,7 
i 27,1 zł/Mg [11]. Najmniejsze koszty przeróbki i jednocześnie najmniejszy udział tych kosztów 
w kosztach wydobycia ma miejsce w tych kopalniach, w których proces technologiczny przeróbki 
ograniczony jest do klasyfikacji urobku surowego zwykle na klasy ziarnowe 200−20 mm i 20−0 mm 
oraz pełnego wzbogacania klasy 200−20 mm. Klasa ziarnowa poniżej 20 mm (miały) zbywana jest 
na surowo (np. KWK Wujek, Wieczorek, Staszic, Wesoła, Kazimierz-Juliusz). W kopalniach wzbo-
gacających cały urobek surowy, w pełnym zakresie uziarnienia koszty wzbogacania są odpowied-
nio większe. W niektórych kopalniach koszty wzbogacania są mniejsze, gdyż wzbogaca się tylko 
część miałów. Inną alternatywą, dość szeroko rozpowszechniona w ostatnich latach, jest wydziela-
nie ziarn poniżej np. 4 mm z miału surowego oraz wzbogacanie ziarn grubszych i tworzenie na ba-
zie otrzymanych koncentratów i wysianych drobnych miałów tzw. mieszanek energetycznych. 
 
 
4. POSTĘP TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNY W PRZERÓBCE WĘGLA 
 
Aktualnie w Polsce eksploatowanych jest 37 zakładów przeróbczych. Stan technologii i wyposaże-
nia maszynowego ZP jest dość mocno zróżnicowany. Wynika to głównie z zakresu wzbogacania 
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węgla i okresu budowy lub ostatniej znaczącej modernizacji. Obok nowoczesnych i efektywnych pod 
względem technologicznym maszyn, w które wyposażone są ostatnio modernizowane ZP, można 
spotkać urządzenia pochodzące z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. 
 W przeróbce węgli zarówno energetycznych jak i koksowych można wyróżnić 3 podstawowe 
schematy wzbogacania urobku surowego: 
− Wzbogacanie urobku surowego w pełnym zakresie uziarnienia. 
− Wzbogacanie całości węgla o uziarnieniu +20(16) mm oraz niewzbogacanie miałów i mułów. 
− Wzbogacanie całości węgla o uziarnieniu +20(16) mm oraz wzbogacanie części miałów i mułów. 
 Schemat pierwszy stosowany jest praktycznie tylko w zakładach przeróbczych kopalń wydoby-
wających węgle koksowe. Węgle gazowo-koksowe i energetyczne wzbogacane są w różnych pod-
wariantach według schematów drugiego i trzeciego. W wielu zakładach przeróbczych wzbogaca 
się tylko część miału surowego i na bazie otrzymanego koncentratu i pozostałej części miału suro-
wego tworzy się tzw. mieszanki energetyczne, o parametrach jakościowych pożądanych przez od-
biorców. Dodatkowo w przypadku ziarn drobnych i najdrobniejszych, kierowanych do wzbogaca-
nia, rosną koszty wzbogacania i odwadniania otrzymywanych z nich koncentratów. Z tych między 
innymi względów oraz niedoinwestowania zakładów przeróbczych w wielu kopalniach wysiewa 
się nadal ziarna drobne, poniżej 4(6) mm i zagospodarowuje we wspomnianych mieszankach. Ze 
względu na dość zróżnicowany stan przeróbki w poszczególnych ZP w dalszej części opracowania 
postęp techniczno-technologiczny będzie rozpatrywany w następujących grupach procesów jed-
nostkowych: 
− Przygotowanie urobku surowego do przeróbki i jego klasyfikacja wstępna. 
− Procesy wzbogacania. 
− Procesy pomocnicze (odwadnianie, klasyfikacja, zagęszczanie, klarowanie, rekuperacja, składo-

wanie i załadunek). 
− Procesy automatyzacji i wizualizacji. 
 
4.1. Przygotowanie urobku surowego do przeróbki i jego klasyfikacja wstępna 
 

Większość ZP posiada zbiorniki węgla surowego o różnej pojemności. W nowszych ZP zbiorniki 
są na tyle duże (1000 ton i więcej), że zapewniają niezależną pracę ZP bez zatrzymywania trans-
portu pionowego urobku w szybach wydobywczych. Węzły przygotowania węgla wyposażone są 
najczęściej w przesiewacze wibracyjne typu WK, PWK lub PWP, które zastąpiły wcześniej stoso-
wane przesiewacze rusztowe, lub wałkowe typu RT. Po usunięciu zanieczyszczeń typu drewno, be-
ton, guma i złomu metalowego nadziarno kierowane jest do kruszarek szczękowych typu KWK, 
lub kruszarek bębnowych typu KB lub Bradforda. Kruszarki bębnowe w przypadku węgli kokso-
wych spełniają ważną rolę wstępnego odkamieniania urobku. Głównym zadaniem węzła klasyfika-
cji wstępnej jest rozsianie nadawy na 2 klasy ziarnowe, najczęściej +20 mm i poniżej 20 mm. W węz-
łach tych można spotkać cały szereg przesiewaczy od bardzo przestarzałych typu ZDR, CDR i RT, 
poprzez przesiewacze typu WK, PWK, PWP i PWE, aż do tzw. przesiewaczy cienkowarstwowych 
typu PZ. Przesiewacze te charakteryzują się dwukrotnie łamaną płaszczyzną pokładu sit i wydajno-
ściami do 1000 t/h [12]. W niektórych kopalniach węgli energetycznych do wysiewania ziarn drob-
nych (poniżej 4 mm) stosuje się przesiewacze typu Livell. Ich budowa umożliwia w miarę sku-
teczne wydzielanie ziarn drobnych w celu odciążenia obiegu wodno-mułowego. 
 
4.2. Procesy wzbogacania 
 

Węzły wzbogacania w ZP można podzielić na następujące grupy: 
− 2 lub 3 produktowe wzbogacanie klas ziarnowych +20(16)mm, 
− 2 lub 3 produktowe wzbogacanie sortymentów miałowych, 
− flotacja. 
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 Wzbogacanie klas ziarnowych +20 mm prowadzone jest w płuczkach zawiesinowych, a w nie-
których ZP w osadzarkach ziarnowych (KWK Halemba, Centrum, Krupiński, Budryk). Podstawo-
wymi urządzeniami wzbogacającymi w płuczkach zawiesinowych są wzbogacalniki zawiesinowe 
polskiej konstrukcji typu DISA. Wzbogacalnik ten w swojej historii przeszedł szereg modernizacji 
(DISA 1S, DISA 2S, DISA 3S, DISA K, DISA KU, DISA KR). Najnowsza konstrukcja wzboga-
calnika DISA KR, ze względu na modularną budowę, może pracować 2 lub 3 produktowo. Rozwój 
konstrukcji tego wzbogacalnika pozwolił zwiększyć jego wydajność do 400 t/h, przy znacznym 
zmniejszeniu wymiarów gabarytowych [13], [22]. Aktualna konstrukcja wzbogacalnika umożliwia 
wymianę koła wynoszącego bez potrzeby cięcia taśmy napędowej. Zastosowane prowadniki bocz-
ne i uchylne pozwalają na płynną regulacje położenia koła wynoszącego. Zmieniona konstrukcja 
odbioru frakcji tonącej pozwala na podawanie węgla surowego na całej szerokości koryta robocze-
go. Nowoczesne układy przygotowania i kontroli gęstości cieczy roboczej zapewniają utrzymanie 
założonej gęstości rozdziału, lub szybką jej zmianę wraz ze zmianą charakterystyki technologicz-
nej nadawy. W niektórych ZP (KWK Bielszowice, Chwałowice) stosowane są wzbogacalniki cie-
czy ciężkiej typu Drew Boy, o efektywności rozdziału porównywalnej do nowoczesnych wzboga-
calników typu DISA. 
 W zakresie wzbogacania sortymentów miałowych ZP dysponują największą różnorodnością 
wzbogacalników. Podstawowymi maszynami są wodne osadzarki miałowe produkcji krajowej lub 
importowane. Mogą one w zależności od konstrukcji pracować 2 lub 3 produktowo. Konstrukcje 
osadzarek od pierwszych modeli z lat 60. ubiegłego wieku przeszły szereg zmian dotyczących geo-
metrii skrzyni dolnej, kształtu i mocowania pokładów sitowych, kolektorów powietrza roboczego 
i zaworów pulsacyjnych oraz zupełnie nowych rozwiązań układów automatycznej regulacji odbio-
ru produktów ciężkich. Rozwój techniki rozdziału w osadzarkach pulsacyjnych skupiony jest na 
optymalizacji cyklu osadzania, dającego możliwości dostosowania parametrów pracy maszyny do 
charakterystyki technologicznej nadawy oraz oczekiwanych parametrów jakościowych produktów 
wzbogacania. Aktualnie na rynku dostępne są 2 konkurencyjne rozwiązania systemów sterowania 
cyklem osadzania i odbioru produktu ciężkiego (Puls i Boss 2000). Nowoczesne osadzarki polskiej 
produkcji, wyposażone w wyżej wymienione układy automatyki zapewniają pożądaną skuteczność 
rozdziału, porównywalną do osadzarek firm zagranicznych, zabudowanych w niektórych ZP (KWK 
Bolesław Śmiały, Piast, Chwałowice, Jaworzno, Janina). Imperfekcja nowoczesnych osadzarek, bę-
dąca miarą niedokładności wzbogacania wynosi 0,08 i mniej. Zaletą osadzarek KOMAG jest moż-
liwość dostosowania ich konstrukcji do wymagań użytkownika, pod względem oczekiwanej wydaj-
ności, charakterystyki technologicznej nadawy i warunków przestrzennych miejsca zabudowy [14]. 
Ta ostatnia cecha jest istotna w przypadku modernizacji ciągów technologicznych wzbogacania 
w istniejących budynkach ZP. W niektórych ZP, o rozbudowanym ciągu technologicznym do wzbo-
gacania i/lub odsiarczania wydzielonych stosunkowo wąskich klas ziarnowych stosuje się hydro-
cyklony typu HWO (Chwałowice, Śląsk, Szczygłowice) oraz wzbogacalniki zwojowe (Janina, Ja-
worzno). W KWK Pokój eksploatuje się zakład wzbogacania miałów energetycznych z cyklonami 
cieczy ciężkiej. 
 
4.3. Flotacja 
 

Do niedawna, ze względu na koszty, flotację pianową stosowano tylko do wzbogacania węgli do 
koksowania. W ostatnich latach konieczność zamykania obiegów wodno-mułowych spowodowała, 
że flotację coraz częściej stosuje się do wzbogacania mułów węgli do celów energetycznych. Pod-
stawowymi maszynami do flotacyjnego wzbogacania węgla są korytowe flotowniki mechaniczne 
produkcji krajowej typu IZ (IZ5, IZ12) oraz flotowniki zagraniczne typu Allflot. Najnowszymi roz-
wiązaniami w dziedzinie wzbogacania flotacyjnego są kolumnowe maszyny typu IF, konstrukcji 
Instytutu Metali Nieżelaznych. Skonstruowano cały typoszereg tych flotowników o pojemnościach 
30, 45, 57 i 100 m3. W krajowym przemyśle aktualnie pracują maszyny IF30 i IF100. Flotowniki 
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IF są wyposażone w układy automatyki kontroli i regulacji poziomu mętów oraz systemy pomiaru 
i regulacji natężenia przepływu powietrza. Charakteryzują się one dużą efektywnością procesu flo-
tacji oraz mniejszymi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi w porównaniu z pozostałymi 
typami flotowników [15]. Postęp technologiczny w zakresie wzbogacania flotacyjnego jest widocz-
ny również we wprowadzaniu nowoczesnych, wysokoaktywnych odczynników flotacyjnych. Spo-
wodowało to zmniejszenie zużycia odczynników flotacyjnych na jednostkę flotowanego węgla i po-
średnio obniżyło nieco, stosunkowo wysokie koszty wzbogacania flotacyjnego. 
 
4.4. Procesy pomocnicze (odwadnianie, klasyfikacja, zagęszczanie, 

klarowanie, rekuperacja, składowanie i załadunek) 
 

Najważniejszym procesem pomocniczym w ZP jest odwadnianie koncentratów węglowych oraz 
wydzielonych odpadów. Stopień odwodnienia produkowanych węgli nabrał dodatkowego znacze-
nia, po wprowadzeniu nowej formuły cennika węglowego jak również różnych obostrzeń z zakresu 
ochrony środowiska. Do niedawna koncentraty węglowe były odwadniane w klasach ziarnowych 
takich, w jakich były wzbogacane. W zakresie koncentratów gruboziarnistych +20(16) mm podsta-
wowe rozwiązanie bazuje na przesiewaczach wibracyjnych jedno- lub dwupokładowych (PWP1, 
WP-2). W zakresie koncentratów miałowych 20(16)−0,5 mm po wstępnym odwodnieniu na sitach 
OSO, właściwe odwadnianie następowało w wirówkach polskiej produkcji ślimakowych typu Na-
el-2A, lub wibracyjnych typu WOW-1,3. Konstrukcje tych wirówek pochodzą z lat 70. W procesie 
odwadniania najdrobniejszych (−0,5 mm) węgli energetycznych dominuje filtracja próżniowa, 
a w ZP wzbogacających węgla do koksowania stosowano odwadnianie dwustopniowe: filtrację próż-
niową i suszenie termiczne. Rozwiązania powyższe należy ocenić jako przestarzałe pod względem 
technologicznym i maszynowym, a także nie spełniające wymagań ekologicznych. Chodzi tu 
przede wszystkim o proces termicznego suszenia koncentratów flotacyjnych. Jest on kosztowny 
i uciążliwy dla środowiska, poprzez emisję do atmosfery zanieczyszczeń takich jak: pył węglowy, 
tlenki siarki, azotu i węgla oraz pary wodnej. Wobec powyższego w ostatnich latach podjęto szereg 
prac o charakterze badawczym jak również inwestycyjnym w celu poprawy istniejącego stanu [16], 
[17], [18], [19]. Dotyczy to głównie sortymentów miałowych i mułów węglowych zarówno ener-
getycznych jak i przeznaczonych do koksowania. Podstawowym kierunkiem intensyfikacji odwad-
niania sortymentów miałowych jest wprowadzanie do praktyki przemysłowej nowych typów od-
wadniarek o znacznie korzystniejszych parametrach technicznych. Proces ten jest widoczny 
podczas modernizacji ZP, gdzie coraz częściej spotykane są wirówki zagraniczne: wibracyjne pio-
nowe typu VC i HSG, ślimakowe pionowe typu EBW i EBR, oraz ślimakowe poziome typu Kon-
turbex. Drugim kierunkiem intensyfikacji procesów odwadniania jest odpowiednie kształtowanie 
składu granulometrycznego i popiołowego odwadnianych koncentratów miałowych. Wyżej wy-
mienione wirówki wymagają określonego składu ziarnowego nadawy, a szczególnie są wrażliwe 
na ponad normatywną zawartość ziarn najdrobniejszych. W przypadku węgli do koksowania 
w ostatnich latach ma miejsce zastępowanie dwustopniowego odwadniania koncentratów flotacyj-
nych (filtr próżniowy + suszarka) głębokim odwadnianiem mechanicznym. Wprowadzanie tej 
technologii do praktyki przemysłowej wiąże się ze zmianą dotychczasowej praktyki odwadniania 
koncentratów w klasach ich wzbogacania. Wynika to z potrzeby dotrzymania maksymalnej zawar-
tości wilgoci całkowitej w węglu wsadowym na poziomie 9−10%. Wprowadzenie do odwadniania 
najdrobniejszych ziarn mułowych wirówek sedymentacyjno-filtracyjnych wymaga odpowiednich 
parametrów nadawy [16]. Chodzi tu głównie o odpowiedni skład ziarnowy oraz wysoką koncen-
trację części stałych. Korzyścią ze wzrostu koncentracji części stałych w nadawie do wirówek jest 
zmniejszenie jej obciążenia hydraulicznego, co znacznie poprawia warunki rozdziału i odwadnia-
nia. Schemat układu technologiczno-maszynowego wprowadzonego do odwadniania węgli do 
koksowania przedstawiono na rysunku 1 [16]. Dla zapewnienia wymaganej zawartości wilgoci 
w węglu wsadowym należy koncentraty miałowe odwadniać dwustopniowo na przesiewaczach 
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wibracyjnych z sitem szczelinowym o wymiarze szczeliny 1−2 mm z natryskiem oraz końcowo 
wirówkach o wysokiej liczbie wirowania. Mogą to być wcześniej wymienione wirówki wibracyjne 
lub ślimakowe. Muły gruboziarniste z klasyfikacji należy poddać klasyfikacji na przesiewaczach 
wibracyjnych z natryskiem, wyposażonych w sita szczelinowe o wymiarze około 0,5 mm. Część 
produktu górnego przesiewaczy stanowi dodatek do zawiesiny koncentratu flotacyjnego, zmieniający 
jego skład ziarnowy i zwiększający jego koncentrację. Zawiesina ta jest odwadniana w wirówce se-
dymentacyjno-filtracyjnej. Pozostała cześć produktu górnego przesiewaczy może być odwadniana 
w wirówkach ślimakowych o wysokiej liczbie wirowania np. typu EBW. Rozwiązanie to zapewnia 
uzyskanie węgli wsadowych, o zawartości wilgoci całkowitej poniżej 10%. Niestety podczas od-
wadniania zawiesin w wirówkach sedymentacyjno-filtracyjnych powstają stosunkowo duże ilości 
tzw. sedymentu, zawierającego bardzo drobne ziarna węglowe. Zawiesiny te mogą być odwadniane 
w typowych prasach komorowych (KWK Borynia, Zofiówka) lub powyższy układ technologiczny 
może być uzupełniony o filtr hiperbaryczny. Rozwiązanie takie zostało ostatnio opracowane 
w ramach rozpatrywania koncepcji modernizacji odwadniania w ZP KWK Pniówek [20]. 
 

 
 
Rys. 1. Układ technologiczny do odwadniania koncentratów węgli do koksowania 
Figure 1. Technological flowchart for dewatering of cooking coal concentrates 

 
 Należy tu jeszcze wspomnieć o postępie w odwadnianiu odpadów flotacyjnych. Są one najczę-
ściej odwadniane w prasach komorowych różnych producentów. Zwiększenie wydajności jednost-
kowej pras ma miejsce poprzez zastosowanie pras o większych wymiarach płyt filtracyjnych oraz 
zwiększeniu ciśnienia filtracji z 6 do około 10 bar. Niebagatelne znaczenia ma tu również zastoso-
wanie nowoczesnych przegród filtracyjnych typu filamentowego i zastąpienie ciężkich korodują-
cych płyt metalowych płytami z tworzyw sztucznych. 
 Procesy klasyfikacji i zagęszczania mułów węglowych prowadzone są najczęściej w hydrocy-
klonach różnych producentów i typowych rząpiach klasyfikacyjnych. Postęp w tym zakresie wi-
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doczny jest przede wszystkim we wprowadzaniu nowoczesnych hydrocyklonów o znacznie więk-
szej ostrości rozdziału. Dodatkowo hydrocyklony budowane są z materiałów znacznie zwiększają-
cych ich żywotność lub stosowane są wkładki z tworzyw sztucznych. 
 Zagęszczanie mułów odpadowych i klarowanie wody obiegowej prowadzone jest najczęściej 
w zagęszczaczach promieniowych typu Dorr’a. W ZP spotkać można zagęszczacze o średnicach 
25, 30, 35, 40 i 45 m. Zwiększanie średnicy zagęszczaczy ma na celu zwiększenie ich wydajności, 
przy niewielkim wzroście kosztów inwestycyjnych. Czynione są też próby zwiększenia efektywno-
ści zagęszczania mułów w zagęszczaczach promieniowych, poprzez zastosowanie odpowiednio dob-
ranych wkładów lamelowych (KWK Jaworzno, Janina). Zagęszczanie mułów i klarowanie wody 
obiegowej wspierane jest odpowiednio dobranymi środkami chemicznymi tzw. flokulantami. Pow-
szechnie stosowane w latach 80. flokulanty produkcji krajowej P-26 i Gitar zostały wyparte przez 
bardziej efektywne, chociaż znacznie droższe flokulanty zagraniczne. Stosowane są one powszech-
nie w procesach klarowania wód popłuczkowych jak również do intensyfikacji procesów filtracji 
próżniowej i ciśnieniowej. 
 W układach rekuperacji cieczy ciężkiej ze wzbogacalników DISA ma miejsce zastępowanie dwu-
stopniowego układu odzysku magnetytu, opartego na rekuperatorach typu MR produkcji czeskiej, 
układem jednostopniowym. Jest to możliwe przy zastosowaniu nowoczesnych, wysokosprawnych 
rekuperatorów typu WDS produkcji niemieckiej. 
 Wzbogacony węgiel, po ewentualnej klasyfikacji końcowej, kierowany jest bezpośrednio do zbior-
ników produktów handlowych. W ZP produkujących węgle do koksowania oraz sekcjach załadun-
ku sortymentów miałowych węgli energetycznych szeroko stosowany jest tzw. szybki załadunek 
o wydajnościach dochodzących do 1500 Mg/h. Elementami układu szybkiego załadunku są: zbior-
nik węgla, sterowany elektrycznie podajnik zblokowany z wagą taśmową oraz przenośnik załado-
wczy z wózkiem jezdnym o regulowanej prędkości posuwu. Układ taki umożliwia realizację zała-
dunku na jednym torze, bez konieczności rozpinania wagonów, przy jednoosobowej obsłudze. W os-
tatnich latach duża część sortymentów ziarnowych oraz miałów węgli energetycznych sprzedawa-
na jest z wykorzystaniem transportu samochodowego. Wymagało to zbudowania odpowiednich uk-
ładów ważenia i załadunku. W przypadku okresowych trudności ze sprzedażą lub braku środków 
transportu poszczególne sortymenty kierowane są na zwały. Dotyczy to szczególnie sortymentów 
miałowych, dla których szczyt zapotrzebowania przypada na okres jesienno-zimowy. 
 
 
5. STEROWANIE, AUTOMATYZACJA I WIZUALIZACJA 

PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH W ZP WĘGLA 
 
Wraz z pojawieniem się możliwości technicznych do ZP na szerszą skalę zaczęto wprowadzać sys-
temy sterowania i elementy automatyzacji poszczególnych procesów jednostkowych. Jednymi z pierw-
szych procesów, które zostały częściowo zautomatyzowane są układy regulacji gęstości cieczy cięż-
kiej we wzbogacalnikach DISA oraz układy sterowania pulsacją i odbiorem produktu ciężkiego 
w osadzarkach. Układy te są ciągle doskonalone, wraz z pojawieniem się nowych metod pomiaru 
np. mierników izotopowych oraz sterowników. Innymi przykładami zastosowania układów automa-
tyki w ZP są: 
− układy sterowania procesem flotacji (dozowanie odczynników flotacyjnych, regulacja poziomu 

mętów i ich napowietrzenia); 
− układy automatycznego odbioru produktu dolnego z rząpii klasyfikacyjnych; 
− układy tworzenia mieszanek energetycznych na bazie wyprodukowanych miałów o znanych pa-

rametrach jakościowych; 
− układy przygotowania i dozowania roztworów roboczych flokulantów; 
− układy sterowania pracą wirówek sedymentacyjno-filtracyjnych; 
− układy automatycznego pobierania i pomniejszania próbek produktów handlowych. 
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 Nowobudowane i modernizowane ZP są wyposażane w układy tzw. centralnego sterowania. Oz-
nacza to, że możliwy jest nadzór nad danym węzłem technologicznym i sterowanie nim z dyspozy-
torni ZP. Sygnały ilościowe i jakościowe uzyskiwane z wyżej wymienionych układów oraz syste-
mu monitorowania pracy poszczególnych urządzeń wykorzystywane są do wizualizacji pracy ZP. 
Dodatkowo zbierane informacje pozwalają na archiwizację wybranych danych w automatycznych 
bazach danych oraz ich wykorzystanie do tworzenia potrzebnych raportów dziennych, miesięcz-
nych i rocznych. Szerokie wprowadzanie do ZP systemów sterowania i automatyki przyczynia się 
do podnoszenia bezpieczeństwa pracy oraz umożliwia szybkie wykrywanie przyczyn przerw ru-
chowych dzięki rejestracji stanów alarmowych (krytycznych). Ponadto umożliwia stosunkowo szyb-
kie i łatwe zmiany w procesie technologicznym produkcji i transportu wewnętrznego. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Parametry jakościowe węgla struktura węgla produkowanego przez kopalnie zależą głównie od wy-
magań odbiorców poszczególnych sortymentów. W wielu opracowaniach [8], [11], [23] podkreśla 
się, że zdolności przeróbcze ZP wykorzystywane są tylko w około 60−70%. Wynika to z tego, że 
kopalnie mają możliwości techniczne produkcji węgla o lepszych parametrach niż aktualne zapo-
trzebowanie. Dotyczy to szczególnie miałów węglowych zbywanych do energetyki. Poprawy w tym 
zakresie należy spodziewać się wraz z postępem w modernizacji mocy wytwórczych w energetyce. 
Pomimo powyższego w ZP podejmowane są prace modernizacyjne, których głównym celami są: 
zwiększenie ilości wzbogacanego węgla, poprawa jakości i stabilności parametrów oferowanych 
produktów oraz zmniejszenie kosztów. Duże znaczenie mają tu również poprawa bezpieczeństwa 
pracy załóg ZP oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Przedstawione po-
wyżej kierunki modernizacji znajdują odbicie w kierunkach rozwoju technologicznego przeróbki, 
opracowanych w ramach foresightu „Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobyw-
czego węgla kamiennego” [21]. Specjaliści oceniający innowacyjność technologii przeróbczych węg-
la zwrócili szczególną uwagę na następujące kryteria: 
− energochłonność procesu i jego wydajność, 
− możliwości otrzymywania produktów o oczekiwanych parametrach oraz koszty procesu, 
− uniwersalność zastosowanej technologii, 
− minimalizację negatywnego wpływu na środowisko, 
− bezpieczeństwo i higienę pracy. 
 Wszystkie powyższe kryteria są uwzględniane w pracach badawczo-rozwojowych z zakresu 
przeróbki węgla, jak również modernizacjach podejmowanych w ZP. 
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State Of Art of Coal Preparation/Cleaning Technology 
and Machinery versus Cost of Coal Production 
 
The first part of the paper considers quantitative − qualitative demands stated by consumers of po-
wer and coking coals. On this setting, changes in quantitative − qualitative structure of coal produ-
ced by collieries in recent years are presented. These data were supplemented with available infor-
mation concerning coal processing costs. Afterwards technical development in field of coal proces-
sing is presented, along with its influence on coal cleaning costs. Special attention is drawn to cho-
sen technical and technological solutions, which in author’s opinion have significant influence on 
cost reduction of cleaning and dewatering of some coal seizing. 
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Koncepcja usystematyzowania rachunku efektywności inwestycji 
w KGHM Polska Miedź S.A. – studium przypadku 
 
 
Dorota Włoch, Janusz Pawlik 
KGHM Polska Miedź S.A. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: KGHM Polska Miedź S.A. to organizacja o znaczeniu strategicznym dla gospo-
darki państwa. Według wypowiedzi wiceprezesa zarządu spółki Macieja Tybry, w całym 2009 roku 
KGHM osiągnie zysk netto na poziomie 1,9 mld zł, przy przychodach przekraczających 9 mld zł. 
To dziewiąty producent miedzi i drugi srebra na świecie, firma o wielkich tradycjach, bogatym do-
świadczeniu i doniosłych osiągnięciach. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Rachunku efektywności inwestycji, poprawa efektywności, inwestycje 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Największy pracodawca na Dolnym Śląsku – Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. zatrud-
nia ponad 28 tysięcy osób. Działalność podstawowa KGHM to w głównej mierze kopalnictwo rud 
miedzi, produkcja miedzi, produkcja metali szlachetnych i pozostałych metali nieżelaznych. 
 Wizją KGHM jest dołączenie do grupy dużych globalnych producentów miedzi i zwiększenie 
produkcji z ponad 500 tys. ton do około 700 tys. ton rocznie. Firma zakłada, że łączne nakłady na 
realizację nowych projektów wyniosą około 19,8 mld złotych w ciągu 10 lat. Filarami, na których 
opiera się strategia spółki, są m.in. poprawa efektywności, której celem jest zatrzymanie wzrostu jed-
nostkowych kosztów produkcji, rozwój bazy zasobowej, dywersyfikacja źródeł przychodu i stop-
niowe uniezależnianie się od cen energii, wsparcie regionu oraz rozwój umiejętności i sprawności 
organizacyjnej. 
 W niniejszym artykule przybliżona zostanie tematyka obliczania rachunków efektywności in-
westycyjnych w KGHM Polska Miedź S.A., oraz podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, 
w jaki sposób dalej usprawniać ten obszar zarządzania firmą. 
 
 
2. TYPOWE PROJEKTY INWESTYCYJNE 
 
KGHM dysponuje własnym złożem rud miedzi i własną zintegrowaną strukturą produkcyjną, w któ-
rej skład wchodzą trzy kopalnie, trzy huty miedzi oraz oddziały wspomagające działalność podsta-
wową. Planowanie inwestycyjne w firmie stanowi podstawę wszelkich decyzji strategicznych. Aby 
odwrócić trend rosnących kosztów, należy nieustannie poszukiwać rozwiązań wspierających popra-
wę efektywności produkcji. Zadaniem służb inwestycyjnych spółki jest m.in. przygotowanie rachun-
ków efektywności inwestycji w nowe technologie, m.in. kombajny do mechanicznego urabiania złóż, 
modernizacji istniejącej infrastruktury – wymiany maszyn oraz optymalizacji procesów i organiza-
cji produkcji oraz robót przygotowawczych. W jaki sposób usystematyzować tak szeroki zakres za-
dań inwestycyjnych i ich oceny efektywności? 
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3. ARKUSZ KALKULACYJNY – ROZWIĄZANIE NIEIDEALNE 
 
Przez wiele lat w firmie kalkulacje wykonywano w arkuszu kalkulacyjnym metodą UNIDO. Nie 
było obowiązującego wzoru zatwierdzonego procedurą, ale opierano się na zwyczajowych prakty-
kach wypracowanych w organizacji latami. 
 Arkusze kalkulacyjne pozwalały na dowolną twórczość autora, co utrudniało i spowalniało ana-
lizy rachunku inwestycji przez biuro zarządu. 
 Projekty rozrastały się i coraz trudniej było śledzić wariant podstawowy i scenariusze, zwłasz-
cza że obliczenia były przygotowywane przez wielu użytkowników. Mimo uzgodnionego wzorca 
pojawiały się komentarze, dodatkowe symulacje projektów, rozbudowane analizy, co sprawiało, że 
arkusze były czytelne tylko dla ekspertów i autorów. 
 
 
4. PRZEJRZYSTE PROCEDURY ORGANIZACYJNE 
 
Poszukiwanie narzędzia wspierającego pracę służb inwestycyjnych zbiegło się z innymi działania-
mi zmierzającymi do ujednolicenia procesów zarządzania w firmie. KGHM jest spółką giełdową 
i bardzo ważne jest, aby procedury organizacyjne były przejrzyste oraz dostępne dla akcjonariuszy. 
 Potrzebne było narzędzie, które pozwoliłoby narzucić oraz konsekwentnie przestrzegać wytycz-
nych przy planowaniu inwestycji. Poszukiwano aplikacji, która umożliwiałaby opracowanie skom-
plikowanych technologicznie przedsięwzięć w ujęciu szczegółowym, ale która też dawałaby szyb-
ką odpowiedź na temat opłacalności projektu i ułatwiała analizy wrażliwości. 
 
 
5. WYBÓR ROZWIĄZANIA 
 
Usystematyzowanie rachunków inwestycyjnych nastąpiło dzięki wprowadzeniu w organizacji opro-
gramowania fińskiej firmy Datapartner Oy – Invest for Excel. Narzędzie zostało wdrożone we wszyst-
kich oddziałach w III kwartale 2007 roku i jest wykorzystywane przez ponad 100 użytkowników. 
Od września do początku lutego następnego roku napływały do biura zarządu wnioski inwestycyj-
ne wraz ze szczegółową analizą finansową wykonaną w tym programie. Na podstawie ich doku-
mentacji zatwierdzane były wszelkie projekty do realizacji. 
 Konstrukcja planu inwestycyjnego w KGHM obejmuje okres pięcioletni, ale nakłady w najbliż-
szym roku są najważniejsze i najbardziej szczegółowo analizowane. Często planowane zadania In-
westycyjne przekraczają okres pięciu lat. Rachunek efektywności stanowi element składowy doku-
mentacji całego projektu – porównywany jest stan obecny z pełną analizą finansową inwestycji. 
Analiza stanowi jasne potwierdzenie przesłanek prowadzących do decyzji inwestycyjnej. 
 
 
6. EFEKTY WDROŻENIA 
 
Rachunki efektywności inwestycji są wykonywane w standardowym formacie programu i jest to 
wzór wprowadzony ustaleniem organizacyjnym. 
 Część decyzji na poziomie oddziału spółki może być podjęta w oparciu o zwyczajne kalkulacje 
w Microsoft Excel, ale wszystkie większe inwestycje wymagają zachowania standardowego sposo-
bu wyliczenia, przeprowadzenia analizy wrażliwości i raportowania wyników. 
 Aby korzystać z narzędzia, trzeba posiadać pewną wiedzę ekonomiczną, ale program prowadzi 
użytkownika krok po kroku. Zaletą jest również to, że jest zaprogramowany w popularnym środo-
wisku Microsoft Excel, co umożliwia łączenie plików programu z własnymi arkuszami w Excelu. 
 Obecne narzędzie nie pozwala na wykorzystanie własnej inwencji w sposobie wyliczeń rentow-
ności. Czytelność jest zdecydowanie większa w porównaniu do rachunków wykonywanych wcze-
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śniej w arkuszach kalkulacyjnych Excel, wiemy, na co zwrócić uwagę podczas sprawdzania wnio-
sków inwestycyjnych napływających z oddziałów spółki. 
 Identyczna struktura plików oraz pewność, że dane są wyliczone w ten sam sposób (formuły 
wyliczeniowe są nieedytowalne), znacznie przyspieszają weryfikację projektów i ułatwiają ich po-
równywanie. 
 

 
 
Rys. 1. Zrzut ekranu programu Invest for Excel® – przykłady wg www.exfinet.pl 
 

 
 
Rys. 2. Zrzut ekranu programu Invest for Excel® – panel wprowadzania parametrów. 
Przykłady wg www.exfinet.pl 
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 Użytkownicy programu polubili pracę ze standardową aplikacją i potrzeba było niewiele czasu 
na zmianę praktyk i aktywne wykorzystanie nowego narzędzia. 
 Do programu należy wprowadzić tylko podstawowe założenia dotyczące nakładów inwestycyj-
nych i przychodów oraz kosztów. W efekcie otrzymujemy rachunek przepływów pieniężnych, bi-
lans, pełną analizę rentowności, gotową analizę wrażliwości na nakłady, przychody, koszty zmien-
ne, koszty stałe i inne parametry. Często korzystamy z funkcji porównań projektów oraz wylicze-
nia efektów krańcowych inwestycji – tzn. oceny rentowności samej inwestycji po realizacji w po-
równaniu do sytuacji wyjściowej. 
 Porównanie plików, konsolidacja obliczeń, wyliczenie marginesów bezpieczeństwa inwestycji, 
analiza wrażliwości, próg rentowności są zestandaryzowane – użytkownicy korzystają z funkcji 
narzędzia na kliknięcie i nie muszą tworzyć własnych formuł, co wpływa na bezpieczeństwo obli-
czeń i szybkość pracy. 
 
 
7. KRYTERIA WYBORU ROZWIĄZANIA 
 
W KGHM rozważano kilka rozwiązań. Wybrana oferta przekonała nas propozycją gotowego pro-
gramu funkcjonującego w podobnych branżach już wiele lat oraz mającego kilkaset dobrych refe-
rencji w ponad 25 krajach. Zanim podjęliśmy finalną decyzję zakupu, naszymi kryteriami oceny 
były funkcjonalność, referencje, łatwość i szybkość wdrożenia oraz cena. 
 Plusem było to, że mogliśmy zobaczyć i przetestować program, gdyż była to zestandaryzowana 
aplikacja. Rozważaliśmy również opcje wykonania narzędzia wewnętrznie według naszych szcze-
gółowych wytycznych, ale oznaczałoby to długotrwały projekt. 
 Jeszcze inną możliwością było wykorzystanie modułów inwestycyjnych w systemie ERP, ale 
w porównaniu do arkuszy kalkulacyjnych nie spełniały one kryterium elastyczności i analiz wrażli-
wości. Preferowaliśmy środowisko Microsoft Excel ze względu na powszechność tego arkusza kal-
kulacyjnego, jego elastyczność i umiejętności użytkowników. 
 Ostatecznie wybór padł na produkt, który spełnił listę naszych wymagań funkcjonalnych i był 
łatwy do wdrożenia nie tylko od strony informatycznej, ale też od strony wsparcia i szkolenia użyt-
kownika. Dostawca w ramach wdrożenia przeprowadził serię szkoleń i było to wystarczające, aby 
zacząć używać programu samodzielnie. 
 
 
8. SUKCES Z WDROŻENIA 
 
Po dwóch latach od implementacji narzędzia oceniamy, że był to strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi 
o ujednolicenie sposobu liczenia inwestycji w całej organizacji. Mamy narzędzie, które specjalistom 
ds. inwestycji, produkcji i technologii pozwala na dużą elastyczność w modelowaniu i jednocze-
śnie jest czytelne dla osób pełniących funkcje kierownicze. Program ten stanowi pomost między 
specjalistami i zarządem spółki w ocenie rachunków efektywności inwestycji. 
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Energooszczędne górnicze przenośniki taśmowe 
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STRESZCZENIE: Górnicze przenośniki taśmowe są stosowane do transportu dużych ilości mate-
riałów sypkich w kopalniach podziemnych, w górnictwie odkrywkowym oraz na duże odległości ja-
ko przenośniki krzywoliniowe lub lądowe. Optymalizacja zużycia energii przez te przenośniki przy-
sparza dużo korzyści ekonomicznych i w ochronie środowiska (redukcja emisji dwutlenku węgla). 
W artykule przedstawiono dyskusję dotyczącą głównych czynników wpływających na zużycie mo-
cy i energii oraz podano drogi do ich minimalizacji. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Górnicze przenośniki taśmowe – energooszczędne, budowa przenośników 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Nazwa górnicze przenośniki taśmowe (w tej pracy) obejmuje przenośniki stosowane w górnictwie 
podziemnym i odkrywkowym oraz przenośniki do odstawy kopaliny użytecznej na duże odległości 
(tzw. overland conveyor oraz contour conveyor). Przenośniki taśmowe łącznie z innowacyjnymi 
maszynami górniczymi przyczyniły się w kopalniach podziemnych i odkrywkowych do koncentra-
cji wydobycia, zwiększenia efektywności produkcji górniczej, poprawy bezpieczeństwa pracy oraz 
zmian w strukturze przestrzennej kopalń. 
 Energooszczędne oznacza zmniejszenie zużycia energii elektrycznej do napędu przenośników 
taśmowych, wydłużenie trwałości elementów i zespołów [1], [3] oraz oszczędne gospodarowanie 
materiałami wchodzącymi w skład budowy przenośników (np. taśmy o mniejszej szerokości, lżej-
sze, mniej materiałochłonne konstrukcje nośne przenośników), do wytworzenia których to materia-
łów niezbędne jest zużycie energii elektrycznej. 
 
 
2. TRANSPORT TAŚMOWY 
 
W polskich kopalniach podziemnych węgla kamiennego od 1990 roku zaczęto stosować na szero-
ką skalę przenośniki taśmowe w odstawie oddziałowej i głównej, (zamiast przewozu urobku ko-
palnianą koleją podziemną); był to podstawowy czynnik wzrostu koncentracji wydobycia ze ściany 
węglowej. Uzyskano także dodatkowe korzyści ekonomiczne i techniczne, stosując eksploatację pod-
poziomową złóż węgla zalegających poniżej czynnego podszybia szybu wydobywczego (rys. 1), 
a także poprawę bezpieczeństwa wprowadzając pełną automatyzację pracy systemów transportu taś-
mowego. Wcześniej zastosowanie przenośników taśmowych zdominowało systemy mechanizacji 
wydobywania w europejskich kopalniach węgla brunatnego. 
 Pomyślne wdrożenie do eksploatacji podziemnej przenośników taśmowych było możliwe m.in. 
dzięki: 
− przeprowadzonym na szeroką skalę badaniom przemysłowym przenośników taśmowych w la-

tach 1992–2008 (prof. Jerzy Antoniak jako kierownik grupy badaczy – pracowników kopalń 
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i pracowników Instytutu Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej), których wyniki były pu-
blikowane w czasopismach technicznych, wygłaszane na konferencjach oraz ujmowane w pra-
cach doktorskich, patentach i wdrażane do praktyki [4]; 

− nowemu opracowaniu teorii i obliczeń górniczych przenośników taśmowych (prof. J. Antoniak 
[2], [6] i inni [7]); 

− zastosowaniu taśm tkaninowych wieloprzekładkowych i z rdzeniem z linek stalowych o wytrzy-
małości do 5400 N/mm, trudno palnych i antyelektrostatycznych produkcji FTT Stomil Wol-
brom S.A., a także dzięki wdrożeniu nowych technologii łączenia taśm metodami mechanicz-
nymi oraz wulkanizacji na gorąco i na zimno; 

 

 
 
Rys. 1. Schemat eksploatacji podpoziomowej 
Figure 1. Sub-level coal exploitation 
 
 
 
− przejściu na taśmy szerokość 1200 i 1400 mm, a wyjątkowo na 1600 mm i stosowaniu prędko-

ści taśm do 4 m/s; 
− wzrostowi długości tras pojedynczych przenośników powyżej 2000 m i ograniczeniu liczby prze-

sypów nosiwa; 
− zastosowaniu jednostek napędowych modułowych oraz o dużej mocy; 250 i 500 kW (rys. 2), 

a wyjątkowo 860 kW oraz przekładni kątowych dających zwartą budowę napędów, zastosowa-
niu napędów pośrednich bębnowych i taśmowych, prawie powszechnemu zastosowaniu łagod-
nych rozruchów uzyskiwanych z instalacji przemienników częstotliwości, sprzęgieł hydrodyna-
micznych lub rozruszników tyrystorowych; 

− przystosowaniu budowy przenośników taśmowych do pokonywania łuków poziomych i 
przestrzennych (przenośnik KWK Jankowice – obliczenia taśmy w łuku przestrzennym opra-
cowane przez autora) oraz do odstawy po wzniosie i po upadzie, a w tym do odzysku energii; 

− rozwiązaniu tras o sztywnej konstrukcji z zestawami krążnikowymi bez wyprzedzającego na-
chylenia krążników bocznych o działaniu centrującym taśmę, zestawy krążników górnych wy-
posażone w awaryjne rurowe elementy prowadzące taśmę w przypadku wybicia krążnika, wy-

Rys. 2. Zdwojony napęd czterosilnikowy typu VP250/4- 
-φ1036 dla szerokości taśmy 1400 mm (Famur – Pioma) 
Figure 2. Four electric motor dual drive type 4×250 kW 
for belt conveyor width belt 1400 mm (Famur – Pioma) 
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posażeniu przenośników taśmowych w specjalne typy urządzeń napinających i gromadzących 
taśmę (rys. 3), a także w systemy hamulców tarczowych, konstrukcji poprawnie działających sta-
cji przesypowych urobku, nieniszczących taśmę; 

 

 
 
Rys. 3. Zespół napinania i gromadzenia taśmy przenośnikowej o szerokości 1,4 m i długości do 215 m 
z silnikiem elektrycznym o mocy 186 kW, sterowanym przemiennikiem częstotliwości (Bucyrus) 
Figure 3. Electric winch for belt storage unit (Bucyrus) 

 
− wprowadzeniu skutecznie działających systemów sterowania, automatyzacji i wizualizacji cią-

gów przenośnikowych łącznie z dyspozytornią energomechaniczną (projekt prof. J. Antoniak 
i A. Lutyński, rys. 4); 

− szerszemu przystosowaniu przenośników taśmowych do bezpiecznego przewozu ludzi. 
 
 
3. KIERUNKI POPRAWY ENERGOOSZCZĘDNOŚCI TRANSPORTU TAŚMOWEGO 
 
Warunki występujące w głębinowych kopalniach węgla kamiennego mają korzystny wpływ na 
zmniejszenie energochłonności przenośnikowej odstawy urobku. Do nich można zaliczyć: prawie 
stałą dodatnią temperaturę wyrobisk transportowych, powszechne stosowanie kruszarek urobku (kom-
bajnowych, ścianowych i podścianowych), prostoliniowość wyrobisk transportowych wytyczanych 
metodą laserową, stałą i umiarkowaną prędkość powietrza w wyrobiskach transportowych, łatwość 
zraszania wodą transportowanego urobku, możliwość budowy pionowych przesypowych zbiorników 
urobku o zróżnicowanej objętości oraz obszernych komór na usytuowanie w nich napędów przeno-
śników taśmowych i urządzeń towarzyszących (dźwignic, pras wulkanizacyjnych itd.), poprawne 
rozcinanie złóż dające możliwość odstawy urobku ze ścian jedną główną magistralą taśmową przez 
wiele lat. 
 W kopalniach występują także niekorzystne warunki mające wpływ na eksploatację przenośni-
ków taśmowych, do nich można zaliczyć: wysoką wilgotność atmosfery, wodę o dużym zasoleniu, 
zapylenie, miejscowe wypiętrzenia spodku wyrobiska, zawężenia przekroju porzecznego wyrobisk 
transportowych, utrudnienia w dojściu do przenośnika od strony jednego z ociosów chodnika trans-
portowego, względnie sztywną strukturę przestrzenną wyrobisk transportowych oraz zainstalowa-
nych w nich ciągów przenośników taśmowych, częste rozruchy przenośników i trudności w szyb-
kim dotarciu do miejsca awarii (ludzi i sprzętu), prawdopodobieństwo zainicjowania pożaru przez 
przenośnik taśmowy. 
 Do utrudnień związanych z szerszym zastosowaniem energooszczędnych przenośników taśmo-
wych należy zaliczyć: zmienną w czasie strugę urobku wychodzącą z kompleksów ścianowych, częs-
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te rozruchy przenośników (wynikające z zatrzymań awaryjnych przenośników, przeładowań taś-
my, nieprawidłowej pracy przesypów, czynności technologicznych w ścianie i innych rejonach od-
stawy urobku) oraz szeroko stosowaną w kopalniach typizację mocy napędów oraz rodzajów i wy-
trzymałości taśm przenośnikowych i konstrukcji trasy przenośników. 
 

 
 
Rys. 4. Dyspozytornia energomechaniczna z systemem sterowania, automatyzacji 
i wizualizacji pracy magistrali przenośnikowej (KWK Marcel, 2008 [4]) 
Figure 4. System of inclined belt conveyor (Marcel Colliery, 2008 [4]) 
 
 Zmiany w budowie przenośników taśmowych wymuszone energooszczędnością odstawy urob-
ku muszą być powiązane z optymalizacją kosztów wydobycia. Zmniejszeniu energochłonności od-
stawy urobku jednocześnie towarzyszy proces podwyższenia trwałości zespołów i elementów prze-
nośników taśmowych. Przykładowo w tabeli 1 zestawiono dotychczas uzyskane w praktyce stosun-
ki mocy silników napędowych do długości przenośnika taśmowego. 
 
Tabela 1. Stosunki mocy napędów do długości przenośnika taśmowego 
Table 1. Ratio of power drive to belt conveyor length 

Nazwa  
kopalni 

Całkowita moc 
napędowa 

kW 

Długość 
przenośnika

m 

Nachylenie
przenośnika

stopnie 

Szerokość
taśmy 

m 

Stosunek
kW/m Uwagi 

Marcel 2580 1860 12 1,4 1,39 magistrala z podziemia 
na powierzchnię 

Ensdorf 
Barbara 
Stollen 

2000 1660 12 1,4 1,21 magistrala z podziemia 
na powierzchnię 

Jankowice 1420 1070 10 1,4 1,33 magistrala 
międzypoziomowa 

Jankowice 360 870 0 1,4 0,414 odstawa główna 
Ziemowit 180 770 0 1,2 0,234 odstawa główna 
Ziemowit 500 1200 0 1,2 0,417 odstawa ścianowa 

1057



 

 

4. PROPOZYCJE ZMNIEJSZENIA ENERGOCHŁONNOŚCI 
GÓRNICZYCH PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH 

 
W propozycjach zabiegów techniczno-ruchowych na przenośnikach taśmowych prowadzących do 
zmniejszenia ich energochłonności uwzględniono trzy grupy przenośników o różnej długości, którą 
należy rozumieć jako przybliżoną, i o rożnym obciążeniu urobkiem. 
 Propozycje dla przenośników o małej długości (L ≤ 400 m) i średnim obciążeniu urobkiem 
(γ ~ 1÷1,1 t/m3): 
− silniki elektryczne i przekładnie zębate o zwiększonej sprawności, napędy w czole przenośnika; 
− zwiększone napięcie taśmy gumowej z przekładkami tekstylnymi (strzałka ugięcia taśmy ~1%); 
− zwiększony nieznacznie rozstaw zestawów krążników, bez krążników centrujących taśmę, krąż-

niki środkowe o zwiększonej średnicy w gałęzi nośnej; 
− specjalne układy stacji załadowczych (w celu zmniejszenia współczynnika C ujętego w normie 

DIN 22101); 
− niskie prędkości taśmy (od 2 do 3 m/s) lub inne narzucone udziałem w magistrali taśmowej; 
− łagodny rozruch (rozruszniki tyrystorowe). 
 Propozycje dotyczące grupy przenośników o średniej długości (L ≤ 1500 m) i wydajności do 
2000 t/h z urobkiem γ ~ 1,0÷1,1 t/m3: 
− silniki elektryczne i przekładnie mechaniczne o zwiększonej sprawności, 
− łagodny rozruch (przemienniki częstotliwości, sprzęgła hydrodynamiczne), 
− stopniowany rozstaw zestawów krążników w górnej gałęzi, bez krążników centrujących taśmę, 

krążniki środkowe o zwiększonej średnicy w gałęzi ładownej, 
− automatycznie regulowane napięcie wstępne taśmy z przekładkami tekstylnymi lub z rdzeniem 

z linek stalowych, zwiększona wartość napięcia taśmy, 
− zwiększona prędkość taśmy do 4 m/s, 
− specjalne układy stacji załadowczych (w celu zmniejszenia współczynnika C). 
 Propozycje dotyczące grupy przenośników o długości L ≤ 5000 m (lub większej) i wydajności 
do 4000 t/h z urobkiem γ ~ 1,0÷1,1t/m3: 
− optymalny dobór wielkości strugi urobku (najlepiej sterowanej wypływem urobku ze zbiornika 

przesypowego lub podawanej z przenośnika o regulowanej prędkości taśmy), wypełnienie prze-
kroju poprzecznego strugi urobku nie powinno przekraczać wartości od 50 do 65% powierzchni 
nominalnej, ograniczenie to wynika z tego, że rozruch długiego przenośnika taśmowego 
nadmiernie obciążonego może nie zostać zrealizowany, a także z warunku poprawnego prze-
chodzenia taśmy przez łuki poziome i pionowe oraz z warunku zmniejszenia oporów toczenia 
przy wgniataniu; 

− prostoliniowość trasy wytyczonej metodą laserową lub łuki poziome o promieniu większym od 
700 m; 

− silniki elektryczne oraz przekładnie zębate o zwiększonej sprawności; 
− optymalne rozmieszczenie modułowych napędów oraz ewentualne zastosowanie bębnowych na-

pędów pośrednich o pełnej automatyce; 
− łagodny rozruch (regulowane sprzęgła hydrodynamiczne lub przemienniki częstotliwości), ewen-

tualnie zmienna prędkość taśmy, ruszanie poszczególnych napędów z opóźnieniem (do 1,5 s); 
− zmniejszone wartości współczynników bezpieczeństwa taśmy gumowej z rdzeniem z linek sta-

lowych – dla ruchu ustalonego: 8, 7,5 i 7 oraz dla rozruchu: 5,35, 5 i 4,7; 
− taśmy z rdzeniem z linek stalowych z okładkami nośnymi małej grubości i z okładkami bieżny-

mi o specjalnych własnościach zmniejszających opory toczenia przy wgniataniu taśmy w krąż-
niki, odcinki taśm o zwiększonej długości (200÷400 m); 

− prędkość taśmy od 3 do 6 m/s, 
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− trasa przenośnika sztywna z krążnikami o zwiększonej średnicy i zwiększonym (lub zwiększa-
jącym się) rozstawie zestawów krążników, zwiększenie po optymalizacji rozstawu zestawów 
krążników (o większej średnicy) do 2,5 m, a nawet do 5 m powoduje zmniejszenie zapotrzebo-
wania mocy napędu przenośnika od 5 do 8% [10],strzałka ugięcia taśmy może wynosić od 0,5 
do 0,75% [7], selekcja krążników pod względem oporów obracania, umiarkowane nachylenie 
bocznych krążników (do 35º), krążniki z łożyskami kulkowymi; 

− specjalne układy stacji załadowczych (w celu zmniejszenia współczynnika C); 
− odzysk energii w przenośnikach pracujących na upadzie; 
− automatyczna regulacja napięcia wstępnego taśmy; 
− pełna automatyzacja kontroli stanu technicznego taśmy przenośnikowej i jej połączeń oraz krąż-

ników; 
− przenośniki taśmowe włączone w system automatyzacji, sterowania i wizualizacji złączony 

w dyspozytorni energomechanicznej; 
− hamulce tarczowe usytuowane w odpowiednich miejscach w obwodzie przenośnika taśmowe-

go, zabezpieczające łagodne zatrzymanie taśmy bez nadmiernych drgań i wybiegów; 
− specjalne opracowania dotyczące energooszczędności długich przenośników taśmowych wzno-

szących lub opadających, a także o trasie krzywoliniowej i pofałdowanej. 
 Potwierdzeniem trafności podanych propozycji są realizacje techniczne średnio długich energo-
oszczędnych górniczych krzywoliniowych przenośników taśmowych podane w tabeli 2. 
 
Tabela 2. Średnio długie energooszczędne górnicze krzywoliniowe 
przenośniki taśmowe (Beumer, KWK Jankowice) 
Table 2. Middle-length energy-saving mining contour conveyor 

Długość 
m Taśma Łuki 

Liczba Miejsce 
instalacji 

Wydaj-
ność 
t/h B 

m 
v 

m/s 

Moc 
napędów

kW 
Nosiwo 

Wykorzy-
stanie 

przekroju
poprzecz-

nego 
% 

Wskaźnik
mocy 
kW/m R 

m poz. pion. 

3378 
Alabama 

USA 
750 0,8 2,9 3×132 wapień 63 0,117 1200 

1800 4 22 

2782 
Obourg 
Belgia 

1500 1,2 3,94 3×160 kreda ~50 0,173 
700 
5000 

10 000 
6 6 

4196* 
Korea 

Południowa 

 
850 
578 

1,0 2,7 6×132 
 

klinkier 
węgiel, gips

50 0,189 
700 
5000 
2000 

6 18 

1080 
KWK 

Jankowce** 
2000 1,4 1,6 

÷ 3,8 4×355 węgiel 
kamienny 56 1,315 600 1 3 

B – szerokość, v – prędkość, R – promień łuku poziomego, poz. – poziomych, pion. – pionowych, 
*odstawa dolną gałęzią przenośnika, **z krzywizną przestrzenną, silniki sterowane przemiennikami 
częstotliwości, wysokość podnoszenia urobku 165 m. 

 
 Przenośniki krzywoliniowe dobrze dopasowują się do ukształtowania terenu i pokonują liczne 
zakręty poziome oraz wzniesienia i spadki terenu (rys. 5), przyczyniając się do skrócenia trasy 
przenośnika, a więc i do zmniejszenia emisji CO2. 
 Na przykład przenośnik taśmowy z KWK Jankowice ma zmniejszone główne opory ruchu wy-
rażone tzw. fikcyjnym współczynnikiem tarcia f (DIN 22101). W czasie pomiarów wynosił on dla 
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v = 1,1 m/s 0,011 i dla v = 3,15 m/s – 0,018, co było wynikiem zastosowania taśmy ST 3150 (fir-
my FTT Stomil Wolbrom) z okładką bieżną zmniejszającą opór toczenia przy wgniataniu oraz 
zwiększonego napięcia taśmy. Taśma ta wyróżniła się długim okresem trwałości – pracowała oko-
ło 2025 dni i wykonała ponad 220 000 obiegów, przetransportowując w tym czasie około 16 mln t 
urobku węglowego. 
 

 
 
Rys. 5. Średnio długi energooszczędny przenośnik taśmowy 
krzywoliniowy (National Cement Comp., Alabama USA) 
Figure 5. Energy-saving contour conveyor (National Cement 
Comp., Alabama USA) 
 
 
5. ANALIZA ŚWIATOWYCH OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE ENERGOOSZCZĘDNOŚCI 

DŁUGICH GÓRNICZYCH PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH 
 
Doświadczenia płynące z dotychczasowych realizacji długich energooszczędnych górniczych prze-
nośników taśmowych w wykonaniu różnych producentów są ujęte w tabeli 3 oraz w jej opisie. 
 Przenośniki te wyróżniają się obniżeniem kosztów inwestycji i eksploatacji, są też ukierunko-
wane na energooszczędność. Przenośniki te z reguły mają tylko łuki poziome. W omawianym opi-
sie nie ujęto robót inżynieryjnych związanych z wytyczeniem trasy długiego przenośnika taśmo-
wego. 
 Analizując dane zawarte w tabeli 3 dochodzi się do następujących wniosków, że stosowane są: 
− duże prędkości taśmy oraz małe szerokości taśmy; 
− w łukach poziomych o dużej wartości promienia dolne zestawy są trójkrążnikowe; 
− krążniki o ściśle dobranej geometrii i budowie z uwzględnieniem: masy taśmy, masy nosiwa, 

obciążenia znamionowego krążnika, nieckowatości taśmy (zalecane nachylenie bocznych krąż-
ników 30 lub 35°), trwałości krążnika, znamionowej siły napięcia taśmy, wielkości oporu to-
czenia przy wgniataniu; natomiast dobór średnicy osi krążnika, wielkości łożyska, uszczelnie-
nia zależy od przemieszczanego obciążenia i warunków ruchowych (często stosuje się przewy-
miarowany krążnik środkowy w zestawie nośnym); prowadzi się także ścisłą kontrolę jakości 
wykonania krążników; 

− optymalizacja rozstawu zestawów krążników nośnych (3 i 6 m; 2,1 i 4,2 m; 5 i 10 m lub 1,75 m); 
− modułowe napędy czołowe, a wyjątkowo także napędy na zwrotni zasypowej (rys. 6.) oraz bęb-

nowe napędy pośrednie; 
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Tabela 3. Długie energooszczędne górnicze przenośniki taśmowe 
Table 3. Mining overland conveyors 

Taśma 

Długość 
m 

Wydaj-
ność 
t/h 

Szero-
kość 

m 

Typ 
N/mm 

Pręd-
kość

taśmy
m/s 

Moc 
napędów 

kW 
Urobek 

Wyko-
rzystanie
przekroju
poprzecz-

nego 
% 

Wyróż-
nik 

mocy 
kW/m 

Miejsce 
zainstalo- 

wania 

20 200 2500 1,2 – 7,5 4×1000+ 
+1×250 węgiel 54,3 0,21 Curagh Nord 

Australia 

12 300 2000 1,2 ST 3150 4,0 (2×2)×450+ 
+2×450 węgiel 81,4 0,183 Suferfontein 

CV03 

13 100 1350 
4200 

1,0 
1,1 

ST 2250 
ST 2100 

5,4 
8,5 

2×1000 
– węgiel 56,8 

90,0 0,153– 
Kaltim 

Prima Coal 
Indonezja 

19 138 1090 – – 7,1 (2+2+1)×560 węgiel – 0,146 Alcoa 
Rockdale 

10 000 1100 0,9 ST 1600 4,9 3×355+1×355 węgiel 66,4 0,142 BHP Crinum 

20 000 2200 0,9 ST 5000 7 4×860 ruda 
żelaza 56 0,172 

Napęd tylko 
w czole 

przenośnika [9]
Australia 

10 213 2200 1,05 gumwo- 
tekstylna 4,1 

2×700 
początkowo 

(3×700) 

ruda 
żelaza 54 0,137 Channar 

Australia 

11 500 1600 1,2 ST 2500 4 4×450 węgiel 63 0,157 Isibonelo 
South Africa 

15 600 600 0,75 ST 888 4,25 (3+1)×250 ruda 
żelaza 32 0,064 ZISCO 

Zimbabwe 

 
− dokładne prowadzenie taśmy, krzywizny poziome o promieniu od 1000 do kilku tysięcy me-

trów; 
− wykorzystanie przekroju poprzecznego urobku na taśmie wynoszące od 50 do 70%, a w przy-

padku rudy żelaza o większej gęstości 32% oraz w przypadku węgla i bardzo dużej prędkości 
taśmy (8,5 m/s) – 90% (przypadek przenośnika Kaltim – Indonezja, jest związany z tym, że 
przenośnikiem tym transportuje się rocznie 30 mln ton węgla przez 360 dni w roku przy 20-go-
dzinnym dniu pracy); 

− wyliczona trwałość taśmy przenośnikowej przy 100 000 jej obiegów w przenośniku wynosi dla 
250 dni roboczych w roku i 18-godzinnego dnia pracy od 30 do 38 lat, a dla przenośnika Kal-
tim – Indonezja, 12 lat (dla danych jak wcześniej podano). Dla roku składającego się z 360 dni 
roboczych wyliczona trwałość zmniejszy się w stosunku 250/360 = 0,69 i wyniesie od 22,8 do 
26,2 roku (tab. 5). Rekomendowane trwałości taśmy wynoszą od 15 do 25 lat; 

− w przypadku odstawy nosiwa wrażliwego na wpływy atmosferyczne oraz w terenie o bardzo 
zróżnicowanej topografii (rzeki, góry, zakręty o małych promieniach, duże wzniesienia i spad-
ki) stosuje się alternatywnie rurowe przenośniki taśmowe; 

− w przeważającej większości taśmy o małej szerokości, stosunkowo lekkie i o dużej wytrzyma-
łości z rdzeniem z linek stalowych z okładkami nośnymi małej grubości i okładkami bieżnymi 
o specjalnych własnościach zmniejszających opory toczenia przy wgniataniu taśmy w krążniki, 
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których częścią są opory tarcia tocznego (np. taśma Goodyear Easysider), jest to wynikiem te-
go, że pobór mocy napędów przenośnika jest funkcją masy taśmy i własności okładek, z kolei 
masa taśmy jest funkcją jej wytrzymałości i grubości okładek, stosując różne tworzywa polime-
rowe na okładki można uzyskać opory toczenia przy wgniataniu taśmy w krążniki nieznacznie 
wzrastające ze wzrostem obciążenia pionowego (rys. 7) i ze spadkiem temperatury otoczenia 
(rys. 8) [8], [9], [12]; 

− specjalne układy hamulców tarczowych wyposażone w agregaty zasilająco-sterownicze SOBO 
(Svendborg Brakes) [6]. 

 

 
 
Rys. 6. Wykres sił napięcia taśmy uzyskany dla napędu tylko w czole przenośnika porównany 
z uzyskanym dla napędu czołowego (3×250 kW) i zwrotnego (1×250 kW); silniki sterowane 
przemiennikiem częstotliwości (ZISCO Zimbabwe [6], [10]) 
Figure 6. Belt optimization for head and tail driver tension comparison 
 

 
 
Rys. 7. Opór toczenia przy wgniataniu w funkcji obciążenia pionowego taśmy 
Figure 7. Width related indentation rolling resistance in dependence of width related vertical load 
 
− w tych przenośnikach są stosowane odcinki taśmy o dużej długości, od 500 do 1200 m w celu 

zmniejszenia liczby połączeń, a także długie i wytrzymałe połączenia taśmy; 
− do czyszczenia taśm stosuje się różnego rodzaju skrobaki, a także odwracanie taśmy w dolnej 

gałęzi (można stosować ładowarki na podwoziach gąsienicowych do czyszczenia przepadów); 
− przykrycia tunelowe długich przenośników w celu ochrony gałęzi nośnej taśmy przed wiatrem, 

temperaturą (dodatnią lub ujemną) oraz deszczem i śniegiem; 
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− stosowane są wykładziny gumowe lub ceramiczne bębnów napędowych; 
− w taśmę wwulkanizowane są transpondery ułatwiające kontrolę stanu taśmy; 
− specjalne stacje załadowcze ograniczające zużycie nośnej okładki taśmy, z reguły na taśmę po-

dawana jest ściśle określona struga nosiwa (z użyciem wagi przenośnikowej) i poprzedzającego 
zbiornika przesypowego. 

 
 
6. DŁUGIE ENERGOOSZCZĘDNE GÓRNICZE PRZENOŚNIKI TAŚMOWE 

TRANSPORTUJĄCE NOSIWO PO NACHYLENIU 
 
Te przenośniki taśmowe są wyposażone w specjalne układy zwiększające bezpieczeństwo ich pra-
cy. Przykłady tych przenośników taśmowych podano w tabeli 4. 
 
Tabela 4. Długie energooszczędne górnicze przenośniki taśmowe transportujące nosiwo po nachyleniu 
Table 4. Sloping mining overland conveyors 

Taśma 

Dłu-
gość 

m 

Wyso-
kość 

m 

Wydaj-
ność 
t/h 

szero-
kość 

m 

typ 
N/mm 

pręd-
kość
m/s 

Moc 
napędów

kW 
Urobek

Wykorzy-
stanie 

przekroju
poprzecz-

nego 
% 

Wyróżnik 
mocy 
kW/m 

Miejsce 
zainstalowania 

1860 +385 1500 1,4 ST 
4500 

do
4,2 3×1×860 węgiel 35 do 46 1,387 KWK Marcel 

Polska 

16 800 +475 2270 1,22 ST 
5400 6,1 4×2052 

ruda
molib-
denu 

42 0,489 Henderson PC-2
USA 

5905 -536 
(śr. -4,5°) 8700 1,8 ST 

7800 6 5*×2500 ruda
miedzi 52 -2,12 Los Pelambres 

Chile** 

3775 +591 
(+9°) 2400 1,4 ST 

6600 5 3×2×1000 węgiel 56,3 +1,589 Ensdorf pochylnia
40.10 Niemcy 

*w 2006 roku w dwóch przenośnikach zainstalowano dodatkowo po jednym zespole napędowym – silnik, 
przekształtnik, transformator i średnionapięciowe urządzenie przełączające; **napęd przenośnika następuje 
tylko, gdy na taśmie znajduje się 800 t rudy, w przypadku większego obciążenia przenośnik jest hamowany 
z odzyskiem energii; wszystkie trzy przenośniki generują 19 MW mocy elektrycznej. 

Rys. 8. Opór toczenia przy wgniataniu 
w funkcji temperatury 
Figure 8. Width related indentation rolling
resistance of newly developed cover plate
compounds E and F in dependence 
of ambient temperature 
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 W KWK Marcel w 2008 r. wdrożono nowoczesny przenośnik taśmowy wznoszący (rys. 4) do 
odstawy urobku w ilości około 10 000 t/d z poziomu 400 m, z części marklowickiej, na powierzch-
nię do zakładu mechanicznej przeróbki węgla. Nachylenie przenośnika taśmowego o regulowanej 
prędkości wynosi +12°. Napędy przenośnika są wyposażone w hamulce mechaniczne tarczowe 
i sprzęgła przeciwpowrotne. Przenośnik jest zasilany w nosiwo ze zbiornika przesypowego, podob-
nie jak w kopalniach Henderson i Ensdorf. Cały układ przenośników jest bogato wyposażony w sy-
stem automatyzacji, sterowania i wizualizacji [4], zainstalowany w dyspozytorni energomechani-
cznej, w której jest rejestrowanych 3200 informacji pochodzących od różnych czujników włączo-
nych w system upadowej odstawczo-transportowej. 
 W kopalni rudy molibdenu Henderson (USA) od 1999 roku w miejsce transportu kolejowego 
wprowadzono transport przenośnikami taśmowymi: C-1, C-2 i C-3. Przenośnik C-3 jest energoosz-
czędnym przenośnikiem krzywoliniowym długości 6,4 km (rys. 9). Przedstawiciele kopalni Hen-
derson (USA) stwierdzają, że małe opory ruchu przenośnika taśmowego C-2 są wynikiem: bardzo 
małych oporów ruchu krążników (~ 1 N), których w tym przenośniku jest 5500, zwiększonej śred-
nicy i długości krążnika środkowego w zestawie nośnym, specjalnej okładki bieżnej taśmy o ma-
łych oporach toczenia przy wgniataniu, a także, zdaniem Autora, wzrostem napięcia taśmy przeno-
śnika pracującego po wzniosie trasy, zwiększonego rozstawu zestawów krążników nośnych i nis-
kiego wykorzystania nominalnej powierzchni przekroju poprzecznego urobku na taśmie (rzędu 40%) 
oraz dużej prędkości taśmy. 
 Pomiary wykazały, że przenośnik taśmowy podczas ruchu pod obciążeniem zużywa około 
6490 kW spośród 8208 kW zainstalowanej mocy (różnica wynosi około 1700 kW). W ten sposób 
uzyskano także zmniejszenie ilości CO2 wytwarzanego prze elektrownię. Wzrostu współczynnika 
f = 0,008 (tab. 5) należy się spodziewać w okresie zimowym. Warto zaznaczyć, że dzięki trosce 
o budowę przenośnika taśmowego energooszczędnego uzyskano zmniejszenie głównych oporów 
ruchu o około 30% i mocy o około 15%. 
 

 
 
Rys. 9. Widok przenośnika taśmowego C-3 (kopalnia rudy molibdenu Henderson, USA) 
Figure 9. Contour conveyor C-3 at Henderson ore molybdenum Colliery (USA) 

 
 Schemat potężnych przenośników taśmowych opadających zainstalowanych w odstawie urob-
ku rudy miedzi w Chile przedstawia rysunek 10 [6]. 
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Rys. 10. Schemat długich przenośników taśmowych opadających do transportu rudy miedzi w kopalni 
Los Pelambres, Chile. 1, 2, 3 – przenośniki: CV-005 (5905, –536 m), CV-006 (5281, –526 m), 
CV-007 (1467, –233 m); 4 – napinanie ciężarowe; 5 – stacje napędowe; 
6 – wysięgnik zwałujący; 7 – podajniki; 8, 9 – zwały 
Figure 10. Scheme of declined mining overland belt conveyor at Los Pelambres, Chile 

 
 W kopalni Los Pelambres zastosowano trzy długie górnicze przenośniki taśmowe pracujące po 
upadzie (–4,5°) o łącznej długości 12 653 m i różnicy wzniesień –1310 m. Przenośniki te przecho-
dzą przez system tuneli. Ostatni przenośnik taśmowy CV-0,07 jest wyposażony w zwrotnię rozła-
dowczą, która może wysuwać się do przodu i do tyłu o 100 m. W warunkach załadowania przeno-
śniki są hamowane, a silniki elektryczne o łącznej mocy 30 000 kW (5×2500 + 5×2500 + 2×2500 
kW) pracują w stanie generatorowym przekazując energie elektryczną do sieci. Silniki są sterowa-
ne przemiennikami częstotliwości, a odpowiednio dobrane rampy przyspieszania i opóźniania po-
wodują łagodny rozruch i hamowanie przenośników. Firma Siemens do określenia procedur za-
trzymania potężnych przenośników opadających wykorzystała modele symulujące dynamikę tych 
przenośników. Do zatrzymania przenośników w przypadku awarii sieci zasilającej – energię elek-
tryczną generowaną przez silniki automatycznie przekierowuje się do olbrzymich rezystorów i do-
datkowo uruchamia się system 13 hamulców tarczowych działających na średnicy 2,5 m. Zatrzyma-
nie przenośników następuje w ciągu 70 s. 
 W tych przenośnikach taśmowych (tab. 4) energooszczędność wynika z: 
− bardzo małej wartości tzw. fikcyjnego współczynnika tarcia f = 0,008 do 0,01 (ujmującego opo-ry 

toczenia przy wgniataniu, opory falowania nosiwa i opory przeginania taśmy oraz opory ruchu 
krążników) wynikającej z bardzo szybkiego zwiększenia siły napięcia taśmy, optymalizacji ze-
stawów krążników i ich rozstawu oraz z idealnej prostoliniowości trasy; 

− odzysku energii elektrycznej w przenośnikach taśmowych hamowanych (a także ogranicze-
nie emisji CO2 w elektrowniach); 

− braku krzywizn poziomych; 
− innowacyjnych technologii obsługi przenośników taśmowych z wykorzystaniem zaawansowa-

nych technik informatycznych; 
− innych czynników wymienionych odnośnie tabeli 2. 
 
 
7. TRWAŁOŚĆ TAŚMY PRZENOŚNIKOWEJ W DŁUGICH ENERGOOSZCZĘDNYCH 

GÓRNICZYCH PRZENOŚNIKACH TAŚMOWYCH 
 
Ważnym czynnikiem energooszczędności przenośników taśmowych jest wydłużenie trwałości ta-
śmy. Poprawne warunki pracy długiego przenośnika taśmowego i nosiwo o małych własnościach 

1065



 

 

ściernych pozwalają na uzyskanie trwałości taśmy przekraczającej 200 000 cykli (rozdz. 2) Produ-
cenci taśm przenośnikowych dają gwarancję na taśmy do długich przenośników na okres 15 lat. 
 Wyliczoną trwałość taśmy przenośnikowej dla długich przenośników (tab. 2, 3 i 4) przy przyję-
ciu 100 000 cykli pracy podano w tabeli 5. 
 
Tabela 5. Trwałość taśmy przenośnikowej w długich górniczych przenośnikach taśmowych 
Table 5. Belt life of mining overland conveyor 

Wyliczona trwałość taśmy dla 100 000 
jej obiegów w przenośniku 

Miejsce 
zainstalowania 

przenośnika taśmowego Lata Uwagi 

Przyjęte lub zbadane 
wartości fikcyjnego 

współczynnika tarcia f 

Curagh Nord 22,83 – 

Suferfontein CV03 26,19 0,012÷0,013 
Kaltim Prima Coal, Indonezja 11,89* – 

Channar, Australia 21,23 wg CEMA – 0,07 

Isibonelo, Południowa Afryka 24,5 

18 h/d; 360 d/r 

0,0175 

KWK Marcel 11,5 10 000 t/d; 12 h/d; 250 d/r 0,016 

Henderson C-2 36,4 29 000 t/d; 14 h/d; 300 d/r 0,008 

Los Pelambres, Chile 15,3 100 000 t/d; 12h/d; 300 d/r – 
Ensdorf pochylnia 40.10, 

Niemcy – – 0,0115 próżny 
0,0175 załadowany 

*dla pracy 20 h/dobę i 360 dni/rok. 
 
 
8. DOBÓR PRĘDKOŚCI TAŚMY DLA DŁUGIEGO ENERGOOSZCZĘDNEGO 

GÓRNICZEGO PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO 
 
Zależności ułatwiające dobór prędkości taśmy do długiego przenośników taśmowego: 
− Do pierwszego kryterium należy dobór szerokości taśmy z uwzględnieniem wielkości brył urob-

ku a następnie dla założonej wydajności Qv, m3/h dobiera się prędkość taśmy v, m/s. W tym do-
borze uwzględnia się to, że powierzchnia przekroju nominalnego Fn, m2 jest wykorzystana tyl-
ko w granicach 50% (rys. 11). 

 Zatem 
 

( ) ( ) m/s1vteorv

v
1 Q

Q2v
=

⋅≥ ;  m/s 

 

 gdzie (Qv teor)v = 1m/s z tablic. 
 
− Następnym kryterium jest trwałość taśmy przenośnikowej. Okres trwałości 25 lat obowiązuje dla 

bardzo długich przenośników taśmowych, w których prawidłowo podaje się nosiwo na taśmę, 
a dobrze wykonane połączenia odcinków taśm mają trwałość rzędu 30 lat. Dolny okres trwało-
ści 15 lat dotyczy taśm zainstalowanych w przenośnikach o bardzo dużej wydajności, gdy F ≈ 
≈ Fn, m2 i ich pracy przez 360 dni w roku. Gwarancja producentów taśm na ich trwałość wyno-
si 15 lat. 

 Czas cyklu taśmy wynosi: 
 

v/L2t c ⋅= ;  s 
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 Liczba cykli na dobę: 
 

( )
c

przerwcd t
13600T24n ⋅⋅−= ;  cykli/d 

 

 Docelowa trwałość taśmy wnosi około N = 100 000 cykli, która powinna być zrealizowana 
w okresie od 14 do 25 lat przy liczbie dni roboczych w ciągu roku Tdrr, (np. 250, 310 itp.). 
 Po przekształceniach otrzymuje się: 
 

( ) ( ) ( ) 3600T24
L2

T2515
Nv

przerwdrr
2 ⋅−

⋅⋅
⋅÷

≥ ; m/s 

 

 gdzie L oznacza długość przenośnika m. 
 

 
 
Rys. 11. Przykład zmniejszenia oporu toczenia przy wgniataniu dzięki zwiększonej średnicy krążnika 
środkowego i około 50% wykorzystaniu nominalnej powierzchni przekroju poprzecznego nosiwa na taśmie 
Figure 11. Stress distribution and indentation rolling resistance in a belt running over a normal idler 
and over an idler with big diameter central roller and 50% volumetric utilization 

 
 Kolejnym kryterium są obroty krążnika (600 ≈ 700) 1/min powiązane z jego średnicą d, m 
(rys. 12), przy czym: 
 

( ) ( )
60

d700600v 3

⋅π⋅÷≤ ;  m/s 
 

 W przypadku dużych prędkości taśmy (6 lub 7 albo 8 m/s) wnikliwej analizy wymaga dobór 
średnicy krążników z uwzględnieniem: geometrii ułożenia krążników w zestawie nośnym, rozsta-
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wu zestawów krążników, stabilności nosiwa podczas ruchu taśmy nad zestawem krążników [6], tem-
peratury otoczenia, bezwładności i oporów ruchu krążników. Znając dobraną prędkość taśmy nale-
ży następnie określić rozstaw krytyczny zestawów krążników, aby nie dopuścić do rezonansu po-
przecznych drgań własnych taśmy ze źródłem wymuszeń [7]. Pomocą mogą być dane z tabeli 6. 
 Z punktu widzenia ekonomicznego korzystne są duże prędkości taśmy przy jej małej szerokości. 
Oczywiście na wartość prędkości taśmy mają wpływ także i inne czynniki; budowa taśmy – taśmy 
z rdzeniem z linek stalowych dopuszczają stosowanie większych prędkości aniżeli taśmy z rdze-
niem tekstylnym (nie więcej niż 4 m/s), rodzaj transportowanego nosiwa (przeważnie przenośniki 
są otoczone powłokami ochronnymi przed słońcem, wiatrem, mrozem, deszczem), prostoliniowość 
i łuki o dużych promieniach, poprawny załadunek nosiwa na taśmę. 
 

 
 
Tabela 6. Krążniki w długich energooszczędnych górniczych przenośnikach taśmowych 
Table 6. Rollers in the energy-saving mining overland conveyors 

Taśma Krążniki, mm 
nośne 

dn 
dolne

dp 

Kąt nachylenia 
krążników 

stopnie 

Rozstaw 
zestawów 

krążników, m 
obroty 
1/min nośnych dol-

nych nośnych dolnych

Miejsce 
zainstalowania Typ 

Pręd-
kość 
m/s 

Nosiwo
t/m3 

nn np     

Channar* 
Australia 

gumowo-
tekstylna 

B = 1,05 m 
4,1 

ruda 
żelaza 

2,2 5437
179

,  2515
142

,
35 10 1,75 3,5 

KWK Marcel 
Polska 

ST 4500 
B = 1,4 m 0÷4,2 węgiel

1,3 2603
133

,  2603
133

,
30 10 1,5 3,0 

Henderson PC-2 
USA 

ST 5400 
B = 1,22 m 6,1 

ruda 
molib-
denu 
1,8 

766532
152219

/
/

766
152

 
30 – 

24
12

,
,

 
– 

Los Pelambres** 
Chile 

ST 7800 
B = 1,8 m 6,0 

ruda 
miedzi

1,7 721590
159194

/
/

 721
159

 
40 10 0,7 2,1 

*rocznie wymienia się od 1 do 2% krążników; **odzysk energii elektrycznej z hamowania przenośników; 
w 2007 r. uzyskano 90 mln kWh, co stanowiło 15% zapotrzebowania przez kopalnię na energię elektryczną, 
ograniczono równocześnie wydzielenie się ponad 50 000 t CO2. 

Rys. 12. Średnice krążników normo-
wych i zależne od prędkości taśmy 
przy różnych obrotach 
Figure 12. Standard rollers diameter 
and in the function of belt speed 
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UWAGI KOŃCOWE 
 
Opisana w pracy analiza światowych doświadczeń w dziedzinie energooszczędnych górniczych 
przenośników taśmowych nie obejmuje wszystkich problemów w tym przedmiocie. Wymienić tu-
taj należy zależność sił tarcia tocznego przy wgniataniu od własności fizycznych polimerów, któ-
rych zastosowanie na okładki bieżne powinno zmniejszyć główne opory ruchu w różnych warunkach 
ruchowych i klimatycznych. W celu uzyskania pełnej energooszczędności budowa przenośnika ta-
śmowego musi być potraktowana całościowo, począwszy od napędów, taśmy, prędkości taśmy, sta-
cji załadowczych, konstrukcji trasy, skończywszy na krążnikach i ich zespołach. 
 Energooszczędność przenośnika to nie tylko zmniejszone koszty eksploatacji, ale także znaczne 
organiczne emisji dwutlenku węgla. Zużyciu 1 kWh odpowiada wygenerowanie w elektrowni oko-
ło 0,28 kg CO2. Zmniejszenie ilości stali do budowy przenośnika skutkuje także zmniejszeniem 
emisji CO2. Wiadomo bowiem, że wyprodukowanie 1 t stali generuje około 3,2 t CO2. 
 Z uwagi na prawie powszechne stosowanie przenośników taśmowych w kopalniach podziem-
nych i odkrywkowych problem redukcji zużycia energii przez te urządzenia staje się jednym z wio-
dących w najbliższych dziesięcioleciach i wymaga podjęcia szeregu badań i pomiarów. Praktycz-
nego sprawdzenia wymagają złożone w pracy propozycje zmniejszenia energochłonności dla po-
szczególnych grup przenośników. 
 W kraju firma „Damel” oferuje silniki elektryczne do napędu przenośników taśmowych, mają-
ce bardzo wysoką sprawność, a firma FTT „Stomil Wolbrom” taśmy o zmniejszonej sile tarcia to-
cznego przy wgniataniu (taśma ST 3150 zainstalowana w przenośniku wznoszącym krzywolinio-
wym w KWK Jankowice [5]). Przykłady te wskazują, że pewne grupy wytwórców poważnie pod-
chodzą do problemu zmniejszenia energochłonności górniczych przenośników taśmowych. 
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Energy-saving Mining Belt Conveyors 
 
Mining belt conveyors are used to transport large amounts of bulk materials in underground collie-
ry, in open pit and at long distance come overland conveyors or contour conveyors. Optimizing their 
energy consumption has costing and environmental advantages (reduced carbon emissions). This 
pa per will discuss the main aspects that define the power and energy consumption of mining belt 
conveyors and ways to minimize it. 
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Efektywne zarządzanie zasobami sieci elektroenergetycznej 
w zakładzie górniczym na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A. 
O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” 
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1. WSTĘP 
 
Aby mówić o efektywnym zarządzaniu zasobami sieci elektroenergetycznych w zakładzie górni-
czym w pierwszej kolejności należy zdefiniować dwa podstawowe pojęcia, tj. sieć elektroenerge-
tyczna w zakładzie górniczym oraz efektywne nią zarządzanie. Przez sieć elektroenergetyczną za-
kładu górniczego należy rozumieć nie tylko maszyny i urządzenia zasilane energią elektryczną, ale 
również instalacje elektroenergetyczne, dzięki którym odbywa się proces przesyłu i dystrybucji ener-
gii elektrycznej. Efektywne zarządzanie tak zdefiniowaną siecią elektroenergetyczną to: 
1. Właściwe, zgodne z przepisami, normami oraz instrukcjami prowadzenie jej ruchu. 
2. Ewidencjonowanie zdarzeń, które mają wpływ na ciągłość procesu technologicznego kopalni 

a tym samym na wyniki produkcyjne. 
3. Opracowanie, a następnie raportowanie wskaźników oraz parametrów, które w sposób jedno-

znaczny pozwolą określić: 
a. efektywność nadzoru służb utrzymania ruchu działu energetycznego; 
b. stan techniczny maszyn urządzeń oraz instalacji elektroenergetycznych; 
c. koszty jej utrzymania, w tym napraw, remontów oraz niezbędnych inwestycji odtworzenio-

wych i rozwojowych; 
d. koszty kadrowe. 

4. Wdrożenie mechanizmów pozyskiwania informacji oraz jej dystrybucji do odpowiednich pozio-
mów decyzyjnych kopalni lub przedsiębiorcy. 

 W przypadku O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, który funkcjonuje na obszarze górniczym o po-
wierzchni 176 km2 i rocznie kupuje około 590 000 MWh energii elektrycznej (na własne potrzeby 
zużywane jest około 350 000 MWh, pozostała energia jest odsprzedawana) i posiada bardzo roz-
budowaną infrastrukturę elektroenergetyczną (tab. 1), takie podejście do zarządzania siecią elektro-
energetyczną stało się koniecznością. 
 
 
2. KOSZTY PROCESU ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNEGO 
 
Zabezpieczenie ruchu przez odziały elektryczne w kopalni O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” jest re-
alizowane, jako proces pomocniczy dla [1]: 
− oddziałów wydobywczych – G, 
− oddziałów taśmowych – T, 
− oddziałów szybowych – M, 
− oddziałów wentylacji – W, 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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− oddziałów klimatyzacji – K, 
− oddziałów strzelniczych – R, 
− oddziałów eksploatacji maszyn dołowych – C, 
− oddziałów elektrycznych – obsługa własnej infrastruktury – E. 
 Wynikiem realizacji procesu zabezpieczenia elektrycznego dla ww. oddziałów jest przesył i dy-
strybucja energii elektrycznej gwarantujące ciągłość zasilania i dyspozycyjność urządzeń elektry-
cznych, w procesie technologicznym zakładu górniczego. 

 
Tabela 1. Zestawienie parametrów podstawowych urządzeń oraz instalacji 
elektroenergetycznych w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” 

OBIEKT, INSTALACJA ILOŚĆ UWAGI 

Główne Stacje transformatorowo-rozdzielcze
110/6 kV 5 12 transformatorów o mocy od 16 

do 31,5 MVA (razem 290 MVA) 
Główne Stacje transformatorowo-rozdzielcze

110/10 kV 1 2 transformatory o mocy 20 MVA 
(razem 40 MVA) 

Maszyny wyciągowe (w tym 4 skipowe) 13 Suma mocy około 25 MW 

Stacje wentylatorów głównych − powierzchnia 3 13 wentylatorów o mocy od 940 
do 3,15 MW (razem ponad 28 MW) 

Stacje wentylatorów głównych − dół 1 2 wentylatory o mocy po 1 MW 

Pompownie głównego odwadniania 2 21 pomp o mocy od 0,4 do 1,6 MW 
(razem ponad 21 MW) 

Przenośniki taśmowe ponad 70 Łączna długość ponad 60 km 
i moc około 25 MW 

Kombajny do urabiania soli 4 Łączna moc około 2 MW 
Lokomotywy kopalniane około 50 Ponad 20 km sieci trakcyjnej 

Rozdzielnie 6 kV pod ziemią około 170 Około 1000 pól rozdzielczych 
Linie kablowe 6 kV pod ziemią - Łączna długość około 200 km 

Pojazdowe stacje transformatorowe 6/1 kV 
i 6/0,4 kV około 450 szt. Moc od 315 do 800 kVA 

Rozdzielnice i sieć kablowa n/n pod ziemią − Ponad 1000 rozdzielnic i setki km kabli 
Linie kablowe 6 kV na powierzchni − Łączna długość ponad 100 km 
Rozdzielnie 6 kV na powierzchni około 30 Około 300 pól rozdzielczych 

Liczba zatrudnionych osób dozoru elektrycznego 70  
Liczba zatrudnionych elektromonterów 472  

 
 Dla realizowanych w poszczególnych obszarach działań na rzecz zabezpieczenia elektrycznego, 
prowadzona jest bardzo precyzyjna ewidencja kosztów w systemie informatycznym SAP. Proces 
pozyskiwania informacji powstającej na bazie tych danych jest jednak bardzo utrudniony ze wzgl.-
du na wyjątkowo duży stopień szczegółowości oraz przyjęty sposób ich agregacji. Służby technicz-
ne działu energetycznego kopalni nie posiadały więc narzędzi do bezpośredniej obserwacji proce-
sów technologicznych, za które z punktu widzenia technicznego jak i kosztowego ponosiły pełną 
odpowiedzialność. Od wielu lat w dziale energetycznym O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” wydawa-
ny jest biuletyn energetyczny, w którym przedstawiane są w formie miesięcznych raportów: 
− ilości oraz koszty zużycia mediów energetycznych; 
− ilość oraz koszty zużycia energii elektrycznej przez poszczególne grupy urządzeń (rys. 1); 
− wskaźniki zużycia energii elektrycznej na wydobycie 1 Mg urobku (rys. 2). 
 Dane do biuletynu nie są pobierane z systemu informatycznego SAP, lecz tworzone w formie 
specjalnych arkuszy przez służby techniczne działu energetycznego na bazie pomiarów z zabezpie-
czeń, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz danych ze sterowników przemysłowych. Dane zawarte 
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w biuletynie energetycznym dawały jednak zbyt ogólną wiedzę na temat zużycia mediów energe-
tycznych. Dotyczyły całego zakładu, lub podstawowych grup maszyn i urządzeń. Porównywanie 
zużycia energii elektrycznej przez daną grupę urządzeń lub instalacji elektrycznych, w analogicz-
nych okresach czasu, przy częstych zmianach cen nośników energetycznych nie do końca dawało 
odpowiedź, dlaczego wystąpiły przyrosty lub obniżenia wartości poszczególnych wskaźników. Nie 
było więc możliwe podejmowanie natychmiastowych reakcji mających na celu optymalizację pro-
dukcji oraz obniżania kosztów. 
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Rys. 1. Ilość oraz koszty zużycia energii elektrycznej przez poszczególne grupy urządzeń 
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Rys. 2. Wskaźnik zużycia energii elektrycznej na wydobycie 1 Mg urobku 
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3. ZAŁOŻENIA DO EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA 
ZASOBAMI SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH 

 
Uwzględniając trudności z jednoznacznym identyfikowaniem problemów zarówno organizacyjnych 
jak i kosztowych związanych z zarządzaniem tak rozbudowaną infrastrukturą techniczną, jakim jest 
zakład górniczy, przyjęto program, w wyniku którego przeprowadzono: 
 

3.1. Analizę stopnia wykorzystania posiadanego potencjału technicznego przeprowadzając Audyt 
Energetyczny, w ramach którego wykonano: 
− inwentaryzację sieci zasilających oddziały wydobywcze w zakresie: 

− mocy stacji transformatorowych zabudowanych w poszczególnych rejonach wydobywczych; 
− mocy pobieranej przez maszyny i urządzenia z napędem elektrycznym w czasie normalnej 

eksploatacji oraz zdarzeń awaryjnych (komasacja wydobycia w danym rejonie). 
 W wyniku tych działań: 
− określono optymalny współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej na oddziale wydobyw-

czym na poziomie 60–75% i wprowadzono go jako parametr przy projektowaniu technologii 
eksploatacji złoża oraz infrastruktury sieci elektroenergetycznej na oddziałach górniczych; 

− opracowano wzorcowy model zasilania oddziałów wydobywczych w energię elektryczną uwz-
ględniający optymalny ze względów technicznych jak i kosztowych układ zasilania frontu eks-
ploatacyjnego; 

− przeprowadzono inwentaryzację i bilans energetyczny głównych stacji transformatorowo roz-
dzielczych GST 110/6 kV, urządzeń podstawowych zakładu (pompownie, stacje wentylatorowe, 
maszyny wyciągowe), oddziały wydobywcze; 

− zdefiniowano oraz określono wskaźniki określające efektywność wykorzystania infrastruktury 
elektroenergetycznej. Wydzielono obszary o najniższej efektywności, oraz przedstawiono plan 
poprawy. 

 

3.2. Analizę zużycia energii elektrycznej przez poszczególne komórki organizacyjne uczestniczące 
w ciągu technologicznym zakładu w wyniku której dokonano: 
− analizy metod rozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej przez poszczególne komórki or-

ganizacyjne oraz wydzielone grupy maszyn i urządzeń; 
− analizy miejsc prowadzonych pomiarów oraz metod pośrednich związanych z rozliczaniem zu-

życia energii elektrycznej; 
− weryfikacji ww. zadań w aspekcie wprowadzenia dodatkowych pomiarów zużycia energii elek-

trycznej lub opracowania bardziej precyzyjnych metod pośrednich pozwalających na obciąża-
nie oddziałów rzeczywistymi kosztami zużycia energii elektrycznej; 

− określenie zakresu rzeczowego oraz kosztowego zabudowy dodatkowych punktów pomiaru ener-
gii elektrycznej oraz efektów finansowych wynikających z ich wprowadzenia. 

 

3.3. Analizę dyspozycyjności urządzeń i instalacji energio-mechanicznych w zakresie: 
− Konieczności wprowadzenia dla Dyspozytorów Mocy nowego programu komputerowego wspo-

magającego raportowania awarii elektrycznych (precyzyjna i prowadzona na bieżąco ewidencja 
pozwoli na szczegółową analizę ich przyczyn, miejsca najczęstszego ich występowania, pozwoli 
wytypować grupy urządzeń ulegających najczęstszym awariom). 

− Określenia współczynników dyspozycyjności maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, tj. cza-
su efektywnego jej wykorzystania w procesie produkcyjnym oraz zdefiniowanie przyczyn po-
stojów jako: 
− typowe awarie elektryczne; 
− awarie spowodowane niewłaściwą eksploatacją (zniszczenie urządzenia przez maszynę gór-

niczą, w wyniku robót strzałowych, itp.); 
− inne awarie niezależne od służb elektrycznych (obwały mas skalnych, itp.). 
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 Przyjęto, że Współczynnik Dyspozycyjności maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych nie po-
winien być niższy niż 98%. 

− Analizy możliwości zasilenia magistralnymi liniami kablowymi zabudowanymi w podziemnych 
wyrobiskach, podstawowych obiektów górniczych (maszyny wyciągowe, pompownia głównego 
odwadniania, stacje wentylatorowe) z różnych Stacji Transformatorowo-Rozdzielczych GST 110/ 
/6 kV O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w przypadku wystąpienia, np. Blackout. 

− Dalszej rozbudowy systemu monitoringu, wizualizacji oraz automatyzacji procesów produkcyj-
nych w celu wyeliminowania lub ograniczenia stałej obsługi maszyn, urządzeń lub obiektów. 

 

3.4. Analizę możliwości połączenia wskaźników i tabel wygenerowanych przez służby działu ener-
getycznego z zasobami systemu informatycznego SAP w celu optymalizacji systemu ewidencji ko-
sztów. 
 
 
4. EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH 
 
Określony w punkcie 3 program działań mających na celu poprawę efektywności funkcjonowania 
służb energetycznych w zakresie zarządzania zasobami sieci elektroenergetycznych jest w fazie re-
alizacji, ale już można przedstawić pierwsze efekty jego wprowadzenia. 
4.1. W wyniku przeprowadzonego Audytu Energetycznego przeprowadzono zmiany w układzie za-
silania części maszyn, urządzeń oraz obiektów uzyskując nie tylko podwyższenie współczynnika 
ich wykorzystania do zakładanego poziomu 60–75%, ale również ograniczenie kosztów eksploata-
cyjnych oraz inwestycyjnych na poziomie 2,5 mln zł. 
4.2. Ciągła ewidencja wszystkich awarii urządzeń energomechanicznych z podziałem na miejsce ich 
powstawania (rys. 3), grupy urządzeń, częstotliwości występowania, przyczyny, czasu trwania oraz 
kosztów zniszczeń infrastruktury elektrycznej umożliwiła wskazanie nie tylko miejsc ich powsta-
wania (konkretne oddziały górnicze), ale również kosztów ich usuwania, a tym samym dodatko-
wych kosztów produkcji, jakie dany oddział górniczy musiał doliczyć do swojej działalności (rys. 4). 
Po pierwszych dwóch kwartałach ewidencjonowania zniszczeń infrastruktury elektrycznej na posz-
czególnych oddziałach wydobywczych zauważono zmniejszenie tego typu zdarzeń aż o 30%. 
 

0 zł

200 000 zł

400 000 zł

600 000 zł

800 000 zł

1 000 000 zł

1 200 000 zł

1 400 000 zł

1 600 000 zł

1 800 000 zł

2 000 000 zł

2 200 000 zł

2009 r. 97 506 67 160 99 966 234 392 252 977 167 009 264 616 226 063 260 907 124 355 142 199 225 424 2 162 575

G-12 G-23 G-30 G-32 G-33 G-41 G-51 G-53 G-54 G-61 G-62 G-63 TG

 
 
Rys. 3. Zestawienie kosztów awarii na oddziałach górniczych spowodowanych 
niewłaściwą eksploatacją urządzeń oraz sieci elektroenergetycznej 
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Rys. 4. Wpływ kosztów zniszczeń urządzeń oraz sieci elektroenergetycznej 
na koszt wydobycia 1 Mg urobku 

 
4.3. Dyspozycyjność maszyn, urządzeń oraz instalacji elektroenergetycznych od ponad roku czasu 
utrzymuje się na poziomie 99% (rys. 5). 
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Rys. 5. Dyspozycyjność maszyn, urządzeń oraz instalacji elektroenergetycznych 
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4.4. Opracowano szereg wskaźników, które wykorzystując zasoby danych systemu informatyczne-
go SAP oraz dane generowane przez służby utrzymania ruchu działu energetycznego pozwoliły na 
bardzo precyzyjne oszacowanie (brak zabudowanych liczników energii elektrycznej na maszynach 
górniczych oraz urządzeniach zasilających) kosztów stanowiskowych związanych z takimi proce-
sami technologicznymi jak kotwienie, wiercenie oraz wydobycie na oddziałach górniczych. 
 
Tabela 2. Ilości zużywanej energii elektrycznej przez oddziały górnicze 
na realizację podstawowych etapów technologicznych 

Ilość energii [kWh] E-1 E-31 E-51 E-61 

Wyszczególnienie G-23 G-12 G-30 G-32 G-33 G-41 G-51 G-53 G-54 G-61 G-62 G-63 

Wiercenie 106 641 76 088 56 176 111 265 139 311 111 223 34 971 69 909 34 971 52 440 52 407 88 043 

Kotwienie 50 240 36 666 56 171 75 253 75 253 56 171 36 267 36 267 27 541 40 308 40 333 67 180 

Wydobycie 80 168 267 032 68 509 231 409 146 044 97 761 153 944 79 306 77 292 40 980 45 058 94 784 

RAZEM [kWh] 237 049 379 786 180 856 417 927 360 608 265 155 225 182 185 482 139 804 133 728 137 798 250 007

 
Tabela 3. Koszt zużywanej energii elektrycznej przez oddziały górnicze 
na realizację podstawowych etapów technologicznych 
Wartość energii [zł] E-1 E-31 E-51 E-61 

Wyszczególnienie G-23 G-12 G-30 G-32 G-33 G-41 G-51 G-53 G-54 G-61 G-62 G-63 

Wiercenie 45 886 32 740 24 172 47 876 59 944 47 858 15 048 30 081 15 048 22 564 22 550 37 884 

Kotwienie 21 618 15 777 24 170 32 380 32 380 24 170 15 605 15 605 11 851 17 344 17 355 28 907 

Wydobycie 34 495 114 900 29 479 99 572 62 841 42 065 66 240 34 124 33 258 17 633 19 388 40 784 

RAZEM [zł] 101 999 163 417 77 820 179 828 155 165 114 093 96 893 79 810 60 156 57 541 59 293 107 575

 
 
5. SYSTEM EKSPERT TM/ZWR 
 
Opisane problemy z pozyskiwaniem informacji zarówno kosztowych jak i technicznych w zakresie 
działania służb energomaszynowych kopalń wręcz wymusiły działania związane z ujednoliceniem 
sposobu ich pozyskiwania oraz metod ich wykorzystania w procesie decyzyjnym. Dlatego też 
KGHM Polska Miedź S.A. podjął decyzję o rozszerzeniu funkcjonalności systemu EKSPERTSMG, 
którego koncepcja biznesowa została opracowana w 2002 roku, w kierowanym przez dr. inż. Jerze-
go Kickiego Zakładzie Pozyskiwania Surowców Mineralnych Instytutu Gospodarki Surowcami Mi-
neralnymi i Energią PAN w Krakowie. 
 Jako cel podstawowy przyjęto standaryzację i automatyzację procesu opracowania informacji 
zarządczej oraz wdrożenie mechanizmów dystrybucji informacji dla Działów Energomechanicz-
nych w Oddziałach Górniczych oraz Zakładach Wzbogacania Rud. 
 Jako cele cząstkowe projektu przyjęto: 
− unifikację oraz automatyzację procedur tworzenia informacji zarządczej dla potrzeb zarządza-

nia operacyjnego w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. oraz planowania i strategii w Biurze 
Zarządu; 

− wdrożenie procedur zarządzania informacją (profile uprawnień dla użytkowników); 
− wdrożenie mechanizmów dystrybucji informacji (dostęp bezpośredni, przy wykorzystaniu por-

talu korporacyjnego lub statycznych tabel wysyłanych pocztą elektroniczną) dla określonych 
grup użytkowników [1]. 

 Wdrożenie systemu EKSPERT TM/ZWR, który połączy efekty kilkuletniej (często intuicyjnej) 
działalności w zakresie optymalizacji kosztów funkcjonowania służb utrzymania ruchu urządzeń 
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energetycznych z konkretną wiedzą ekonomiczną, wykorzystującą nowoczesne systemy informa-
tyczne będzie przełomem w zakresie kierowania działem, którego prawidłowe funkcjonowanie 
w ciągu technologicznym kopalni ma strategiczne znaczenie. 
 
 
LITERATURA 
 
[1] Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk: Rozszerzenie funkcjo-

nalności systemu EKSPERT o obszar zarządzania dla Działów Energomechanicznych w kopalniach oraz 
Zakładach Przeróbczych (EKSPERT TM/ZWR). Etap I: FAZA KONCEPCJI, Kraków, 18.09.2009. 
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Portfel zakupowy energii elektrycznej na Konkurencyjnym 
Rynku Energii Elektrycznej (KREE) wg zasady TPA drogą 
do obniżenia kosztów produkcji w przedsiębiorstwie 
 
 
Daniel Borsucki 
KHW S.A. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Na wstępie charakterystyka Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. jako jed-
nego z większych odbiorców energii elektrycznej w Polsce, który wszedł w 2002 roku na konkuren-
cyjny rynek energii. Następnie omówienie poszczególnych etapów przy wejściu, modernizacji ukła-
dów pomiarowo-rozliczeniowych, budowy systemów transmisji danych i informatycznych, Central-
nej Dyspozytorni Energetycznej. Wskazanie na specyfikę wewnętrznych rozliczeń, utworzenie wew-
nętrznego rynku bilansującego, jako drogi do rzetelnego podziału kosztów ryzyka i odchyleń KHW 
S.A. na poszczególne zakłady wydobywcze. Struktura i modelowanie portfela zakupowego energii. 
Udowodnienie, że aktywne zarządzanie portfelem zakupowym energii można obniżyć koszty pro-
dukcji w przedsiębiorstwie. Wyniki finansowe z udziału w KREE za okres 2002–2009. 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Katowicki Holding Węglowy S.A. (KHW S.A.) z siedzibą w Katowicach powstał w dniu 29 czerw-
ca 1993 roku jako jednoosobowa spółka skarbu państwa z połączenia 11 kopalń. W wyniku prze-
prowadzonych zmian strukturalnych, w skład KHW S.A. wchodzą obecnie 4 kopalnie: „Mysłowi-
ce-Wesoła”, „Staszic-Murcki”, „Wieczorek” i „Wujek”. Obszary górnicze kopalń zajmują powierz-
chnię 196 km2, w obrębie kilku miast i gmin. Kopalnie funkcjonują w ramach Holdingu, jako od-
rębne zakłady górnicze o bardzo dużym stopniu samodzielności gospodarczej oraz finansowej, są 
to centra wydobycia i zysku, nie posiadają jednak osobowości prawnej. Według stanu na dzień 31. 
12.2008 roku KHW S.A. zatrudniał łącznie około 20,1 tys. osób. 
 KHW S.A. na potrzeby produkcyjne i około 300 odbiorców zewnętrznych, obsługiwanych 
w ramach posiadanych koncesji na obrót i dystrybucję energii, kupuje około 650 GWh energii elek-
trycznej na rok. Był, więc od 1998 roku, według zapisów Dyrektyw UE przeniesionych do polskie-
go ustawodawstwa poprzez ustawę Prawo energetyczne i Rozporządzenia wykonawcze, odbiorcą 
uprawnionym do „dostępu stron trzecich do jego sieci przesyłowych” wg tzw. zasady „TPA” (po-
zataryfowych zakupów energii elektrycznej tzn. wg cen nieregulowanych przez Prezesa Urzędu Re-
gulacji Energetyki w Warszawie). Zakłady górnicze wchodzące w skład naszej firmy przyłączone 
są (aktualnie 24 przyłącza energetyczne na 110 kV, 30 kV, 20 kV oraz 6 kV) do sieci rozdzielczych 
dwóch Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD), a mianowicie ENION S.A. (ENION) i Vat-
tenfall Distribution Poland S.A. (VDP). Każda kopalnia jest niestety odbiorcą o bardzo dynamicz-
nie zmiennym zapotrzebowaniu na energię elektryczną w poszczególnych godzinach doby. Trudno 
jest, więc bez specjalnie opracowanych procedur i inteligentnego oprogramowania czerpiącego 
z doświadczeń historycznych tworzyć profil zużycia pod pozataryfowy portfel zakupowy energii 
elektrycznej oraz wykonawcze grafiki dobowo-godzinowe. W trakcie transformacji górnictwa wę-
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gla kamiennego, zmian strukturalnych i technicznych powstały ogromne ścianowe kompleksy wy-
dobywcze węgla. Awaria któregokolwiek urządzenia z ciągu produkcyjnego, to wypadnięcie z po-
boru energii mocy rzędu 5–8 MW. Dodatkowa trudność grafikowania zużycia KHW S.A. to praca 
w wewnętrznej sieci generatorów Zakładów Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., których produkcja mu-
si być planowana, a w pełni zależy od wielkości poboru energii cieplnej przez zakłady górnicze. 
 
 
2. PRZYCZYNY I CHRONOLOGICZNE DZIAŁANIA W KIERUNKU WEJŚCIA KHW S.A. 

NA „KONKURENCYJNY RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ” (KREE) 
 
Ogromna dynamika wzrostu opłat za energię elektryczną w latach 1996–2002 znacząco powyżej in-
flacji, wpłynęła na podjęcie szeregu decyzji Zarządu KHW S.A. racjonalizujących zarządzanie tym 
nośnikiem energii – jako składnikiem produkcji najbardziej generującym koszty w zakresie mediów 
energetycznych (około 83% kosztu rodzajowego „energia”). W pierwszej kolejności od 1996 roku 
do 2002 roku uruchomiono tzw. „rezerwy proste”, szczególnie w zakresie racjonalnego popytu na 
moc zamówioną i energię elektryczną (obniżenia jednostkowego zużycia na tonę produkowanego 
węgla). W drugiej kolejności w ramach prowadzonej polityki „redukcji kosztów produkcji”, roz-
ważono od lipca 2002 roku zakup energii dla KHW S.A. w różnych segmentach rynku. Ogromna 
złożoność tematyczna oraz brak jakichkolwiek doświadczeń dużych przemysłowych odbiorców 
z branży wydobywczej w dziedzinie korzystania z zasady TPA spowodowały, że nie byliśmy w sta-
nie samodzielnie ocenić opłacalności udziału w Konkurencyjnym Rynku Energii Elektrycznej. KHW 
S.A. zlecił zewnętrznej firmie consultingowej kompleksową ocenę zagadnień związanych z moż-
liwością wejścia w rynek energii oraz wyznaczenie długofalowej strategii postępowania firmy 
w dziedzinie energetycznej. Opracowanie uwzględniało na dany moment całą złożoność struktura-
ną i prawną hurtowego rynku energii elektrycznej. Wskazywało konieczne zmiany w strukturze za-
rządzania energią i systemach pomiarowo-rozliczeniowych, teleinformatycznych oraz podwaliny 
do negocjacji z operatorami warunków rozdziału kompleksowych umów „na sprzedaż i dostawę” do 
zakładów górniczych energii elektrycznej, na dwie niezależne tzn. umowę dystrybucji energii i umo-
wę na zakup – obrót energii z zasadą TPA (tzn. prawny, organizacyjny, techniczny i finansowy roz-
dział usługi dystrybucji − regulowanej przez Prezesa URE działalności energetycznej od „towaru” 
– energii elektrycznej, z hurtowym wolnorynkowym obrotem). Strategia wykazała, że w przypad-
ku tak rozbudowanej infrastruktury energetycznej KHW S.A. i sporego wolumenu poboru energii 
elektrycznej, przy istniejących uwarunkowaniach rynkowych bierne wyczekiwanie firmy, to po-
zbawienie się możliwości wpływu na ewoluujący rynek energii, a uzyskanie prawa dostępu stron 
trzecich do usług przesyłowych wg zasady TPA nie oznacza w przypadku KHW S.A., jako odbior-
cy końcowego, automatycznego przejęcia odpowiedzialności za własne zasilanie. Ponadto udowad-
niała, że „aktywny” udział w KREE powinien dać znaczące korzyści ekonomiczne, choć wygeneru-
je pewne ryzyka, jako nieodłączne składniki wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej. Jedyną 
drogą do ograniczenia ryzyka firmy na konkurencyjnym rynku energii, to trafne „grafikowanie” go-
dzinowego poboru energii elektrycznej, skorelowane z codziennym planowaniem produkcji węgla. 
W konsekwencji tak sprecyzowanych zaleceń i wniosków Zarząd KHW S.A. podjął decyzję o wa-
riancie uczestnictwa firmy w Konkurencyjnym Rynku Energii Elektrycznej. Dokonano wyboru no-
wych sprzedawców energii Operatorów Handlowych (niezależnych od naszych OSD), Operatora 
Handlowego pełniącego rolę Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe (POBH) Jed-
nostki Grafikowej KHW S.A. (JG_KHW), który obsługiwać miał sprzedaż części energii elektry-
cznej, łącznie z rozliczeniem firmy z energii niezbilansowania na Rynku Bilansującym (RB) admi-
nistrowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator). Realizacja po-
wyższego wariantu naszego wejścia na KREE, w świetle barier stawianych klientom próbującym 
wyjść z zakupów wg Taryfy, czyli bardzo ostro zarysowanych wymogów „Instrukcji Ruchu i Eks-
ploatacji Systemów Dystrybucyjnych” (IRiESD) lokalnych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych 
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(OSD), wymagała natychmiastowego wykonania we wszystkich kopalniach KHW S.A. kosztownej 
i trudnej technicznie modernizacji układów pomiarowo-rozliczeniowych, z systemem teletransmi-
syjnym do ciągłej transmisji danych do operatorów i zakładów górniczych oraz budowy rozbudo-
wanego systemu informatycznego wraz z uruchomieniem Centralnej Dyspozytorni Energetycznej 
KHW S.A., z grupą pracowników tworzących Zespół Obsługi Energii (ZOE). Zabudowana w niej 
aparatura pomiarowo-rejestrująca i sprzęt komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem po-
zwala na to, że zatrudnieni w niej pracownicy (Dyspozytorzy) w sposób ciągły, poprzez wdrożone 
procedury współdziałania z dyspozytorami ruchu poszczególnych kopalń, modelują (w technicznie 
i ekonomicznie uzasadnionym zakresie) pobór energii w poszczególnych godzinach doby w odnie-
sieniu do zgłoszonego w grafiku POBH zapotrzebowaniu na energię elektryczną w danej godzinie. 
Pewność ruchową i dokładność pomiaru zapewniają zabudowane na każdej z Kopalń dwa równo-
ważne, wysokiej klasy elektroniczne systemy pomiarowo-rozliczeniowe (podstawowe i kontrolno-
rezerwowe), z niezależnymi koncentratorami – rejestratorami danych. W drugiej połowie 2002 ro-
ku ukończono proces dostosowawczy ww. systemów kopalń KHW S.A. i wszystkie zakłady górni-
cze przedsiębiorstwa weszły na Konkurencyjny Rynek Energii Elektrycznej, jako jeden z nielicz-
nych odbiorców energii elektrycznej w Polsce korzystający z nadanych uprawnień do TPA (około 
dwanaście firm uczestniczyło w KREE przed KHW S.A.). Na przełomie lat 2004 i 2005 KHW S.A. 
dokonał kolejnego skoku technologicznego, gdy zamiast łączności metalicznej w przekazywaniu 
danych pomiarowych z układów pomiarowo-rozliczeniowych podstawowych i rezerwowych wpro-
wadzono nowe w Polsce rozwiązanie w tego typu zakresie metrologicznym, a mianowicie bezprze-
wodową łączność GPRS. W ramach doskonalenia procesu rozliczeń i prognozowania zużycia ener-
gii elektrycznej na bieżąco rok do roku aktualizowane i modyfikowane są systemy informatyczne, 
powstało więc bardzo wiele nowych ciekawych aplikacji. 
 
 
3. RACJONALIZACJA GOSPODARKI ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ KHW S.A. POPRZEZ 

ZŁOŻONY PORTFEL ZAKUPOWY ENERGII I TRAFNE „GODZINOWE 
GRAFIKI ZAPOTRZEBOWANIA” – RYNEK ZEWNĘTRZNY 

 
KHW S.A. wkroczył na KREE w najtrudniejszym okresie, po znaczącej transformacji rynku hurto-
wego energii elektrycznej w Polsce. Od 1 lipca 2002 roku wprowadzono bardzo drakońskie, jak na 
możliwości techniczne i organizacyjne każdego odbiorcy końcowego energii, reguły działania Ryn-
ku Bilansującego. Rozchylenie cen energii niezbilansowania spowodowało kilkusetprocentowy wzrost 
kosztów ponoszonych przez odbiorców za odchylenia wykonania złożonego do operatora grafiku 
handlowego. Wszystkie wcześniej wykonane analizy ekonomiczne w aspekcie zagrożeń i szans na 
KREE dla KHW S.A. legły w gruzach. Zarząd musiał zweryfikować podstawowy aspekt strategii 
pod kątem, czy prowadzić, agresywną grę rynkową, nastawioną na osiąganie oszczędności przy po-
jawieniu się dużych ryzyk lub ostrożną politykę zakładającą tworzenie portfela zakupowego wol-
nego od ryzyka, np. poprzez pozostanie nadal wyłącznie odbiorcą Taryfowym. Wykonane licznie 
analizy techniczno-ekonomiczne wykazały, że dobrze zorganizowane służby marketingowe i anali-
tyczne naszej firmy, posiadające sporą wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie kontraktów han-
dlowych oraz instrumentów finansowych do trafnego prognozowania cen w podstawowych trans-
akcjach bieżących oraz umiejących przewidywać skalę ryzyka finansowego, dają wystarczającą 
gwarancję na osiągnięcie zysku z aktywnego uczestnictwa firmy w KREE. Po raz kolejny przyszło, 
więc Zarządowi KHW S.A. opuścić przysłowiową przyłbicę i podjąć trudną walkę o uzyskanie ko-
rzyści ekonomicznych z udziału firmy w KREE. Uzyskiwany przez KHW S.A. w kolejnych miesią-
cach, latach poziom korzyści ekonomicznych z zakupu energii elektrycznej na KREE, przy dyna-
micznie zmiennych regułach jego funkcjonowania, nierozerwalnie związany był i jest z podjętą to-
talną walką o dokładność planowania energii w poszczególnych oddziałach i działach zakładów gór-
niczych dla każdej godziny doby, na bazie godzinowego harmonogramu produkcji węgla. Sporzą-
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dzenie trafnych „grafików” potrzeb energetycznych na następne okresy dobowo-godzinowe wspo-
magane, więc musiało być w firmie: 
− szeregiem wdrożonych wewnętrznych zarządzeń we wszystkich zakładach górniczych, 
− coraz bogatszą bazą historyczną danych pomiarowych, 
− nowoczesnymi komputerowymi programami prognostycznymi. 
 Ważnym elementem niwelującym nasze negatywne skutki uczestnictwa w Rynku Bilansują-
cym był i będzie tzw. „efekt synergii” ze wspólnego zamawiania energii dla wszystkich fizycznych 
punktów poboru energii elektrycznej kopalń KHW S.A., tworzących u POBH wirtualną ponad sie-
cią dystrybucyjną naszych Operatorów „Jednostkę Grafikową”. Utworzenie zbiorczej „Jednostki 
Grafikowej” z przyłączy kilku zakładów wpływa natychmiast na poziom odchyłki (z zakupu/sprze-
daży energii niezbilansowania na rynku bilansującym). W każdej godzinie suma odchyleń poszcze-
gólnych kopalń jest znacznie większa od odchylenia utworzonej z nich „Jednostki Grafikowej”. 
Udział finansowy jednostki grafikowej wszystkich kopalń KHW S.A. w Rynku Bilansującym jest 
średnio o prawie 65% mniejszy od tego, jaki sumarycznie byłby przy samodzielnie uczestniczących 
w rynku zakładach górniczych. Pamiętać należy, że nadal bardzo dynamicznie zmieniają się ceny 
na Rynku Bilansującym, a ich poziom znany jest po dwóch dobach od fizycznej realizacji uzgod-
nionych kontraktów z portfela zakupowego poprzez profil (grafik). Faktyczny koszt uczestnictwa 
KHW S.A. w Rynku Bilansującym w każdej godzinie doby wykonania grafiku, znany jest więc prak-
tycznie dopiero w dobie „n + 2” (po dwóch dniach). Zaś opłacalność zakupu energii na konkuren-
cyjnym rynku energii to, bieżąca ocena kosztów finansowych wynikających z uczestnictwa w Ryn-
ku Bilansującym i cen zawartych kontraktów na energię elektryczną w odniesieniu do kosztu, jaki 
poniesiono by przy zakupie tego wolumenu po cenach z Taryfy Spółki Obrotu (Operatora Handlo-
wego) wydzielonej ze struktur Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Zmuszeni zostaliśmy, więc do 
wprowadzenia następującej zasady: „Dyspozytorzy Zespołu Obsługi Energii KHW S.A. modelując 
z wyprzedzeniem dwóch dni godzinowy plan poboru energii oraz faktyczne bieżące ilościowe zu-
życie energii kopalń do wcześniej zgłoszonego grafiku (w dobie n – 2), wstępnie na bieżąco szacu-
ją poziom cen (kosztów) Rynku Bilansującym na bazie cen historycznych i zachowań uczestników 
rynku. Na bieżąco aktualizowana wartość zasymulowanego kosztu Rynku Bilansującego jest wy-
kładnią zakresu ingerencyjnych działań Dyspozytora ZOE w cykl produkcyjny poszczególnych ko-
palń przy minimalizowaniu niezbilansowania „Jednostki Grafikowej” KHW S.A. w bieżącej godzi-
nie wykonania zamówionego poprzez zawarte kontrakty profilu. Dyspozytorzy Zespołu Obsługi 
Energii muszą więc sami podejmować bardzo odpowiedzialne decyzje dla tak złożonych organiz-
mów, jakimi są zakłady górnicze. 
 
 
4. RACJONALIZACJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 

ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH FIRMY POPRZEZ WEWNĘTRZNY 
RYNEK BILANSUJĄCY – RYNEK WEWNĘTRZNY 

 
Controlling zewnętrznego poboru energii w sposób on-line przynosi w KHW S.A. pozytywne efek-
ty finansowe. KHW S.A., jako jedyna do dziś firma uczestnicząca w KREE korzysta z mechanizmu 
rozliczeń niezbilansowania grupy firm tworzących Jednostkę Grafikową poprzez Rynek Bilansujący 
Wewnętrzny, opracowany w taki sposób, aby na każdy zakład przeniesiony został tylko taki pro-cent 
kosztów z uczestnictwa Jednostki Grafikowej w danej godzinie na Rynku Bilansującym Zewnętrz-
nym, w jakim procencie zawinił w powstaniu odchyłki od zgłoszenia w dobie „n – 2”. A do tego 
zakład górniczy, który w danej godzinie doby aktywnie wspierał Dyspozytora ZOE w modelowa-
niu zapotrzebowania na energię Jednostki Grafikowej do złożonego profilu jest gratyfikowany po-
przez nie uczestniczenie w tej godzinie w rozdziale kosztów powstałych na Rynku Bilansującym 
Zewnętrznym. Dyspozytorzy ZOE prowadzą dla każdej godziny pełne rozliczenia wewnętrznego 
rozdziału kosztów z trzema cenami CROW (Ceny Równowagi Ogólnej Wewnętrznej), CROWs (Ce-
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ny Równowagi Ogólnej Wewnętrznej Sprzedaży) i CROWz (Ceny Równowagi Ogólnej Wewnętrz-
nej Zakupu), ustalanymi na zasadzie zbilansowania energii i odchyłek w danej godzinie wszystkich 
zakładów górniczych uczestniczących w zgłoszonej Jednostce Grafikowej (łącznie z produkcją ener-
gii z generatorów przyłączonych do sieci wewnętrznej). Kilka lat doświadczeń pozwoliło na dopra-
cowanie się w tej materii szeregu usprawnień techniczno-organizacyjnych oraz informatycznych 
w zarządzaniu wewnętrznym rynkiem energii. Dzięki temu każdy zakład górniczy jest ściśle rozli-
czany z wygenerowanych odchyleń (gratyfikowany bądź karany) z tym, że ze spłaszczonym (jak już 
wspomniano średnio o 65%) kosztem zewnętrznego Rynku Bilansującego administrowanego przez 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Nie ma, więc w żadnej godzinie roku miejsca na 
spekulacje i wzajemne oskarżanie się poszczególnych zakładów górniczych o skutki finansowe 
z udziału przedsiębiorstwa wielozakładowego w Konkurencyjnym Rynku Energii Elektrycznej. 
 
 
5. KHW S.A. NA KONKURENCYJNYM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ – 

LIDER ŚWIATA ENERGII W KATEGORII ODBIORCA 2003 ROKU 
 
Obecnie w Polsce jest ponad 15 milionów odbiorców uprawnionych do TPA, a nadal po 12 latach 
od wdrożenia KREE tylko około tysiąc odbiorców energii elektrycznej (w tym kilkaset firm) pod-
jęło starania w kierunku skorzystania z tych uprawnień. Aktywnie zaś działa na dziś na Konkuren-
cyjnym Rynku Energii Elektrycznej zaledwie kilka firm (w tym kilka górniczych takich jak KW S.A., 
KHW S.A. i KGHM Polska Miedź S.A.). Już półtoraroczny całokształt działań KHW S.A. w za-
kresie udziału w KREE został bardzo pozytywnie oceniony przez kapitułę pierwszej edycji konkursu 
LIDERZY ŚWIATA ENERGII poprzez przyznanie zaszczytnego tytułu „KHW S.A. ODBIORCA 
2003 ROKU”. W dniu 30 września 2003 roku w Warszawie odbyło się wręczenie atrybutów tego 
zaszczytnego tytułu w postaci dyplomu i statuetki. Wyróżnienie to zwieńczenie pozytywnych dzia-
łań Zarządu i Kopalń KHW S.A. w zarządzaniu energią, szczególnie w aspekcie precyzyjnego gra-
fikowania. Dobre merytoryczne przygotowanie załogi i zmodernizowana struktura pomiarowo-roz-
liczeniowa z oprogramowaniem sprawiają, że firma o wyjątkowo trudnej strukturze poboru energii, 
bardzo mocno zależnej od sił natury, stale osiąga na rynku energii korzyści finansowe. 
 
 
6. EFEKTY EKONOMICZNE Z UDZIAŁU KHW S.A. W KREE. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 

Korzyści ekonomiczne z udziału 
KHW SA w KREE
za lata 2002 - 2009
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Rys. 1. Korzyści ekonomiczne z udziału KHW S.A. w rynku energii za lata 2002–2009 
Figure 1. Economical benefits of KHW S.A. by taking part in Electrical Energy Market in years 2002–2009 
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 Dobrze przygotowana strategia, szybka decyzja Zarządu o wejścia na KREE, skuteczny 
schemat postępowania oraz determinacja i konsekwencja w działaniu jest gwarancją na stałe ko-
rzyści ekonomiczne. Wyniki za poszczególne lata pokazuje zamieszczony rysunek 1. 
 Wiele lat doświadczeń i ogrom zmian organizacyjnych, prawnych oraz technicznych, a na hur-
towym rynku energii jest nadal bardzo dużo negatywnych barier technicznych i prawnych, skutecz-
nie hamujących masowy udział odbiorców w KREE. Trzeba te bariery wspólnymi siłami upraw-
nionych odbiorców krok po kroku niwelować. 
 Dynamicznie zmienny rynek wymusza na KHW S.A. stałą optymalizację portfela zakupu ener-
gii elektrycznej, poprzez chociażby ostatnio zakup standardowych produktów, rozłożenie w czasie 
i wolumenów zawieranych kontraktów, ciągłe śledzenie zachodzących zmian na rynku oraz bieżą-
cą analizę ryzyk. 
 Mam nadzieję, że treść referatu, a szczególnie powyżej pokazane korzyści ekonomiczne, zachę-
cą odbiorców energii do aktywnego uczestnictwa w Konkurencyjnym Rynku Energii Elektrycznej. 
 
 
 
Electrical Energy Purchasing Portfolio on the Competitive Electrical 
Energy Market by TPA Rule as a Way to Decrease 
Production Costs in the Company 
 
On the introduction there have been presented a brief characteristics of Katowice Coal Holding, as 
a one of major consumers of electrical energy in Poland, which in 2002 year has got into competi-
tive electrical energy market. Subsequently there had been presented particular stages during get-
ting in the energy market, modernization of metering and calculating systems, development of data 
transmission and computer processing systems, and establishing Central Energy Operator’s Depart-
ment. There have been shown a specific issues of internal energy accounts, establishing of internal 
balancing market as a way leading to reliable distribution costs of risk and deviations in the Hold-
ing and ascribing them to specific mines. Also there had been shown structure and energy purchas-
ing portfolio. There have been proven that active management of energy purchasing portfolio may 
decrease production costs in the company. In the end there had been presented financial results of 
participating in Competitive Energy Market in 2002−2009 year’s period. 
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Racjonalizacja zużycia mediów energetycznych drogą 
do obniżenia kosztów wydobycia węgla na przykładzie 
Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 
 
 
Daniel Borsucki 
KHW S.A. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Na wstępie scharakteryzowano Katowicki Holding Węglowy S.A. − jednego 
z większych odbiorców mediów energetycznych w Polsce, który wszedł w 2002 roku na konku-
rencyjny rynek energii i który prowadzi od szeregu lat proces optymalizacji ich zużycia. Następnie 
omówiono poszczególne etapy racjonalizacji zużycia mediów energetycznych. Dużo uwagi poświę-
cono wdrożonemu programowi dotyczącego mediów energetycznych w aspekcie „dobowego con-
trollingu ilościowo-jakościowego” i „miesięcznego controllingu kosztowo-finansowego”. Pokazano 
jego misję, cele, specyfikę dotyczącą jego funkcjonowania w branży górnictwa węgla kamiennego. 
Zwieńczeniem opisu programu restrukturyzacji zarządzania mediami energetycznymi jest pokaza-
nie poziomu zużycia i osiągniętych efektów w latach 1996−2008 dla poszczególnych mediów ener-
getycznych. Udowodniono, że aktywne zarządzanie mediami energetycznymi przynosi pozytywne 
wyniki finansowe. 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Katowicki Holding Węglowy S.A. (KHW S.A.) z siedzibą w Katowicach powstał w dniu 29 czerw-
ca 1993 roku jako jednoosobowa spółka skarbu państwa z połączenia 11 kopalń. W wyniku prze-
prowadzonych zmian strukturalnych, w skład KHW S.A. wchodzą obecnie 4 kopalnie: „Mysłowi-
ce-Wesoła”, „Staszic-Murcki”, „Wieczorek” i „Wujek”. Obszary górnicze kopalń zajmują powierz-
chnię 196 km2, w obrębie kilku miast i gmin. Kopalnie funkcjonują w ramach Holdingu, jako od-
rębne zakłady górnicze o bardzo dużym stopniu samodzielności gospodarczej i finansowej, są to 
centra wydobycia i zysku, nie posiadają jednak osobowości prawnej. Według stanu na dzień 31.12. 
2008 roku KHW S.A. zatrudniał łącznie około 20,1 tys. osób. 
 
 
2. AKTUALNE ZUŻYCIE MEDIÓW ENERGETYCZNYCH 
 
Pod pojęciem „media energetyczne” (kosztu rodzajowego „energia”) zgodnie ze standardami ra-
chunkowości w KHW S.A. występuje: energia elektryczna, energia cieplna, sprężone powietrze 
i woda pitna. KHW S.A. aktualnie na rok zużywa na potrzeby produkcyjne około: 
− 620 GWh energii elektrycznej, 
− 0,65 mln GJ energii cieplnej, 
− 430 mln m3 sprężonego powietrza produkowanego w nowoczesnym parku sprężarek śrubo-

wych własnych i z outsourcingu, 
− 3,7 mln m3 wody pitnej. 
 W KHW S.A. za 2008 rok koszt rodzajowy energia stanowił około 5,31% kosztów działalności 
gospodarczej KHW S.A. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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3. KRÓTKI OPIS NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA MEDIAMI ENERGETYCZNYMI 
 
Katowicki Holding Węglowy S.A. od 1996 roku prowadzi Zarządzanie Energią poprzez aktywną 
politykę poszanowania energii (energia elektryczna, energia cieplna, sprężone powietrze, woda 
i ścieki) we wszystkich swych Kopalniach. Pierwsze kroki w poszanowaniu energii to opracowanie 
i wdrożenie pionierskiej w tej materii „Strategii Zarządzania”, z jasno określoną definicją poszano-
wania energii, jako: „Proces ciągłej i systematycznej kontroli zużycia energii zgodnie z uprzednio 
przygotowanym planem techniczno-organizacyjnym w celu minimalizacji kosztów, przy zachowa-
niu parametrów produkcji”. Przyjęto również tezę, że Zarządzanie Energią będzie działaniem Inter-
dyscyplinarnym, integrującym wysiłek wszystkich elementów ciągu produkcyjnego, posiadającym 
znamiona planowanego, przemyślanego i co w realiach oraz zagrożeniach górniczych bardzo waż-
ne, rozważnego podejścia do przeobrażeń techniczno-organizacyjnych. W początkowej fazie zarzą-
dzania energią rozpoznano i wyeliminowano metodami bezinwestycyjnymi ponadnormatywne zu-
życia, zoptymalizowano składniki stałe w opłatach, czyli poziom mocy zamówionych, ilość przyłą-
czy oraz miejsca ponadnormatywnego wypływu energii. Kolejnymi fazami było wdrożenie na po-
szczególnych kopalniach szeregu inwestycji oraz przedsięwzięć organizacyjno-techniczno-ekono-
micznych służących do ograniczenia zużycia mediów energetycznych, a przez to i opłat. Niebaga-
telną rolę w kompleksowym realizowaniu zamierzeń oszczędnościowych miało włączenie w pro-
ces całej załogi pozytywnie inspirowanej przez Zarząd KHW S.A. i Kierownictwa Kopalń. W 2003 
roku Zarząd KHW S.A. wdrożył program dobowego controllingu ilościowego zużycia mediów ener-
getycznych, oraz comiesięcznego controllingu kosztowo-finansowego. Celem controllingu jest po-
szanowanie ENERGII, „ustawiczna optymalizacja mediów energetycznych zużywanych na jednost-
kę produkcji”, poprzez monitoring, minimalizację odchyleń i wdrażanie nowatorskich przedsięwzięć 
techniczno-organizacyjnych. Zarządzanie energią w KHW S.A. w okresie od 1996 roku do 2009 ro-
ku spowodowało bardzo wiele istotnych zmian techniczno-organizacyjnych w procesach produkcyj-
nych kopalń, unowocześnienie wielu urządzeń, wprowadzenie energooszczędnych technologii, in-
stalacji, maszyn i procedur oraz rozbudowę infrastruktury pomiarowej, informatycznej i transmisyj-
nej. Najefektywniejszym, a zarazem nowatorskim elementem Zarządzania Energią było wejście 
KHW S.A. z dniem 1 sierpnia 2002 roku na Konkurencyjny Rynek Energii Elektrycznej (KREE). 
Nadal z kilkunastu milionów odbiorców uprawnionych do TPA, tylko około 2 tysiące firm skorzy-
stało z tego uprawnienia. Jedną z pierwszych firm, która aktywnie uczestniczy w KREE jest wła-
śnie KHW S.A. 
 
4. OKREŚLENIE OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW Z POSZANOWANIA ENERGII 
 

4.1. Efekty ekonomiczne 
 

Osiągnięte efekty ilościowe z poszanowania energii w kopalniach KHW S.A. za lata 1996−2008 
najlepiej zobrazują poniższe rysunki jednostkowego zużycia poszczególnych mediów energetycz-
nych na jednostkę produkcji (cienka linia na wykresach to linia trendu). 
 Podsumowaniem efektów z poszanowania energii za lata 1996−2008 to, więc między innymi: 
− ograniczenie o ~16,9% jednostkowego zużycia energii elektrycznej na tonę produkowanego wę-

gla, 
− spadek o ~58,6% jednostkowego zużycia energii cieplnej na tonę produkowanego węgla, 
− zmniejszenie o ~34,3% jednostkowego zużycia sprężonego powietrza na tonę węgla, 
− ograniczenie o ~44,1% jednostkowego zużycia wody pitnej na tonę węgla. 
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Wskaźnik zużycia energii elektrycznej KHW 
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Rys. 1. Wskaźnik jednostkowego zużycia energii elektrycznej 
Figure 1. Indicator of electrical energy unitary consumption 

 
Wskaźnik zużycia energii cieplnej KHW 
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Rys. 2. Wskaźnik jednostkowego zużycia energii cieplnej 
Figure 2. Indicator of heat energy unitary consumption 

 
Wskaźnik zużycia sprężonego powietrza KHW 

 [ m3/ t ]

22,00

24,00

26,00

28,00

30,00

32,00

34,00

36,00

38,00

40,00

rok kalendarzowy

[ m
3  / 

t ]

Serie1 38,40 34,52 34,87 33,70 30,29 29,20 27,30 27,25 26,56 26,00 23,87 24,84 24,02

1996 r. 1997 r. 1998 r. 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005r. 2006r. 2007r. 2008 r.

 
 
Rys. 3. Wskaźnik jednostkowego zużycia sprężonego powietrza 
Figure 3. Indicator of compressed air unitary consumption 
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Wskaźnik zużycia woda pitna KHW 
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Rys. 4. Wskaźnik jednostkowego zużycia wody pitnej 
Figure 4. Indicator of drinkable water unitary consumption 

 
 Zrealizowane zadania z poszanowania energii w tym okresie, to na dziś o ponad sto milionów 
złotych na rok mniej kosztów za media energetyczne. Sam udział KHW S.A. w KREE dał korzyści 
ekonomiczne na poziomie 40 mln zł w opłatach za energię elektryczną. 
 
4.2. Efekty ekologiczne 
 

Niebagatelnym efektem zewnętrznym z poszanowania energii w KHW S.A., to efekt ekologiczny, 
polegający na skutecznym ograniczeniu dopływu do atmosfery setek tysięcy metrów sześciennych 
toksycznych i powodujących efekt cieplarniany substancji (tj. tlenki węgla, tlenki azotu, tlenki 
siarki i innych, czyli produktów spalania powstających podczas wytwarzania energii), jako wynik 
znaczącego ograniczenia energochłonności procesów produkcyjnych. 
 
4.3. Efekty społeczne 
 

Długotrwale i systematycznie stosowane odpowiednie procedury i systemy motywacji w procesach 
poszanowania energii we wszystkich kopalniach KHW S.A. wykształciły w każdym zatrudnionym 
pracowniku nawyk oszczędności mediów energetycznych, co bezwzględnie należy uznać za bardzo 
pozytywne zjawisko społeczne − solidarności ekologicznej społeczeństw świata. 
 
4.4. Cechy wdrożonego zarządzania mediami 
 

Zastosowane rozwiązania w projektach, programach i procedurach poszanowania energii cechuje: 
− innowacyjność, 
− nowoczesność, 
− oryginalność, 
− uniwersalność. 
 Powyższe cechy poszanowaniu energii w kopalniach KHW S.A. wyrażają się między innymi 
poprzez: 
1. Pionierski wielowariantowy i wielopłaszczyznowy program poszanowania energii w polskim 

górnictwie węgla kamiennego (w prosty sposób do wdrożenia w przemyśle ciężkim). Za cało-
kształt działań w poszanowaniu energii elektrycznej za okres od 1996 do 2003 KHW S.A. uho-
norowano tytułem Lauru Białego Tygrysa w 2004 roku (załącznik nr 13). 

2. Także to, że KHW S.A. była jednym z pierwszych uczestników Konkurencyjnego Rynku Ener-
gii Elektrycznej. Do dziś aktywnie uczestniczy w procesie modelowania zasad obowiązujących 
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na nim i jako jedyna prowadzi Wewnętrzny Rynek Bilansujący. Pracownik KHW S.A. aktualnie 
jest Wiceprzewodniczącym Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu w Polsce, skupiają-
cego prawie cały przemysł polski, zrzeszony w 11 izbach gospodarczych. KHW S.A. za aktyw-
ność i innowacyjność otrzymała zaszczytny tytuł Lidera Świata Energii − Odbiorca Roku 2003. 

3. Systematyczne działania w poszanowaniu energii w postaci wdrożenia bardzo wielu instalacji 
i urządzeń oraz systemów informatycznych mających znamiona uniwersalności i nowatorstwa 
w skali kraju (np. system zarządzania rynkiem energii, stacja uzdatniania wód dołowych KWK 
Wujek, automatyczna kompensacja mocy biernej poprzez sieć radiolinii itp.). 

 
 
5. MIEJSCA WDROŻENIA NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 
 
Poszanowanie energii w kopalniach KHW S.A. swoim zasięgiem obejmuje wszystkie media ener-
getyczne, na terenie wszystkich kopalń KHW S.A., a więc począwszy od energii elektrycznej, przez 
energię cieplną, sprężone powietrze, do wody pitnej i ścieków włącznie, od źródła wytwarzania 
(pobierania), przez instalacje przesyłowe do konkretnego odbioru. Każdy wypracowany pozytyw-
ny ekonomicznie i ekologicznie aspekt złożonego procesu poszanowania energii jest automatycz-
nie rozpowszechniany w miarę posiadanych środków i sił na wszystkich kopalniach wchodzących 
w skład KHW S.A. 
 
 
6. SKUTKI EKONOMICZNE POSZANOWANIA ENERGII 
 
Poszanowanie energii w kopalniach KHW S.A. za lata 1996−2008, tozespól działań organizacyj-
no-technicznych własnych, zakup nowoczesnych technologii i urządzeń, nowatorska myśl techni-
czna i organizacyjna wdrożona do już istniejących instalacji, sieci, oprogramowań i urządzeń. Nie-
możliwym jest, więc podanie jednej konkretnej sumarycznej kwoty poniesionej na realizację po-
szanowania energii przez okres od 1996 roku do 2008 roku. Jednak z uwagi na fakt, że każde dzia-
łanie w materii poszanowania energii przed wdrożeniem było poddane analizie opłacalności (szcze-
gółowy biznes plan) i pilotażowemu wdrożeniu, zwrot nakładów z poszczególnych działań następu-
je w okresie od kilku miesięcy do kilku lat. Uzyskane, zaś efekty ekonomiczne znacznie przekra-
czają włożone środki. Skalę uzyskiwanych oszczędności z prowadzonego poszanowania dość szcze-
gółowo podano w powyższych punktach. Należy zaznaczyć, że uruchomiony system poszanowania 
energii jest do dziś w zasadzie samofinansujący poprzez umiejętne zagospodarowanie wypracowa-
nych środków ekonomicznych z działań ujętych w programach wcześniej realizowanych. Niebaga-
telną rolę w poprawie efektywności energetycznej ma również szeroki program inwestycyjny ko-
palń KHW S.A. w zakresie automatyzacji i kompleksowej modernizacji parku maszynowego tzw. 
ścianowych kompleksów węglowych. Bowiem nowe urządzenia to nowe materiały, technologie 
i myśl techniczna, ograniczenie jednostkowego zapotrzebowania ma media energetyczne. 
 
 
7. MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA POSZANOWANIA ENERGII WG MODELU KHW S.A. 

PRZEZ INNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW I UŻYTKOWNIKÓW 
 
Uzyskany efekty z realizacji działań w poszanowaniu energii w kopalniach KHW S.A. należy oce-
niać w kategorii bardzo skutecznych rozwiązań organizacyjno-technicznych. Jasno postawione za-
dania w dziedzinie poszanowania zużycia mediów energetycznych, to bezpośredni czynnik obniża-
jący koszty produkcji węgla, a ich ścisłe egzekwowanie na każdym szczeblu zarządzania procesem 
produkcyjnym i bezpośrednie powiązanie użytkowników energii z kosztami zużycia są gwarantem 
osiągnięcia zamierzonego celu, korzyści ekonomicznych dla firmy i niebagatelny dla środowiska 
naturalnego. 
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 Naszym zdaniem wszystkie dotychczas zrealizowane w KHW S.A. zamierzenia w dziedzinie 
POSZANOWANIA ENERGII, to bardzo istotny odcinek drogi w kierunku „zeroenergetycznego” 
rozwoju kraju, stanowiącego bazowe założenie Polityki energetycznej Polski do 2030 roku, a więc 
konieczny do upowszechniania nie tylko w zakładach górniczych. Zastosowane programy, rozwią-
zania i uzyskane efekty z poszanowania energii w kopalniach KHW S.A. są bardzo systematycznie 
prezentowane i omawiane na łamach wielu specjalistycznych czasopism technicznych o zasięgu re-
gionalnym i ogólnopolskim oraz wydawnictw naukowo-technicznych, jak również w ramach: 
− cyklu szkoleń kadry kierowniczej wszystkich branż przemysłu, na posiedzeniach ogólnopolskie-

go stowarzyszenia „Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu”; 
− działań oświatowo-edukacyjnych Polsko-Japońskiego Centrum Efektywności Energetycznej 

w Warszawie; 
− badań naukowych przy współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. w Warsza-

wie; 
− realizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą programu pod tytułem „Inteligentna energia”, 

wspieranego i finansowanego przez UE; 
− rozbudowy świadomości energetycznej młodzieży szkól ponadpodstawowych w postaci cyklu 

pogawędek edukacyjnych o poszanowaniu energii przy realizacji przedsięwzięcia wydawnicze-
go pt. „Szkoła Biznesu” firmy CORPORATE COMMUNICATION SUPPORT z Krakowa. 

 
 
 
Rationalization of Energetic Media Consumption as a Way 
to Decrease a Coal Extraction Costs on the Example 
of Katowice Coal Holding Stock Company 
 
Optimising of energetic media management for mines of Katowice Coal Holding Stock Company. 
On the beginning, there had been characterised Katowice Coal Holding Stock Company − one of the 
largest consumers of energetic media in Poland, which, in second part of 2002 year entered a com-
petitive electrical energy market and for a number of years carries on process of optimising of its 
consumption. Subsequently there was talked over particular stages of rationalization of energetic 
media consumption. Much attention was dedicated to initiate program that refers to aspect of “daily 
quality and quantity controlling” and “monthly cost and financial controlling”. There was shown 
its mission, objectives and peculiarity of its working in hard coal mining craft. The description of 
the energetic media management program is crowned with presentation of consumption level and 
gained effects in years 1996−2008 for particular energetic media. There has been proved that active 
management of energetic media returns positive financial results. Summation of Katowice Coal Hold-
ing Stock Company activity in the field of media management in years 1996−2008 gives following 
reduction for one ton of produced coal: 
− in unitary consumption of electrical energy by ~16,9%, 
− in unitary consumption of thermal energy by ~58,6%, 
− in unitary consumption of compressed air by ~34,3%, 
− in unitary consumption of drinkable water by ~44,1%. 
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Energooszczędne kombajny chodnikowe 
w warunkach polskich kopalń 
 
 
M. Dolipski, P. Cheluszka, P. Sobota 
Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii, Gliwice 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Kombajny chodnikowe stosowane w polskim górnictwie węgla kamiennego mo-
gą spełniać wyzwania nowoczesnego górnictwa jeżeli będą ciągle doskonalone. Wobec złożonej 
budowy kombajnu chodnikowego powinny być prowadzone zarówno badania doświadczalne w wa-
runkach przemysłowych, jak i badania komputerowe za pomocą modelu matematycznego. Istotnym 
zagadnieniem jest, obok doboru typu kombajnu chodnikowego, dokonanie dla niego wyboru głowic 
urabiających. W artykule przedstawiono kryteria doboru głowic dla danych warunków urabiania oraz 
zaprezentowano program komputerowy do wspomagania procesu projektowania i doboru głowic 
urabiających. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowej urabiania skał o różnej wytrzymało-
ści dwoma typami głowic urabiających przeznaczonych do skrawania skał trudno i łatwo urabial-
nych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Kombajn chodnikowy, głowice urabiające, energochłonność urabiania 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Polska gospodarka nie może funkcjonować bez górnictwa, bez węgla. Z dwóch głównych powo-
dów: 
1. Ponad 90% energii elektrycznej produkowanej jest z węgla kamiennego i brunatnego. 
2. Bezpieczeństwo energetyczne Polski może zapewnić tylko węgiel, bo węgiel jest jedynym istot-

nym narodowym surowcem energetycznym. 
 Nowoczesnego górnictwa nie można sobie wyobrazić bez maszyn górniczych, maszyn wydaj-
nych, niezawodnych, energooszczędnych i o akceptowalnej cenie. Ze społecznego i narodowego punk-
tu widzenia niezwykle ważnym jest również zapewnienie miejsc pracy w przemyśle maszyn górni-
czych oraz wykorzystanie polskich rozwiązań naukowo-technicznych na potrzeby krajowe i zagra-
niczne. Wszystkie te wyzwania mogą spełniać polskie kombajny chodnikowe, jeżeli konstrukcje 
stosowanych obecnie kombajnów będą ciągle doskonalone i będzie się prowadzić prace nad nową 
generacją kombajnów chodnikowych. 
 Kombajn chodnikowy jest obiektem dynamicznym. Wymuszenia zewnętrzne pochodzące od 
oporów urabiania i ładowania urobku charakteryzują się dużą zmiennością. Obecnie już tylko na 
drodze studium dynamiki możliwe jest zdobycie nowych informacji, które pozwolą na udoskona-
lanie konstrukcji kombajnu.  W dobie dużej konkurencji na światowym rynku maszyn górniczych 
zdobywanie tych nowych informacji jest obecnie możliwe tylko przez badania własne. Wobec zło-
żonej budowy kombajnu chodnikowego powinny to być zarówno badania doświadczalne w warun-
kach przemysłowych, jak i badania komputerowe za pomocą modelu matematycznego. Aby unik-
nąć subiektywnej interpretacji charakterystyk dynamicznych uzyskanych z pomiarów konieczne jest 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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drugie źródło informacji w postaci modelu dynamicznego. Dopiero zgodność informacji uzyska-
nych z badań doświadczalnych i badań modelowych za pomocą symulacji komputerowych pozwa-
la na pełne wyjaśnienie zjawisk dynamicznych występujących w kombajnach chodnikowych. 
 
 
2. UKŁAD URABIANIA KOMBAJNU CHODNIKOWEGO 
 
Jednym z głównych podzespołów kombajnu chodnikowego jest układ urabiania. Decyduje on o sku-
teczności działania kombajnu w zakresie urabiania skał, a więc i uzyskiwanych przezeń wynikach 
produkcyjnych. Podstawowym warunkiem efektywnego urabiania skał kombajnem chodnikowym 
jest uzyskanie maksymalnej wydajności przy jak najmniejszym nakładzie poniesionych kosztów. 
Wydajność urabiania decyduje bowiem o postępie przodka drążonego wyrobiska korytarzowego, 
a więc i o czasie, w którym następuje udostępnienie złoża do eksploatacji lub przygotowanie frontu 
eksploatacyjnego. Koszt poniesiony w czasie eksploatacji maszyny urabiającej wynika przy tym 
z ilości energii zużytkowanej w czasie jej pracy, jak również ilości materiałów, części i podzespo-
łów, które muszą być wymieniane na skutek zużycia lub uszkodzenia. 
 Układ urabiania kombajnu chodnikowego jest klasycznym obiektem dynamicznym. Podlega on 
bowiem działaniu silnych wymuszeń drgań generowanych procesem urabiania skały. Wielkość i cha-
rakter tych obciążeń zależy z jednej strony od własności mechanicznych urabianej skały, z drugiej 
zaś − od własności dynamicznych napędu głowic urabiających (parametrów masowych, sprężys-
tych i tłumieniowych), konstrukcji głowic urabiających, w tym przede wszystkim ich parametrów 
stereometrycznych (liczby noży skrawających oraz sposobu ich rozmieszczenia i ustawienia) oraz 
parametrów ruchowych i siłowych kombajnu chodnikowego [1]. 
 Stereometria głowicy urabiającej wpływa na przebieg procesu urabiania skały nożami, w które 
jest ona wyposażona. Od układu noży na jej pobocznicy zależy bowiem w dużym stopniu rodzaj 
i następstwo wykonywanych przez nie skrawów, ich kształt oraz wartości charakteryzujących je 
parametrów (głębokości, pola przekroju poprzecznego, podziałki skrawania). Czynniki te, obok 
własności mechanicznych urabianej skały, determinują obciążenie noży skrawających. Z kolei wiel-
kość i charakter obciążenia noży będących w kontakcie z urabianą skałą decyduje o przebiegu ob-
ciążenia dynamicznego napędu głowic urabiających oraz mechanizmów wychylania wysięgnika. 
 Prowadzone od wielu lat w Instytucie Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej badania teo-
retyczne i doświadczalne oraz obserwacje ruchowe kombajnów chodnikowych w warunkach eks-
ploatacyjnych wskazują na to, iż nie jest możliwe opracowanie uniwersalnych głowic urabiających, 
które będą w stanie skutecznie urabiać skały zarówno łatwo, jak i trudno urabialne. Ponieważ bu-
dowa geologiczna górotworu sprawia, że własności mechaniczne urabianych skał cechują się nie-
jednokrotnie dużym zróżnicowaniem, a parametry wytrzymałościowe urabianych skał, nawet w ob-
rębie tego samego wyrobiska, mogą zmieniać się w szerokim zakresie, producenci kombajnów chod-
nikowych oferują dla poszczególnych typów kombajnów chodnikowych pewien typoszereg głowic 
urabiających różniących się głównie stereometrią (liczbą noży oraz sposobem ich rozmieszczenia 
i ustawienia). Głowice te projektowane są z reguły do urabiania skał o wytrzymałości na ściskanie 
mieszczącej się w pewnych przyjętych granicach. 
 Istotnym zagadnieniem, jakie musi znaleźć rozwiązanie na etapie doboru wyposażenia techni-
cznego przodku projektowanego wyrobiska korytarzowego jest obok doboru typu kombajnu chod-
nikowego, dokonanie dla niego wyboru głowic urabiających, które zdolne będą efektywnie urabiać 
skały w przekroju tego wyrobiska. Rozwiązanie tego ważkiego problemu poprzedzone musi być 
zdefiniowaniem warunków zastosowania rozpatrywanego kombajnu chodnikowego (określeniem 
wartości parametrów wytrzymałościowych skał przewidzianych do urabiania oraz zakresu ich zmien-
ności). Dokonywane jest to w oparciu o rozpoznanie geologiczne rejonu planowanych robót górni-
czych. Poprawnie dobrane głowice urabiające dla zadanych warunków górniczo-geologicznych po-
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winny zapewnić możliwość bezpiecznej i ergonomicznej pracy załogi oraz minimalizację kosztów 
drążenia dzięki: 
− wysokiej wydajności urabiania skały, 
− minimalizacji energochłonności urabiania, 
− redukcji zużycia noży, 
− redukcji obciążeń dynamicznych w napędzie głowic urabiających, 
− ograniczeniu nadmiernego rozdrobnienia urobku w procesie skrawania oraz 
− redukcji zagrożeń towarzyszących eksploatacji kombajnu chodnikowego, takich jak zapylenie, 

iskrzenie, itp. 
 Ze względu na złożoność procesu urabiania czoła przodku wyrobiska korytarzowego prawidło-
wy dobór głowic urabiających możliwy jest jedynie z wykorzystaniem technik komputerowych, ba-
zujących na symulacji tego procesu. 
 
 
3. KRYTERIA DOBORU GŁOWIC URABIAJĄCYCH 
 
Badania teoretyczne i doświadczalne kombajnów chodnikowych stanęły u podstaw określenia kry-
teriów (funkcji celu) doboru głowic urabiających dla założonych warunków górniczo-geologicz-
nych. Kryteriami tymi są [3], [6]: 
− kryterium minimum wartości średniej obciążenia noży skrawających, 
− kryterium minimum obciążenia dynamicznego w układzie urabiania, 
− kryterium antyrezonansowe, 
− kryterium maksimum wydajności urabiania, oraz 
− kryterium minimum jednostkowej energii urabiania. 
 
3.1. Kryterium minimum wartości średniej obciążenia noży skrawających 
 

Noże skrawające głowicy urabiającej kombajnu chodnikowego podlegają działaniu obciążenia wy-
wołanego reakcją urabianej skały na zagłębianie się w niej ostrzy noży. Przebieg tego obciążenia 
zależy w dużej mierze od kinematyki noży skrawających wynikającej ze sposobu przemieszczania 
głowic urabiających. Budowa strukturalna skał sprawia przy tym, że podczas skrawania nawet ze 
stałą głębokością, obciążenie noży skrawających zmienia się w dużym zakresie. Analizując czyn-
niki wpływające na wielkość obciążenia noży stwierdzono, że dla określonej skały wartości średnie 
sił działających na noże powinny być jak najmniejsze. Ponieważ obciążenie noży zależy od para-
metrów wykonywanych skrawów, spełnienie rozważanego kryterium wymaga określenia optymal-
nej liczby noży. Zbyt mała liczba noży prowadzić może bowiem do nadmiernego ich obciążenia. 
Zbyt duża liczba noży nie jest jednak również pożądana, gdyż zwiększa to koszty narzędzi, z dru-
giej zaś strony − może być to przyczyną nadmiernego rozdrobnienia urobku, prowadzącego do 
wzrostu zapylenia wyrobiska. 
 
3.2. Kryterium minimum obciążenia dynamicznego w układzie urabiania 
 

Obciążenia dynamiczne generowane procesem urabiania skały mogą być przyczyną uszkodzeń o cha-
rakterze zmęczeniowym prowadzącym do znacznego obniżenia trwałości i niezawodności kombaj-
nu chodnikowego, a tym samym wzrostu kosztów eksploatacyjnych maszyny urabiającej. Dla pra-
widłowego działania układu urabiania kombajnu chodnikowego nieodzowne jest dlatego zagwaran-
towanie możliwie niskiego poziomu obciążenia dynamicznego poprzez minimalizację jego warto-
ści szczytowej oraz amplitudy (rozumianej jako zakres zmienności obciążenia) i to zarówno pod-
czas ruchu roboczego wysięgnika (wychylania w płaszczyźnie równoległej do spągu), jak i w cza-
sie wcinania głowic urabiających oraz wychylania wysięgnika w płaszczyźnie prostopadłej do spą-
gu. 
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 Minimalizacja wartości szczytowej i amplitudy obciążenia dynamicznego w układzie urabiania, 
dla zadanej struktury układu napędowego głowic urabiających, możliwa jest dzięki redukcji obcią-
żenia noży oraz takiemu ich rozmieszczeniu na pobocznicy głowicy urabiającej, które zapewni 
możliwie jak najmniejszą zmienność liczby noży biorących jednocześnie udział w procesie urabia-
nia (będących równocześnie w kontakcie z urabianą calizną). 
 
3.3. Kryterium antyrezonansowe 
 

Szczególnie niepożądanym efektem towarzyszącym pracy układu urabiania kombajnu chodniko-
wego jest zjawisko rezonansu. Występuje ono wówczas, gdy częstość wymuszenia drgań w ukła-
dzie urabiania pokrywa się z częstością drgań własnych układu napędowego głowic urabiających 
lub jest do niej zbliżona. Skutkiem zjawiska rezonansu są przeciążenia dynamiczne, które w kon-
sekwencji mogą prowadzić do uszkodzenia układu napędowego głowic urabiających. Wymuszenie 
drgań skrętnych w układzie urabiania kombajnu chodnikowego cechuje się istnieniem składowych 
drgań o pewnych charakterystycznych częstościach, do których zaliczyć należy [3]: częstość koło-
wą, częstość śrubową i częstość nożową. Pierwsza z nich wynika z prędkości kątowej głowicy ura-
biającej, druga − ze sposobu rozmieszczenia noży, trzecia zaś − z liczby noży biorących udział 
w procesie urabiania. W procesie doboru głowic urabiających dla danego kombajnu chodnikowego 
należy więc dążyć do tego, aby częstości własne nie pokrywały się z częstościami drgań wymu-
szonych, które zależą w dużym stopniu od liczby i sposobu rozmieszczenia noży na pobocznicy 
głowicy urabiającej. 
 
3.4. Kryterium maksimum wydajności urabiania 
 

Wydajność urabiania kombajnu chodnikowego wiąże ze sobą stereometrię głowicy urabiającej oraz 
parametry ruchowe układu urabiania, do których należą: prędkość kątowa głowic urabiających, pręd-
kość ich przemieszczania, wysokość urabianej warstwy oraz zabiór. Te z kolei związane są ściśle 
z parametrami siłowymi kombajnu chodnikowego. Wydajność urabiania jest zatem pośrednio zwią-
zana ze stanem obciążenia układu urabiania kombajnu chodnikowego oraz mechanizmów odpowie-
dzialnych za przemieszczanie głowic urabiających. Dla potrzeb analizy działania głowic urabiają-
cych o określonej stereometrii w aspekcie prawidłowości ich doboru określić należy realne warto-
ści parametrów ruchowych kombajnu chodnikowego, przy których realizowany będzie proces ura-
biania czoła przodku drążonego wyrobiska. Rzeczywiste wartości tych parametrów wyznaczone 
mogą być na podstawie charakterystyk eksploatacyjnych rozpatrywanego kombajnu chodnikowe-
go, uzyskanych z badań doświadczalnych, względnie zarejestrowanych przez system monitorowa-
nia kombajnu [5], [7]. Wartość zabioru i wysokości urabianych warstw wyznaczyć można w opar-
ciu o analizę rzeczywistych trajektorii ruchu wysięgnika podczas urabiania czoła przodku. Z kolei 
analiza rozkładu prędkości wychylania wysięgnika umożliwia określenie zakresów prędkości 
przemieszczania głowic urabiających, przy których proces urabiania realizowany jest najczęściej. 
Uzyskane w ten sposób informacje stanowią dane wejściowe dla symulacji procesu urabiania roz-
patrywanymi głowicami urabiającymi. 
 
3.5. Kryterium minimum jednostkowej energii urabiania 
 

Energochłonność urabiania jest jednym z podstawowych wskaźników charakteryzujących od stro-
ny energetycznej przebieg tego procesu. Łączy ona w sobie moc potrzebną do urabiania z ilością 
uzyskanego tą drogą urobku w jednostce czasu. Spełnienie kryterium minimum energochłonności 
urabiania jest możliwe wówczas, gdy zastosowane głowice urabiające zapewnią możliwość uzy-
skania wysokiej wydajności urabiania, przy niskim poziomie obciążenia dynamicznego ich napę-
du. W celu oceny przydatności głowic urabiających o różnej stereometrii do danych warunków 
górniczo-geologicznych wyznacza się dla nich charakterystyki energetyczne. Sporządzane są one 
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zarówno w oparciu o wyniki symulacji komputerowych, jak również na podstawie wyników badań 
eksploatacyjnych [4], [8]. Umożliwią one prognozowanie energochłonności urabiania skał o okre-
ślonych własnościach mechanicznych rozpatrywanymi głowicami dla założonych wartości pa-
rametrów ruchowych kombajnu chodnikowego. 
 
 
4. PROGRAM KOMPUTEROWY DO WSPOMAGANIA PROCESU 

PROJEKTOWANIA I DOBORU GŁOWIC URABIAJĄCYCH 
 
Dynamiczny charakter procesu urabiania sprawia, że dobór głowic urabiających kombajnu chodni-
kowego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych, które spełniać będą przedstawione wy-
żej kryteria, zrealizowany może być jedynie zgodnie z procedurą studium dynamiki układu urabia-
nia kombajnu chodnikowego [1]. Złożoność tego procesu oraz wielość wzajemnie powiązanych ze 
sobą czynników wpływających na jego przebieg sprawia bowiem, że decyzja o wyborze głowic 
urabiających o określonej stereometrii poprzedzona powinna być dogłębną analizą zjawisk dyna-
micznych towarzyszących urabianiu skały. Dokonanie obszernych analiz w tym zakresie możliwe 
jest jedynie z wykorzystaniem adekwatnych narzędzi (programów) komputerowych, utworzonych 
w oparciu o matematyczne modele procesu urabiania oraz matematyczny opis zjawisk dynamicz-
nych zachodzących w układzie napędowym głowic urabiających kombajnu chodnikowego. 
 
 

 
 
Rys. 1. Program do wspomagania doboru głowic urabiających KREON v. 1.1 
Figure 1. The program KREON v. 1.1 used to aid selection of a roadheader’s cutter heads 
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 Zespół badawczy z Instytutu Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej opracował program 
komputerowy przeznaczony do wspomagania procesu projektowania i doboru głowic urabiających 
dla określonych warunków górniczo-geologicznych KREON v. 1.1 (rys. 1). Program ten jest spe-
cjalistycznym narzędziem dającym szerokie możliwości w zakresie: 
− ręcznego bądź automatycznego generowania układu noży stożkowych na pobocznicy poprzecz-

nej głowicy urabiającej; 
− utworzenia zbioru wartości parametrów opisujących przestrzenne rozmieszczenie i ustawienie 

noży i uchwytów na pobocznicy głowicy urabiającej; 
− eksportowania wygenerowanej siatki do programu AutoCAD®; 
− automatyzacji procesu tworzenia składników dokumentacji technicznej głowicy urabiającej 

w programie AutoCAD®; 
− wydruku danych oraz ich eksportu w formie pliku tekstowego; 
− symulacji procesu urabiania czoła przodku; 
− wizualizacji wyników uzyskanych z symulacji komputerowej procesu urabiania. 
 Kluczowym elementem tego programu, stanowiącym narzędzie decyzyjne na etapie doboru gło-
wic urabiających, jest moduł komputerowej symulacji procesu urabiania czoła przodku głowicami 
urabiającymi (rys. 2). Opracowany on został z wykorzystaniem oryginalnych modeli matematycz-
nych układu urabiania kombajnu chodnikowego, utworzonych na potrzeby identyfikacji stanu ob-
ciążenia dynamicznego układu urabiania oraz badania zjawisk dynamicznych towarzyszących pro-
cesowi urabiania skały głowicami urabiającymi kombajnu chodnikowego. Przydatność tych modeli 
matematycznych dla celów badawczych i projektowych potwierdzona została przy tym w wyniku 
ich weryfikacji doświadczalnej, w oparciu o charakterystyki dynamiczne zarejestrowane w warun-
kach eksploatacyjnych. 
 

 
 
Rys. 2. Program KREON v. 1.1 − moduł symulacji komputerowej 
procesu urabiania głowicami urabiającymi 
Figure 2. The program KREON v. 1.1 − the application engine 
for computer simulation of cutting process 
 
 Symulacja komputerowa urabiania skały o określonych własnościach mechanicznych głowica-
mi urabiającymi o założonej stereometrii, dokonana dla przyjętych wartości parametrów ruchowych 
kombajnu, pozwala na uzyskanie następujących charakterystyk tego procesu: 
− projekcji skrawów wykonanych nożami głowicy urabiającej, przedstawiającej w sposób graficz-

ny kształt i następstwo skrawów wykonanych nożami głowicy urabiającej oraz obraz wyłomu 
uzyskanego w czasie jej obrotu; 
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− wartości parametrów skrawów wykonanych poszczególnymi nożami, takich jak: głębokość, po-
le powierzchni przekroju poprzecznego oraz objętość urobku uzyskanego ze skrawów; 

− wartości składowych obciążenia noży; 
− przebiegu momentu sił obciążenia na wale głowic urabiających; 
− średniego poboru mocy przez silnik w układzie napędowym głowic; 
− średniej energochłonności urabiania; 
− przebiegu momentu obrotu i podnoszenia wysięgnika oraz siły działającej na kombajn w kie-

runku równoległym do jego osi wzdłużnej. 
 
 
5. SYMULACJA KOMPUTEROWA URABIANIA SKAŁY 

GŁOWICAMI KOMBAJNU CHODNIKOWEGO  
 
Ze względu na to, że nie można zaprojektować jednej uniwersalnej głowicy urabiającej odpowied-
niej dla zróżnicowanych warunków urabiania określono przykładowo parametry techniczne dla dwóch 
różnych głowic przeznaczonych do urabiania skał zwięzłych o wytrzymałości na ściskanie prze-
kraczającej 60 MPa (RC > 60 MPa) oraz do urabiania skał o wytrzymałości na ściskanie poniżej 
wartości 60 MPa (RC ≤ 60 MPa). Zaprojektowane głowice różnią się przy tym liczbą i sposobem 
rozmieszczenia uchwytów nożowych i noży przy wykorzystaniu tej samej pobocznicy głowicy. 
 Do określenia parametrów technicznych głowic urabiających a w szczególności kształtu i wy-
miarów pobocznicy (korpusu) głowic oraz liczby i sposobu rozmieszczenia uchwytów nożowych 
i noży na pobocznicy wykorzystano program komputerowy do wspomagania projektowania głowic 
„Kreator obwiedni noży” KREON 1.1. 
 
5.1 Głowice do urabiania skał o wytrzymałości na ściskanie powyżej 60 MPa 
 

Obwiednia ostrzy noży głowicy poprzecznej do skał zwięzłych o wytrzymałości na ściskanie prze-
kraczającej 60 MPa (RC > 60 MPa) utworzona jest przez 80 noży skrawających, z czego 56 noży 
znajduje się na części zasadniczej głowicy a 24 noże rozmieszczone są na głowicy od strony reduk-
tora (rys. 3). Noże skrawające na zasadniczej części głowicy są w wysokim stopniu uporządkowa-
ne i rozmieszczone na liniach śrubowych o dużym kącie zwicia. W jednej płaszczyźnie obrotu znaj-
dują się przy tym cztery noże skrawające. Noże tworzą równocześnie 12 linii śrubowych o małym 
kącie zwicia zawierających na części zasadniczej głowicy po 4 lub 5 noży [2]. Dzięki kierunkowi 
zwicia przeciwnemu do kierunku obrotów głowicy, w każdej linii śrubowej jako pierwszy wejdzie 
w kontakt z urabianą skałą nóż położony najbliżej osi obrotu głowicy. Na części głowicy urabiają-
cej od strony reduktora noże rozmieszczone są wzdłuż linii stanowiących kontynuację linii śrubo-
wych z zasadniczej części głowicy. 
 Dla zaprojektowanej głowicy urabiającej przeprowadzono obszerne badania symulując kompu-
terowo proces urabiania skały, zmieniając jej wytrzymałość w zakresie od RC = 60 MPa do RC = 
= 120 Mpa, przy czym pozostawiając pozostałe parametry wytrzymałościowe skały bez zmian. 
Symulację urabiania przeprowadzono dla różnych prędkości przemieszczania głowicy z zakresu od 
vow= 0,1 m/s do vow= 0,2 m/s. Zależność mocy potrzebnej do napędu zaprojektowanej głowicy ura-
biającej od prędkości przemieszczania głowicy przy urabianiu skał o założonych parametrach wy-
trzymałościowych ma skomplikowany charakter (rys. 4). Wraz ze wzrostem prędkości przemiesz-
czania głowicy, czemu towarzyszy wzrost wydajności urabiania, moc układu urabiania niezbędna 
do realizacji procesu urabiania początkowo rośnie. Po osiągnięciu prędkości przemieszczania gło-
wicy wynoszącej około 0,14 m/s zapotrzebowanie mocy gwałtownie maleje, by po przekroczeniu 
prędkości 0,17 m/s ponownie powoli narastać. 
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Rys. 3. Rozmieszczenie uchwytów nożowych na głowicy 
dla skał trudno urabialnych o RC > 60 MPa 
Figure 3. Pickboxes arrangement of a cutter head 
for a hard rock with compressive strength RC > 60 MPa 
 
 
 Dla skał o wytrzymałości na ściskanie RC = 60 MPa (linia ciągła na rys. 4), maksymalna moc 
układu urabiania rozwijana jest przy prędkości przemieszczania głowicy około vow = 0,14 m/s, co 
odpowiada urabianiu z wydajnością około 57 m3/h. Poszczególne noże wykonują wtedy skrawy 
o kształtach przedstawionych na płaszczyźnie projekcji wyznaczonej przez oś obrotu głowicy ura-
biającej i oś podłużną wysięgnika (rys. 5), a moc wymagana do napędu głowicy dochodzi do 280 kW. 
Taki chwilowy wzrost mocy może być zrealizowany przez zastosowany w układzie urabiania sil-
nik elektryczny o mocy nominalnej 200 kW, co pozwoli na zwiększenie prędkości przemieszczania 
głowicy do zakresu, w którym zapotrzebowanie mocy maleje. Należy więc oczekiwać, że w symu-
lowanych warunkach urabiania prędkość przemieszczania głowicy wzrośnie do wartości przekra-
czającej vow = 0,2 m/s odpowiadającej wydajności urabiania powyżej 80 m3/h. 
 Dla skał o wytrzymałości na ściskanie RC = 80 MPa (linia przerywana na rys. 4) maksymalna 
moc układu urabiania rozwijana jest przy prędkości przemieszczania głowicy ~0,14 m/s, po przej-
ściu której moc niezbędna do napędu głowic maleje do wartości poniżej 250 kW. Przy urabianiu 
skał o wytrzymałości na ściskanie RC = 100 MPa (linia punktowa) i RC = 120 MPa (linia dwupunk-
towa) nie da się przekroczyć prędkości przemieszczania głowicy równej 0,14 m/s, po przejściu któ-
rej moc niezbędna do napędu głowic przewyższa 300 kW w całym analizowanym zakresie. 
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Rys. 4. Zależność mocy urabiania od prędkości przemieszczania głowic urabiających 
Figure 4. Dependence of the cutting power upon speed of the displacement of cutter heads 

 

 
 
Rys. 5. Projekcja skrawów przy prędkości przemieszczania głowicy vow = 0,14 m/s 
Figure 5. Breakout pattern for displacement speed of cutter heads vow = 0,14 m/s 
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5.2. Głowice do urabiania skał o wytrzymałości na ściskanie poniżej 60 MPa 
 

Obwiednia ostrzy noży głowicy poprzecznej do skał o wytrzymałości na ściskanie do 60 MPa 
(RC ≤ 60 MPa) utworzona jest tu przez 60 noży skrawających z czego 44 noże znajdują się na czę-
ści zasadniczej głowicy, a 16 noży rozmieszczonych jest od strony reduktora (rys. 6). Noże skra-
wające na zasadniczej części głowicy rozmieszczone są na liniach śrubowych o dużym kącie zwi-
cia oraz równocześnie wzdłuż linii śrubowych o małym kącie zwicia. W jednej płaszczyźnie obro-
tu znajdują się przy tym dwa noże skrawające. Noże tworzą 10 linii śrubowych o małym kącie 
zwicia zawierających na części zasadniczej głowicy po 4 lub 5 noży. 
 

 
 
Rys. 6. Rozmieszczenie uchwytów nożowych na głowicy dla skał o RC < 60 MPa 
Figure 6. Pickboxes arrangement at a cutter head for a rock with compressive strength RC < 60 MPa 
 
 Dla zaprojektowanej głowicy urabiającej przeprowadzono badania komputerowe procesu ura-
biania skały o wytrzymałości na ściskanie zmienianej w zakresie od RC = 20 MPa do RC = 50 MPa. 
Symulację urabiania przeprowadzono dla różnych prędkości przemieszczania głowicy z zakresu od 
vow = 0,09 m/s do vow = 0,34 m/s. Zależność mocy potrzebnej do napędu zaprojektowanej głowicy 
urabiającej od prędkości przemieszczania głowicy przy urabianiu skał o założonych parametrach 
wytrzymałościowych ma charakter podobny do przebiegów uzyskanych dla głowicy przeznaczonej 
do urabiania skał zwięzłych (rys. 7). Wraz ze wzrostem prędkości przemieszczania głowicy, w po-
czątkowym zakresie prędkości moc układu urabiania niezbędna do realizacji procesu urabiania szyb-
ko rośnie. Po osiągnięciu jednak prędkości przemieszczania głowicy wynoszącej około 0,20 m/s 
zapotrzebowanie mocy gwałtownie maleje. 
 Podczas urabiania skał o wytrzymałości na ściskanie RC = 20 MPa (linia ciągła na rys. 7) mak-
symalna moc napędu głowicy urabiającej wynosząca 280 kW wymagana jest przy prędkości wy-
chylania wysięgnika vow = 0,20 m/s, co odpowiada urabianiu z wydajnością około 85 m3/h. Posz-
czególne noże wykonują wtedy skrawy o kształtach przedstawionych na rysunku 8. 
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Rys. 7. Zależność mocy urabiania od prędkości przemieszczania głowic urabiających 
Figure 7. Dependence of the cutting power upon speed of the displacement of cutter heads 
 
 Prędkość wychylania wysięgnika może tu wzrosnąć nawet powyżej 0,30 m/s, co odpowiada 
wydajności urabiania dochodzącej do 130 m3/h. Jednak pomimo stosunkowo niskiej wartości śred-
niej mocy potrzebnej do urabiania wynoszącej około 130 kW zmienność momentu obciążenia jest 
tu wysoka (rys. 9), co wynika z dużego zróżnicowania obciążenia noży. 
 Przy urabianiu skał o wytrzymałości na ściskanie RC = 40 MPa (linia punktowa na rys. 7) 
i RC = 50 MPa (linia dwupunktowa) po przekroczeniu prędkości przemieszczania głowicy około 
vow = 0,14 m/s, moc niezbędna do napędu głowic przewyższa 300 kW. Urabianie skał o wytrzyma-
łości na ściskanie RC = 50 MPa przy prędkości przemieszczania głowicy vow = 0,12 m/s realizowa-
ne jest przy tym z wydajnością urabiania wynoszącą około 50 m3/h. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Kombajny chodnikowe stosowane w polskim górnictwie węgla kamiennego mogą spełniać wyzwa-
nia nowoczesnego górnictwa jeżeli będą ciągle doskonalone. Wobec złożonej budowy kombajnu 
chodnikowego powinny być prowadzone zarówno badania doświadczalne w warunkach przemy-
słowych jak i badania komputerowe za pomocą modelu matematycznego. Istotnym zagadnieniem 
jest, obok doboru typu kombajnu chodnikowego, dokonanie dla niego wyboru głowic urabiających. 
Dynamiczny charakter procesu urabiania sprawia, że dobór głowic urabiających kombajnu chodni-
kowego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych, które spełniać będą wymagane kryteria, 
zrealizowany może być jedynie zgodnie z procedurą studium dynamiki układu urabiania kombajnu 
chodnikowego. Złożoność tego procesu oraz wielość wzajemnie powiązanych ze sobą czynników 
wpływających na jego przebieg sprawia bowiem, że decyzja o wyborze głowic urabiających o ok-
reślonej stereometrii poprzedzona powinna być dogłębną analizą zjawisk dynamicznych towarzy-
szących urabianiu skały. 

1101



 

 

 
 
Rys. 8. Projekcja skrawów przy prędkości przemieszczania głowicy około vow = 0,20 m/s 
Figure 8. Breakout pattern for displacement speed of cutter heads vow = 0,20 m/s 

 

 
 
Rys. 9. Zmienność momentu sił obciążenia w czasie obrotu głowicy 
Figure 9. Torque variability during a cutting head rotation 

 
 Program komputerowy przeznaczony do wspomagania procesu projektowania i doboru głowic 
urabiających dla określonych warunków górniczo-geologicznych KREON v. 1.1 jest narzędziem 
dającym szerokie możliwości w zakresie projektowania układu noży na pobocznicy głowicy ura-
biającej, symulacji procesu urabiania czoła przodku oraz wizualizacji wyników uzyskanych z sy-
mulacji komputerowej procesu urabiania. 
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 Dla zaprojektowanych przy użyciu programu KREON v. 1.1 dwóch głowic urabiających, prze-
znaczonych do urabiania skał trudno i łatwo urabialnych, przeprowadzono obszerne badania symu-
lując komputerowo proces urabiania skały zmieniając jej wytrzymałość oraz prędkość wychylania 
wysięgnika. Dla poszczególnych wartości wytrzymałości skał na ściskanie wyznaczono krzywe za-
potrzebowania mocy w układzie urabiania w zależności od prędkości wychylania wysięgnika w płasz-
czyźnie równoległej do spągu. 
 
 
LITERATURA 
 
[1] Dolipski M., Cheluszka P. 2002: Dynamika układu urabiania kombajnu chodnikowego. Wyd. Politech-

niki Śląskiej, Gliwice. 
[2] Dolipski M., Cheluszka P., Sobota P. 2000: Energooszczędne głowice urabiające dla kombajnów chod-

nikowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej s. Górnictwo z. 246, Gliwice, str. 147–155. 
[3] Dolipski M., Cheluszka P., Sobota P. 2006: Komputerowe wspomaganie doboru głowic urabiających 

kombajnu chodnikowego dla określonych warunków górniczo-geologicznych. III Szkoła Mechanizacji 
i Automatyzacji Górnictwa, str. 13–25. 

[4] Sobota P. 2006: Energochłonność urabiania kombajnami chodnikowymi. III Szkoła Mechanizacji i Au-
tomatyzacji Górnictwa, str. 71–82. 

[5] Dolipski M., Jaszczuk M., Cheluszka P., Sobota P. 2002: Monitorowanie działania kombajnu chodni-
kowego w warunkach eksploatacji podziemnej. I Szkoła Mechanizacji Górnictwa. 

[6] Dolipski M., Cheluszka P., Sobota P. 2007: Kryteria doboru głowic urabiających dla energooszczędnych 
kombajnów chodnikowych. Przegląd Górniczy, (63), nr 7–8, str. 64–70. 

[7] Sikora W. (red.) 2000: Określenie sił i energochłonności urabiania nożami stożkowymi. Wyd. Politech-
niki Śląskiej, Gliwice. 

[8] Dolipski M., Cheluszka P., Sobota P. 2009: Algorytm procedury komputerowego wyznaczania energo-
chłonności urabiania głowicą kombajnu chodnikowego. Monografia: „Nowoczesne metody eksploatacji 
węgla i skał zwięzłych”. Kraków, str. 227–236. 

 
 
 
Energy − Saving Roadheaders in Polish Coal Mines 
 
The selected criteria applicable for optimization of design parameters of a roadheader`s cutter 
heads are dealt with in the paper. An original computer program developed by the authors of the 
paper to provide an aiding tool for the process of designing and optimizing of modern energy-
saving cutter heads of roadheader is presented. The developed computer program has been experi-
mentally verified on the basis of dynamic characteristics recorded under real operating conditions of 
the road-header. In particular, it allows: 
− graphics of break cross-sectional areas made by a cutter head to be computer generated in order 

to determine depths and sectional areas of cuts, volumes of the material cut and performance of 
mining; 

− designing of cutter heads for roadheaders and selecting them for definite mining and geological 
conditions to be computer aided; 

− the demand for energy in the process of mining the rock for the given mining and geological 
conditions. 
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przenośników taśmowych 
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STRESZCZENIE: Na podstawie badań eksploatacyjnych przenośników wyznacza się ich charakte-
rystyki i wskaźniki eksploatacyjne, które mogą być użyteczne w planowaniu strategii odnów pre-
wencyjnych wykonywanych na obiektach zdatnych do pracy. Stosowanie tego typu strategii ma 
minimalizować koszty eksploatacji i zapobiegać nieprzewidzianym awariom tych urządzeń.  

Teoretycznych modeli tego typu modeli jest dużo i zastosowanie ich uzależnione jest od warun-
ków eksploatacji i potrzeb decydentów odpowiedzialnych za ich użytkowanie. Praca obejmuje cha-
rakterystykę tych modeli i możliwości zastosowania ich w praktyce. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: przenośnik taśmowy, niezawodność, eksploatacja 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Racjonalna eksploatacja urządzeń technicznych nierozerwalnie związana jest z właściwie zorganizo-
wanym systemem napraw i remontów. Każdy obiekt w trakcie eksploatacji podlega zużyciu i osiąg-
nięcie stanów granicznych, których przekroczenie skutkuje awarią jest tylko kwestią czasu eksplo-
atacji. Najbardziej dotkliwe są awarie, których wystąpienie jest zaskoczeniem dla eksploatatora. 
Niosą ze sobą nie tylko niepożądane straty ekonomiczne, ale mogą stanowić zagrożenie bezpieczeń-
stwa dla użytkowników i szkodzić środowisku.  

Jednostkowe, drogie, unikatowe maszyny i urządzenia techniczne zazwyczaj wyposażone są 
w odpowiednie urządzenia diagnozujące ich stan techniczny w czasie pracy, które sygnalizują wy-
stępujące nieprawidłowości. Te systemy diagnozowania umożliwiają podjęcie niezbędnych działań 
technicznych w odpowiednim momencie pracy maszyny i stanowią zabezpieczenie przed ich po-
ważnym uszkodzeniem. 

Inaczej przedstawia się sytuacja urządzeń występujących masowo jak np. przenośników taśmo-
wych, które często połączone są w wielokilometrowe ciągi i pracują w trudnych warunkach eksplo-
atacji. Narażone są na szkodliwe oddziaływania ze strony środowiska pracy, często mające losowy 
(nieprzewidywalny) charakter, a kontrola ich stanu technicznego jest utrudniona z wielu powodów. 
Losowy charakter oddziaływań czynników zewnętrznych zmusza eksploatatorów do poszukiwania 
metod oceny awaryjności tych urządzeń z wykorzystaniem metod teorii niezawodności i odnowy. 

Identyfikacja i analiza awaryjności tych urządzeń w warunkach rzeczywistej eksploatacji daje 
możliwości wdrożenia teoretycznych modeli sterownia systemem napraw prewencyjnych minimali-
zujących straty i zagrożenia wynikające z nieprzewidzianych awarii. 

Niniejsze opracowanie ma na celu wykazanie, że analiza statystyczna awaryjności tych urządzeń 
i probabilistyczna ocena tego zjawiska może być użyteczna w opracowywaniu strategii prewencyj-
nych przenośników taśmowych. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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2. DANE EKSPLOATACYJNE O PRACY PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH 
 
Przenośniki taśmowe znajdują obecnie bardzo szerokie zastosowanie. W różnorodnych odmianach 
konstrukcyjnych pracują w portach, w zakładach pozyskiwania surowców, oraz w innych zakładach 
produkcyjnych. Najliczniejsza grupa tych urządzeń, tworząca najbardziej rozbudowane systemy 
pracuje w kopalniach odkrywkowych, a w chwili obecnej również w podziemnych. Dominującym 
pod tym względem zakładem górniczym w Polsce jest KGHM, gdzie łączna długość przenośników 
taśmowych we wszystkich oddziałach wynosi przeszło 100 km. Tak rozbudowane systemy wyma-
gają racjonalnie i efektywnie planowanego procesu eksploatacji.  
 

 
 
Rys. 1. Składowe informacji w badaniach niezawodności [8] 
Figure 1. Types of information used in reliability estimation 
 

Do tej pory żaden z zakładów eksploatujących przenośniki taśmowe nie wprowadził profesjonal-
nego systemu informacyjnego, którego zadaniem jest zbieranie danych z procesu eksploatacji, a ma-
jącego służyć analizie niezawodności przenośników taśmowych. Uzyskiwanie potrzebnych infor-
macji z procesu eksploatacji w realiach funkcjonowania górnictwa jest zadaniem trudnym, jednak 
nie jest zadaniem niemożliwym. 
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Aby prowadzić badania niezawodności przenośników taśmowych niezbędne jest zebranie odpo-
wiedniej ilości danych jak na schemacie (rys. 1). Są one podzielone na trzy grupy: dane identyfiku-
jące badane obiekty, dane dotyczące warunków badań, dane dotyczące występujących uszkodzeń 
i sposobu ich usuwania. Informacje przynależne do grupy danych identyfikujących badane obiekty 
to w głównej mierze podstawowe informacje takie jak nazwa maszyny, typ i odmiana, nazwa użyt-
kownika. Występują tutaj też informacje pozwalające zidentyfikować typ uszkodzonego podzespo-
łu lub elementu jeżeli dojdzie do awarii. Pozyskanie tego typu informacji nie powinno stwarzać du-
żych problemów, większość maszyn pracujących w systemach transportowych w kopalniach jest 
dostatecznie udokumentowanych, ponadto są to maszyny o stosunkowo prostych konstrukcjach.  

Ważniejsze z punktu widzenia badań niezawodności jest uzyskanie informacji z dwóch pozosta-
łych kategorii czyli danych dotyczących warunków badań oraz danych dotyczących występujących 
uszkodzeń i sposobu ich usuwania.  

Wśród danych dotyczących warunków badań są informacje takie jak sposób wykorzystania ma-
szyny i warunki klimatyczne. Nie powinny one sprawiać trudności w pozyskaniu, przede wszystkim 
dlatego, że są to informacje łatwe do identyfikacji. Sposób wykorzystania przenośników taśmowych 
w warunkach kopalń głębinowych to głównie transport kopaliny użytecznej, w niektórych przypad-
kach transport materiałów pomocniczych, zdarzają się również przypadki transportu ludzi. Warun-
ki pracy większości przenośników są stałe (choć w zależności od położenia przenośnika w kopalni 
mogą się różnić w szczególności temperatura i wilgotność). Jedynym ze zmiennych warunków kli-
matycznych w jakich pracują przenośniki (w obrębie danego systemu transportowego) jest tempe-
ratura, której wahania zależą od położenia przenośnika w stosunku do szybów wentylacyjnych im 
są one dalej tym różnice temperatur (pomiędzy latem a zimą) powinny być niższe. Nieco gorzej sy-
tuacja przedstawia się w przypadku informacji dotyczących pracy dziennej (wyrażanej jako ilość 
przetransportowanego materiału w tonach) i sposobu obciążania. Uzyskanie takich informacji jest 
możliwe jeżeli przenośniki są wyposażone w urządzenia pozwalające mierzyć ilość transportowa-
nego materiału. W praktyce wygląda to tak, że w rozbudowanych systemach znajdują się specjalne 
wagi przenośnikowe. Problem polega jednak na tym, że wagi te nie znajdują się na każdym urzą-
dzeniu, choć w większości przypadków rozmieszczone są w taki sposób, że pośrednio można wy-
znaczyć ilość materiału transportowanego na większości przenośników, sumując lub różnicując 
wskazania odpowiednich wag. Informacja o sposobie obciążania urządzenia również jest uwarun-
kowana od odpowiedniego wyposażenia przenośników. Jeżeli przenośnik wyposażony jest w urzą-
dzenie ważące w sposób ciągły to po odpowiednim przetworzeniu sygnału z takiego urządzenia 
możliwe jest określenie w jaki sposób przenośnik był obciążany (czy występowały przekroczenia 
nominalnych warunków pracy czy też nie). Można spotkać się również z systemami, gdzie mierzo-
ne są prądy silników przenośnika, czyli moc jaka jest pobierana przez urządzenie, niestety nie zaw-
sze jest możliwe przetworzenie takiego parametru na obciążenie jakiemu poddawane jest urządze-
nie. Dlatego też w praktyce dużo wygodniejszym i pewniejszym sposobem wyznaczania obciąże-
nia urządzenia jest analizowanie sygnału z wagi.  

W przypadku warunków obsługiwania technicznego i zużycia materiałów eksploatacyjnych, 
jeżeli w pracującym systemie nie prowadzi się rejestracji tych procesów, uzyskanie danych nie-
zbędnych do właściwego ich opisu jest trudne. Oczywiście rejestracja z obsługiwania technicznego 
czy też zużycia materiałów eksploatacyjnych w pośredni sposób w jakimś stopniu zawsze jest pro-
wadzona. Niestety nie daje to jednak możliwości uzyskania wszystkich niezbędnych informacji. 
W większości przypadków w celu uzyskania odpowiednich danych konieczne jest wprowadzenie 
systemu ich gromadzenia w postaci banku danych.  

W grupie danych dotyczących występujących uszkodzeń i sposobu ich usuwania, wyróżnia się 
tu te typu jakościowego i typu ilościowego (rys1.).W eksploatowanych systemach można się spot-
kać z gromadzeniem niektórych informacji spośród danych jakościowych. Są to: chwila wystąpienia 
uszkodzenia i czas wymiany lub naprawy elementu. Często dane te utrwalane są w postaci ksiąg 
lub zeszytów. 
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Gdy gromadzone są już wcześniej wymienione dane z grupy ilościowych, nie powinno stanowić 
problemu pozyskanie pozostałych danych z tej grupy a mianowicie: chwila wykrycia uszkodzenia, 
czas dodatkowy, czas kontroli po naprawie, koszt wymienionego elementu, koszt robocizny, może 
wiązać się to jednak ze wzbogaceniem dotychczasowych metod zbierania informacji. Podobnie sy-
tuacja będzie wyglądać dla informacji jakościowych, gdzie obecnie z tej grupy można spotkać się 
z pozyskiwaniem informacji o postaciach uszkodzeń, może występować ona w książkach lub zeszy-
tach zmianowych, w których zapisywana jest wraz z poprzednio wymienionymi danymi ilościowy-
mi.  

Wartym uwagi faktem jest to, że nawet w rozbudowanych systemach transportowych nie wystę-
puję zbyt duża liczba awarii dotyczących bezpośrednio przenośników taśmowych. Wnioski takie 
nasuwają dane w z pracy [3]. Jest to informacja o tyle ważna, że jeżeli w danym zakładzie nie ma 
systemu gromadzenia informacji o uszkodzeniach, jego wprowadzenie nie wiąże się z dużą praco-
chłonnością. Potwierdzenie takich wniosków można również znaleźć w pracach [5], z których wy-
nika, że czas pracy elementów przenośnika takich jak odcinki taśm w zależności od warunków i ro-
dzaju taśmy może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy.  

W wielu systemach, które funkcjonują w górnictwie podziemnym zbieranie informacji z proce-
su eksploatacji jest w części realizowane. Nie znaczy to jednak, że te informacje są wykorzystane 
do analizy procesu eksploatacji, czy że w łatwy sposób mogą zostać wykorzystane. Podstawowe 
problemy z wykorzystaniem informacji to: 
− niekompletność informacji – nie są gromadzone wszystkie niezbędne informacje; 
− niejednoznaczność informacji – brak sformalizowanego opisu zachodzących procesów podczas 

eksploatacji;  
− sposób gromadzenia informacji: często informacje, które mają wartość przechowywane są w ze-

szytach czy książkach, gromadzonych w różnych jednostkach organizacyjnych zakładu. 
Wykorzystując najnowsze narzędzia informatyczne istnieje możliwość zmniejszenia lub ominię-

cia wielu barier związanych ze zbieraniem informacji eksploatacyjnej. Szczególnie widoczne jest 
to w procesie przetwarzania informacji, gdzie przy użyciu odpowiedniego oprogramowania można 
ten proces w znacznej mierze zautomatyzować, a co równie ważne prowadzić go z bardzo niewiel-
kim opóźnieniem w stosunku do działania systemu. Wykorzystanie narzędzi informatycznych wy-
maga odpowiedniego przygotowania całego procesu zbierania danych, tzn. opracowania odpowied-
nich procedur, sformalizowanie języka opisu uszkodzeń (tak aby nie pojawiały się żadne problemy 
w interpretacji informacji). Zebranie wymienionych na schemacie informacji mając do dyspozycji 
odpowiednio przygotowane narzędzia, nie powinno stwarzać dużych trudności, szczególnie że jak 
wcześniej już wspomniano wiele z danych wymienionych w zestawieniu jest pozyskiwanych. Wpro-
wadzenie nowych narzędzi i całościowe ujęcie procesu eksploatacji pozwoli sprawniej i lepiej te 
dane pozyskiwać, a dzięki uzupełnieniu ich w pozostałe informacje będzie możliwe ich wykorzy-
stanie do wyznaczenia określonych wskaźników i poprawy funkcjonowania systemu.  
 
 
3. ZARYS KONCEPCJI SYSTEMU GROMADZENIA INFORMACJI W BADANIACH 

EKSPLOATACYJNYCH PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH 
 

Każde z urządzeń użytkowane czy to w przemyśle czy w innej dziedzinie gospodarki charakte-
ryzuje się indywidualnymi cechami. Otoczenie w jakim pracuje urządzenie, sposób organizacji 
pracy urządzenia, rodzaj pracy jaka jest przez urządzenie wykonywana itp.. Wszystkie te uwarun-
kowania wpływają na przebieg procesu eksploatacji. Proces ten jest więc w większości przypad-
ków unikalny dla każdego typu maszyny. Unikalność procesu użytkowania maszyny znajduje swo-
je odzwierciedlenie również podczas zbierania informacji eksploatacyjnej dla potrzeb badań nieza-
wodności. Przedstawiona na rys. 1 struktura danych z procesu eksploatacji przedstawia uniwersal-
ny model dla większości urządzeń. Mając do czynienia z określoną ich grupą i znając główne uwa-
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runkowania funkcjonowania systemów ich eksploatacji można dostosować tę strukturę do konkret-
nego przypadku np. dla potrzeb badań przenośników taśmowych.  

Dla tych urządzeń dane jakie potrzebne są do wykonania analizy niezawodności można podzie-
lić na trzy główne podgrupy: informacje służące do identyfikacji obiektów, informacje o zdarze-
niach eksploatacyjnych zachodzących podczas pracy urządzeń oraz charakterystyki zdarzeń jakie 
wystąpiły w systemie podczas prowadzenia obserwacji (szczególnie interesujące są zdarzenia awa-
ryjne).  

W skład grupy danych identyfikujących urządzenie powinny wchodzić takie informacje jak: 
− dane identyfikujące rodzaj urządzenia – są to typ urządzenia, rok produkcji urządzenia, nazwa 

producenta urządzenia, itp.; 
− dane identyfikujące miejsce pracy urządzenia – w tej grupie powinny się w szczególności zna-

leźć informacje pozwalające jednoznacznie zidentyfikować lokalizację maszyny w zakładzie 
bądź w systemie maszynowym znajdującym się w strukturze zakładu. Do tego celu w przypad-
ku przenośników taśmowych eksploatowanych pod ziemią mogą być wykorzystane nazwy wy-
robisk w których znajdują się eksploatowane maszyny, nazwy oddziałów wydobywczych w któ-
rych przenośniki pracują, nazwy jednostek organizacyjnych obsługujących urządzenia lub kom-
binacje wyżej wymienionych; 

− dane identyfikujące strukturę badanego urządzenia (której znajomość niezbędna jest podczas 
dekompozycji maszyny na elementy składowe) – aby poprawnie identyfikować elementy skła-
dowe przenośnika taśmowego niezbędna jest znajomość struktury tego urządzenia. Pozwala ona 
w czytelny sposób odzwierciedlić wzajemne relacje pomiędzy elementami w maszynie, oraz 
może być wykorzystana do oznaczania elementów. W literaturze [7] został zaproponowany mo-
del strukturalny przenośnika taśmowego, który można zaadoptować do tego celu. 
W drugiej grupie danych informujących o zdarzeniach powinny znaleźć się następujące infor-

macje: 
− chwila rozpoczęcia eksploatacji – jeżeli chwila rozpoczęcia eksploatacji nie jest jednocześnie 

chwilą zainstalowania urządzenia, to należy dodatkowo zarejestrować chwilę zainstalowania 
urządzenia. Ma to znaczenie, ponieważ jeżeli urządzenie przez długi czas nie było eksploato-
wane to ma to wpływ na jego ogólny stan, a więc przekłada się również na wartości wyznacza-
nych wskaźników; 

− chwila rozpoczęcia pracy w danym dniu – odnotowanie tej danej i chwili zakończenia pracy 
pozwala na wyznaczenie czasu pracy maszyny, który z kolei niezbędny jest do wyznaczenia 
podstawowych wskaźników; 

− chwila zakończenia pracy; 
− ilość urobku przetransportowanego podczas pracy – tak jak w przypadku większości maszyn 

wartość obciążenia ma wpływ na poprawną pracę urządzenia, tak jest też w przypadku przenoś-
ników taśmowych chociaż takie założenie jest dyskusyjne [4]; 

− chwila rozpoczęcia i zakończenia przestoju – te informacje pozwalają na określenie czasu trwa-
nia poszczególnych stanów w jakich będzie znajdował się podczas eksploatacji przenośnik taś-
mowy; 

− opis stanu maszyny w czasie przestoju – jest to informacja opisująca stan w jakim znajduje się 
maszyna podczas postoju, czy jest to awaria czy może to jest to postój planowany lub inny; 

− chwila wystąpienia awarii – pozyskanie informacji niezbędne jest ze względów na właściwe 
określenie czasów występowania awarii podczas eksploatacji maszyny; 

− chwila rozpoczęcia naprawy – łącznie z chwilą zakończenia naprawy służy do określania czasu 
trwania awarii, co w późniejszym okresie podczas wyznaczania wskaźników może posłużyć do 
określenia średniego czasu trwania awarii urządzenia; 

− chwila zakończenia naprawy; 
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− chwila ponownego uruchomienia – ta informacja potrzebna jest, aby zawsze we właściwy spo-
sób przypisywane były czasy postoju wynikające z awarii przenośników taśmowych. Może zda-
rzyć się sytuacja, że koniec awarii przypada w chwili której zaplanowany jest postój. Pozyska-
nie tej informacji umożliwia określenie jaka część czasu powinna w takim wypadku być zaliczo-
na do awarii, a jaka powinna należeć już do postoju planowanego.  
Grupa trzecia opisująca zdarzenia jakie zaszły podczas eksploatacji powinna zawierać informa-

cje takie jak: 
− opis uszkodzeń – w tym przypadku wskazane jest opisanie struktury urządzenia, w celu okreś-

lenia, który z elementów uległ awarii. Dwie najważniejsze składowe tej danej to informacje:  
− jaki element został uszkodzony ; 
− w jaki sposób element został uszkodzony; 

− opis przyczyny powstania uszkodzenia – pozyskiwanie tej informacji ułatwia analizę danych, 
a zidentyfikowanie przyczyny uszkodzenia pozwala na podjęcie działań co do zmian konstruk-
cyjnych w badanych urządzeniach. Dodatkowo wszystkie przyczyny uszkodzeń można podzie-
lić ogólnie na następujące grupy: 
− spowodowane przez wykonywaną pracę; 
− spowodowane przez złe użytkowanie; 
− spowodowane przez inne nie zidentyfikowane przyczyny; 
− wynikające z budowy maszyny (wady konstrukcyjne, montażowe, ukryte wady materiałowe). 
Właściwe zidentyfikowanie wymienionych informacji pozwala przejść do kolejnych etapów 

analizy niezawodności urządzeń, a po ich przetworzeniu można wyznaczyć wskaźniki opisujące 
pracę np. czas pracy pomiędzy uszkodzeniami, czas przestojów awaryjnych, czas trwania napraw 
awaryjnych itp. 
 
 
4. ODNOWY PREWENCYJNE 
 
Odnowy prewencyjne można podzielić na analityczne i oparte o schematy decyzyjno losowe. Pre-
wencja oznacza zapobieganie, a odnowa w modelach teoretycznych traktowana jest jako przywra-
canie stanu technicznego obiektu technicznego prze wykonywanie różnego rodzaju zabiegów tech-
nicznych np. napraw, remontów czynności regulacyjnych, a nawet wymian obiektów. Odnowa pre-
wencyjna wykonywana jest na obiekcie zdatnym do pracy, czyli pracującym bezawaryjnie w danej 
chwili eksploatacji. Pozornie tego typu czynności są nieopłacalne, ale właściwie dobrane terminy 
ich wykonywania przynoszą wymierne korzyści ekonomiczne. Jest to możliwe ponieważ wykonu-
jąc tego typu odnowy prewencyjne minimalizujemy liczbę nieprzewidzianych awarii. Racjonalne 
zarządzanie procesem eksploatacji obiektów technicznych wymaga ich wymiany w optymalnym 
czasie (wieku). Niektóre modele odnowy obiektów przedstawiono niżej: 

Do wyznaczenia terminów tych odnów niezbędne jest uzyskanie informacji: 
− o kosztach odnów poawaryjnych, 
− o kosztach odnów prewencyjnych, 
− o prawdopodobieństwie wystąpienia awarii czyli o dystrybuancie, 
− o parametrze strumienia uszkodzeń, 
− o funkcji odnowy.  

 
4.1. Metody analityczne wyznaczania harmonogramów przeprowadzania odnów profilaktycznych 
 
Model I 
 
Odnowa wykonywana po osiągnięciu przez obiekt określonego czasu pracy „T” 
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T0 T1 T2 T3

1,0

Ta

awaria

 
 

T1-To=T  T=T* – okres optymalny 
Ta-T1≠T  ko<<ka – koszty odnowy profilaktycznej i poawaryjnej 
T2-Ta=T 
T3-T2=T 

 
Funkcja kryterialna: 
 

( ) ( ) ( )( )
( )tE

tRktRkTK ao −+= 1
 (1) 

 
gdzie: 
R(t) – funkcja niezawodności, prawdopodobieństwo, że element przepracuje okres T 

 
Wartość oczekiwana czasu pracy do uszkodzenia: 
 

( ) ( )∫=
T

dttRtE
0

 (2) 

 
Optymalnym wiekiem T jest taki okres czasu T*, dla którego funkcja kryterialna będzie 
przyjmowała wartości minimalne 
 

( ) 0=
dt

TdK
 (3) 

 

ka

T

E(t)

bez minimum

T*  
 

Minimum funkcjiistnieje dla: 
( ) ∞→tλ  (obiektów starzejących się) 

dla ∞→t  
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Model II 
 
Okresowa odnowa profilaktyczna przeprowadzona wg „kalendarza”. 
Obiekt odnawiany jest w równych odstępach czasu (stałe terminy kalendarzowe) oraz po awarii. 
 

T0 T1

1,0

Ta t

awaria
odnowa 
profilaktyczna

T3T2
 

 
T1-To=T  T*=? 
T2-Ta≠T 
T2-T1=T 
T3-T2=T 

 
Funkcja kryterialna (minimalizacja) 
 

( ) ( )
T

tNkkTK ao +⋅= 1
, T=T* (4) 

 
ka >> ko 
N(t) – funkcja odnowy 
ka – koszty odnów poawaryjnych 
ko – koszty odnów profilaktycznych 
T – czas kalendarzowy (stały) przeprowadzania odnów profilaktycznych 

 
Jednostkowy koszt odnowy wynosi: 
 

( ) ( )( )oa kkTTK −= ** λ  (5) 
 
Model III – Profilaktyczna odnowa cykliczna elementów w ustalonym wieku T oparta na schema-
tach decyzyjno losowych 
 
Sformułowanie problemu: 

Wyznaczyć okres T przeprowadzania odnowy profilaktycznej elementów dla następujących da-
nych i założeń: 
− znana jest postać i parametry rozkładu prawdopodobieństwa poprawnej pracy  
− znana jest wartość oczekiwana czasu poprawnej pracy 
− znany jest koszt odnowy profilaktycznej ko 
− znany jest koszt odnowy poawaryjnej ka 
kryterium wyboru optymalnego okresu T – minimalny koszt stosowanej strategii 
 
Przykład obliczeniowy 
− horyzont czasu HT=180 dni 
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− przyjmujemy dyskretyzację czasu T=40 dni 
− prawdopodobieństwo uszkodzenia: p1(40)=0,86,  p2(80)=0,98,  p3(120)=0,99,  p4(160)=0,999 

i p5(180)=0,9999 
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Rys. 2. Schemat decyzyjno losowy 
Figure 2.Random decision diagram 
 
Potencjały okresu 4-tego: 
Koszt eksploatacji jest równy 0 
Prawdopodobieństwo uszkodzenia * koszt naprawy poawaryjnej + prawdopodobieństwo zdarzenia 
przeciwnego * koszt eksploatacji 

( ) oaaE kkpkpV 89,686,001 11 ==⋅−+=  

( ) oaaD kkpkpV 898,798,001 2245
==⋅−+=  

( ) oaaC kkpkpV 99,799,001 3345
==⋅−+=  

( ) oaaB kkpkpV 999,7999,001 4445
==⋅−+=  

( ) oaaA kkpkpV 9999,79999,001 5545
==⋅−+=  

 
Tabela 1.Decyzje okresu 4-tego: 
Table 1.Fourth period decisions: 

Punkt Potencjał punktu Minimum Decyzja 
4 – E ka+0,86ka=14,89ko 14,89ko 4→E 

D4 – E ko+0,86ka=7,899ko 
D4 – D45 0,98ka=7,898ko 

7,898ko D4 → D45 

C4 – E 7,899ko 
C4 – C45 7, 99ko 

7,899ko C4 → E 

B4 – E 7,899ko 
B4 – B45 7,999ko 

7,899ko B4 → E 

A4 – E 7,899ko 
A4 – A45 7,9999ko 

7,899ko A4 → E 
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W analogiczny sposób przeliczane są potencjały kolejnych okresów eksploatacji i wyznaczane 
dla nich optymalne decyzje. Ostatnim etapem analizy jest decyzja dla okresu pierwszego. 
 
Tabela 4.Decyzje okresu 1-wszego: 
Table 4. First period decisions: 

Punkt Potencjał punktu Minimum Decyzja 
0 – C ko+27,97ko 
0 – A 28,86ko 

28,86ko 0 → A 

 
Optymalna strategia: 0 → A  A2 → A23  A3 → A34  A4 → E 
 
 
5. WNIOSKI 

 
Wyznaczenie wskaźników i charakterystyk niezawodnościowych ułatwia ocenę funkcjonowania 
maszyn i umożliwia podejmowanie właściwych decyzji organizacyjnych. Jednym z ciekawszych 
parametrów jaki jest możliwy do określenia w wyniku takiej analizy jest parametr strumienia uszko-
dzeń. Ustalenie wartości tego parametru dla przenośników taśmowych, a później obserwacja jego 
zmian dają możliwość lepszego kontrolowania przebiegu procesu użytkowania i wczesne wykrycie 
nieprawidłowości pojawiających się w eksploatacji. 
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Determining a Preventive Renewal Strategy of Belt Conveyors 
 
Data from belt conveyor exploitation is used for a reliability characteristic determining, which could 
be used in planning a strategy of belt conveyor preventive renewal on objects still able to work. This 
kind of strategy is to minimize costs of exploitation and prevent from incidental damage. There’s 
many renewal models of this kind but the use of them depends on exploitation conditions and needs 
of decision makers who are responsible for belt conveyor usage. The paper presents description of 
this models and prospects for using them in practice. 
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Systemy nadzoru, zdalnego sterowania i racjonalizacji zużycia 
energii elektrycznej − przykład dołowych rozdzielni 6 kV 
 
 
Piotr Wojtas, Marek Hefczyc, Andrzej Halama 
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Reguły gospodarki wolnorynkowej zmuszają zakłady górnicze do systematycz-
nego obniżania kosztów produkcji. Prowadzi to do coraz większego zapotrzebowania zakładów gór-
niczych na zintegrowane systemy umożliwiające nadzór, zdalne sterowanie i efektywne zarządza-
nie energią elektryczną. W artykule omówione zostały aspekty wprowadzenia aktywnej polityki ra-
cjonalizacji zużycia energii elektrycznej i poprawy efektywności ekonomicznej zakładu górniczego 
oraz przedstawiony został przykład praktycznej realizacji systemu nadzoru, zdalnego sterowania 
i zarządzania energią elektryczną w dołowych sieciach SN, który uruchomiony został w KWK 
„Staszic”. 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Reguły gospodarki wolnorynkowej zmuszają zakłady górnicze do systematycznego obniżania kosz-
tów produkcji. Prowadzi to do coraz większego zapotrzebowania zakładów górniczych na zintegro-
wane systemy nadzoru procesu produkcyjnego, które tworzone są przede wszystkim ze względu na 
bezpieczeństwo ruchu zakładu górniczego jak i zatrudnionych w nim pracowników. 
 Jednym z elementów procesu produkcyjnego w zakładzie górniczym jest szeroko rozumiana gos-
podarka elektroenergetyczna. Pewność zasilania urządzeń elektrycznych ma bezpośredni związek 
z bezpieczeństwem pracy zakładu górniczego, ponieważ przerwy w zasilaniu powodują natychmias-
towe zaburzenia w pracy i są przyczyną wymiernych strat ekonomicznych. 
 Dlatego też współczesne zintegrowane systemy nadzoru między innymi nad sieciami elektroener-
getycznymi zapewniają pełny monitoring zdarzeń zarówno tych planowanych jak i awaryjnych. Is-
totną funkcją takich systemów jest również możliwość sterowania wyłącznikami, realizowana 
w ściśle określonych warunkach przez uprawnione osoby dozoru. 
 W ciągu ostatniego dwudziestolecia nastąpił istotny postęp w technologii i technice sterowania. 
Postęp ten ma swoje odbicie również w energetyce, gdzie w miejsce tradycyjnych analogowych uk-
ładów sterowania w stacjach elektroenergetycznych instaluje się centralne komputerowe systemy 
sterowania, nadzoru i monitorowania zużycia energii elektrycznej. Bezsprzecznie rezultatem tych 
zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa elementów systemu elektroenergetycznego, poprawa pew-
ności jego pracy oraz niezawodności zasilania odbiorów. 
 Proponowane do wyboru alternatywne systemy monitorowania, wizualizacji i sterowania cechu-
ją się szerokim wachlarzem możliwości i są bardzo elastyczne w konfigurowaniu. Można skonfi-
gurować je tak, aby gromadzone dane były przechowywane lokalnie, w pobliżu źródła danych (roz-
dzielnia), i/lub na powierzchni w centralnym punkcie systemu (dyspozytornia). 
 Katowicki Holding Węglowy S.A. (KHW) począwszy od drugiej połowy lat 90. prowadzi aktyw-
ną politykę racjonalizacji zużycia energii we wszystkich swych kopalniach. Pod pojęciem „ener-

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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gia” w KHW występują: energia elektryczna i cieplna, sprężone powietrze woda pitna oraz emulsja 
wodno-olejowa. 
 Pierwszym krokiem w dziedzinie poszanowania/racjonalizacji zużycia mediów energetycznych 
było opracowanie i wdrożenie nowej strategii Zarządzania Energią w KHW. W KHW przyjęto, że 
„zarządzanie energią to proces ciągłej i systematycznej kontroli zużycia energii zgodnie z uprzed-
nio przygotowanym planem w celu minimalizacji kosztów, przy zachowaniu parametrów produk-
cji” [2]. Zarządzanie energią tym różni się od programów oszczędnościowych, że jest nie tylko 
o wiele szersze tematycznie, ale jednocześnie nie ma znamion akcyjności. Jest działaniem interdy-
scyplinarnym, integrującym wysiłek wszystkich elementów ciągu produkcyjnego, mającym zna-
miona planowanego, przemyślanego i – co w realiach oraz zagrożeniach górniczych bardzo ważne 
– również spokojnego i rozważnego podejścia do przeobrażeń techniczno-organizacyjnych [3]. 
 W początkowej fazie procesu zarządzania pierwszoplanowym zadaniem było rozpoznanie i eli-
minacja metodami bezinwestycyjnymi ponadnormatywnego zużycia energii elektrycznej. Kolejną 
fazą było wdrożenie na kopalniach szeregu inwestycji oraz przedsięwzięć techniczno-ekonomicz-
nych w kierunku ograniczenia zużycia energii, a przez to i opłat. 
 Głęboka analiza procesów w zarządzaniu energią pozwoliła na wysunięcie wniosku o potrzebie 
wdrożenia w KHW programu: „aktywnego dobowego controllingu ilościowo-jakościowego zużycia 
energii, ze szczególnym naciskiem dla energii elektrycznej” [1]. 
 KWK „Staszic” od wielu lat jest w czołówce kopalń wprowadzających najnowszą technikę za-
równo w zakresie maszyn i wyposażenia elektrycznego jak i monitorowania ich pracy. Kopalnia 
„Staszic” realizując przyjętą w KHW politykę racjonalizacji zużycia mediów jest zleceniodawca 
rozpoczętego 2006 roku projektu celowego pt. „System monitorowania mediów technologicznych 
dla racjonalizacji gospodarki mediami i poprawy efektywności ekonomicznej kopalni”, którego wy-
konawcą badań stosowanych i prac rozwojowych jest I.T.I. EMAG. 
 Głównym celem projektu, współfinansowanego ze środków budżetowych, jest opracowanie i wdro-
żenie w KWK „Staszic” systemu nadzoru i monitorowania mediów technologicznych wraz z sys-
temem doradczym zainstalowanym na powierzchniowych stanowiskach komputerowych. Dominu-
jącą część zaprojektowanego systemu stanowi pomiar zużycia energii elektrycznej w podziemnej 
kopalnianej sieci SN. 
 
 
2. MONITOROWANIE ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
 
System nadzoru i monitorowania parametrów zużycia energii elektrycznej jest zestawem urządzeń 
zwanych koncentratorami, które połączone są światłowodową linią transmisyjną z serwerem zain-
stalowanym na powierzchni. W sterownikach koncentratorów zainstalowana jest aplikacja progra-
mu, który umożliwia gromadzenie pozyskanych informacji a następnie przekazywanie ich na po-
wierzchnię, co w rezultacie pozwala obsłudze na śledzenie i odczytywanie prezentowanych na ekra-
nie informacji uzyskanych z nadzorowanych i monitorowanych dołowych rozdzielnic SN. Konfi-
gurację zaprojektowanego dla KWK „Staszic” systemu nadzoru i monitorowania zużycia energii 
elektrycznej przedstawia rysunek 1. 
 Warunki, jakie spełnia opracowana prototypowa struktura systemu: 
− W zakresie monitorowania parametrów energii elektrycznej: 

− możliwość obserwacji i rejestracji zmian obciążenia mocą czynną, 
− możliwość obserwacji i rejestracji zmian obciążenia mocą bierną, 
− pomiar energii czynnej i biernej, 
− pomiar napięcia, 
− pomiar prądu, 
− pomiar cosϕ lub tg ϕ, 
− sporządzania bilansów energetycznych, 
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− określania kosztów energii elektrycznej, 
− archiwizacji i prezentacji wykresów wielkości analogowych, 
− optymalizacji gospodarki mocą i energią w podziemiach kopalni, 
− optymalizacji kosztów zakupu energii w umowach z dostawcą, 
− archiwizacji i prezentacji zdarzeń. 

 

 
 
Rys. 1. Konfiguracja systemu nadzoru i monitorowania zużycia energii elektrycznej 
Figure 1. Configuration of the supervision and monitoring system for consumption of electric energy 
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− W zakresie monitoringu pracy pola: 
− umożliwienie uzyskania informacji o stanie pola poprzez wyprowadzenie sygnałów dwusta-

nowych odwzorowujących stan wyłącznika oraz odłączników. 
− W zakresie sterowania polem: 

− przygotowanie instalacji oraz montaż koncentratorów rozdzielnic umożliwiających sterowa-
nie wyłącznikami mocy poszczególnych pól poprzez zintegrowane zabezpieczenie cyfrowe 
typu multiMUZ. 

 System monitorowania parametrów energii elektrycznej, umożliwia (jeżeli zaistnieje taka potrze-
ba) realizację funkcji zdalnego sterowania wyłącznikami mocy rozdzielnic SN. Zapewnienie bez-
pieczeństwa eksploatacji systemu nadzoru i zdalnego sterowania jest zagadnieniem niezwykle isto-
tnym z uwagi na bardzo dużą odpowiedzialność instalacji przemysłowej, jaką jest górnicza roz-
dzielnica SN. 
 Analizując możliwość wprowadzenia do systemu funkcji zdalnego sterowania problem zapew-
nienia bezpieczeństwa rozpatrywano w dwóch aspektach: technicznym i organizacyjnym. W pierw-
szym przypadku pewnie można uznać, że aspekt techniczny został rozwiązany z powodzeniem, po-
nieważ konstrukcje nowoczesnych pól rozdzielczych są konstrukcjami dwuczłonowymi (bezodłącz-
nikowymi) wyposażonymi w szybkie stacjonarne uziemniki. Przy zwykłych czynnościach eksplo-
atacyjnych ograniczających się do załączania lub wyłączania eksploatowanego pola można uznać, 
że obecny poziom bezpieczeństwa i niezawodności konstrukcji oraz systemów transmisji i prze-
twarzania informacji umożliwia pewną realizację tych czynności oraz rzetelną identyfikacje stanu 
obiektu przed i po zmianie. 
 Drugi aspekt problemu to bezwzględne zapewnienie odpowiedniej organizacji pracy gwarantu-
jącej bezpieczeństwo obsłudze systemu. 
 Przyjęta konfiguracja systemu nadzoru i monitorowania parametrów energii elektrycznej spełnia 
wszystkie wymagania bezpieczeństwa ujęte w obowiązujących normach i przepisach oraz przewi-
duje (dla funkcji zdalnego sterowania) zastosowanie redundancji integralnej, a dwa niezależne ka-
ble światłowodowe zgodnie wymaganiami prowadzone są w dwóch niezależnych szybach: w szy-
bie nr 2 oraz w szybie nr 1. 
 
 
3. MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU 
 
W ramach projektu wykonano dokumentację techniczną niekomercyjnego prototypu systemu mo-
nitorowania parametrów energii elektrycznej, która umożliwiała montaż i uruchomienie w KWK 
„Staszic” systemu dla przyjętych jako prototypy rozdzielnic dołowych R720 i RGp700 zlokalizo-
wanych na poziomie −720 m. Prototypowa instalacja wykonywana była w dwóch etapach. Pierw-
szy etap obejmował montaż dwóch liczników typu EVO-3pp (rys. 2) po jednym w wybranym polu 
rozdzielnicy R720 i RGp700 oraz instalację dwóch koncentratorów typu KR-SN-720 i KRSN-700. 
 Koncentrator rozdzielnicy jest urządzeniem opartym na swobodnie programowalnym sterowni-
ku PLC typu TSX PREMIUM, który pełni funkcję sterownika stacyjnego i gromadzi informacje 
o stanie pól oraz o parametrach zużycia energii elektrycznej. Blok sterownika przedstawia rysunek 3. 
Zastosowane w systemie monitorowania parametrów zużycia energii elektrycznej koncentratory roz-
dzielnicy zostały tak zaprojektowane, aby spełniały również wymagania stawiane systemom nadzo-ru 
i zdalnego sterowania, ponieważ jak już wspomniano kopalnia przewiduje możliwość wprowadze-
nia i uruchomienia funkcji zdalnego sterowania wyłącznikami mocy w nowej dołowej rozdzielnicy 
SN na poziomie −900 m. 
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Rys. 2. Licznik energii typu EVO-3pp zamontowany w polu 1 rozdzielnicy R720 
Figure 2. Energy meter type EVO-3pp mounted in the switch bay 1 of the switchgear R720 

 

 
 
Rys. 3. Widok bloku sterownika TSX PREMIUM 
Figure 3. View of the controller block TSX PREMIUM 

 
 Koncentratory typu KR-SN-R720 i KR-SN-R700 posiadają budowę modułową zapewniającą 
kontrolę i obsługę 64 wejść stykowych oraz obsługę pięciu interfejsów transmisyjnych w standardzie 
RS-485. Dwa interfejsy transmisyjne przeznaczone są do współpracy z zainstalowanymi w polach 
rozdzielnicy licznikami energii elektrycznej typu EVO-3pp, natomiast kolejne dwa interfejsy po-
przez konwertery światłowodowe TR-43 (rys. 4) zapewniają obsługę dwóch przelotowych linii świat-
łowodowych (podstawowej i redundantnej) przeznaczonych do łączności z serwerem zlokalizowa-
nym na powierzchni. Ostatni piąty interfejs transmisyjny umożliwia podłączenie lokalnego termina-
la przeznaczonego dla stałej obsługi stacji rozdzielczej na poziomie −720 m. W koncentratorze op-
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cjonalnie montowane są dwa konwertery światłowodowe umożliwiające połączenie jednej przelo-
towej oraz jednej końcowej linii światłowodowej, które przeznaczone są do przesyłania informacji 
z punktów monitorowania parametrów pozostałych mediów technologicznych. Widok płyty mon-
tażowej koncentratora oraz jego obudowę przedstawiają kolejno rysunki 5 i 6. 
 

 
 
Rys. 4. Widok konwertera światłowodowego typu TR-43 
Figure 4. View of the optical fibre converter type TR-43 

 

 
 
Rys. 5. Płyta montażowa koncentratora KR-SN-R720 
Figure 5. Mounting plate of the concentrator KR-SN-R720 
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Rys. 6. Widok koncentratora KR-SN-R720 
Figure 6. View of the concentrator KR-SN-R720 

 
 W ramach I etapu w pomieszczeniu stałej obsługi rozdzielni na poziomie −720 m zamontowa-
no również terminal graficzny MAGELIS, na którym prezentowana jest wizualizacja parametrów 
zużycia energii elektrycznej oraz stanów łączników w polach. Celem pierwszego etapu było prze-
testowanie sprzętu i oprogramowania pracującego w rzeczywistych warunkach dołowych. 
 
 
4. URUCHOMIENIE URZĄDZEŃ DOŁOWYCH SYSTEMU 
 
Etap drugi wdrażania w KWK „Staszic” na poziomie −720 m systemu nadzoru, zdalnego sterowa-
nie i racjonalizacji zużycia energii elektrycznej w dołowych rozdzielnicach 6 kV obejmował: 
− zabudowę w 21 polach rozdzielnicy R720 elektronicznych liczników typu EVO-3pp do pomia-

ru energii czynnej i biernej; 
− zabudowę w 29 polach rozdzielnicy R720 osprzętu łączeniowego umożliwiającego wyprowa-

dzenie sygnałów z liczników i łączników 6 kV; 
− wykonanie instalacji łączącej 29 pól rozdzielnicy R720 z koncentratorem KR-SN-R720; 
− montaż i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS typu DLP-300 ER z baterią akumulatorów 

2×BB96-38 Ah. Schemat układu zasilania koncentratorów przedstawia rysunek 7; 
− zabudowę w 11 polach rozdzielnicy RGp700 elektronicznych liczników typu EVO-3pp do po-

miaru energii czynnej i biernej; 
− zabudowę w 22 polach rozdzielnicy RGp700 osprzętu łączeniowego umożliwiającego wypro-

wadzenie sygnałów z liczników i łączników 6 kV; 
− wykonanie instalacji łączącej 22 pola rozdzielnicy RGp700 z koncentratorem KR-SN-R700. 
 Po wykonaniu prac instalacyjnych przystąpiono do uruchomienia liczników energii typu EVO-3pp. 
 Czynności obejmowały: 
− sprawdzenie poprawności działania interfejsu RS-485 licznika; 
− sprawdzenie poprawności działania funkcji 3 – protokołu MODBUS RTU; 
− sprawdzenie poprawności odbieranych informacji z mapą pamięci licznika; odczytano cały ob-

szar danych umieszczony w 58 rejestrach pamięci licznika. 
 Do wykonania aplikacji dla zastosowanych w koncentratorach sterowników PLC wykorzystano 
program firmy Schneider Automation wersja PL7 PRO V4.5. Przygotowane w koncentratorach KR- 
-SN-R720 i KR-SN-R700 aplikacje przekazują, poprzez łącza interfejsu RS-485 zgodnie z protoko-
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łem MODBUS RTU, wszystkie zgromadzone w pamięci informacje do terminala graficznego MA-
GELIS zlokalizowanego w pomieszczeniu stałej obsługi rozdzielni. Terminal stanowi moduł gra-
ficzny z 11" dotykowym ekranem. Do wizualizacji stanu pól rozdzielnicy oraz parametrów energii 
elektrycznej wykorzystano program Vijeo Designer v. 4.4.0 firmy Schneider Electric S.A., który 
umożliwia tworzenie aplikacji monitorowania i wizualizacji procesów technologicznych. 
 Terminal obsługi (XBT) >MAGELIS< jest urządzeniem, którego zadaniem jest wizualizacja 
wszystkich parametrów mierzonych wielkości oraz stanów łączników monitorowanej rozdzielnicy. 
Prezentacja zawiera hierarchiczną strukturę plansz przedstawiających zagadnienie z różną szczegó-
łowością. 
 

 
 
Rys. 7. Schemat układu zasilania koncentratorów typu KR-SN-R720 i KR-SN-R700 
Figure 7. Supply system diagram of the concentrators KR-SN-R720 type and KR-SN-R700 type 
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 Przykładowe plansze prezentujące stan łączników oraz raporty zużycie energii elektrycznej przed-
stawiono na rysunkach 8−12. Każda plansza przedstawiona na ekranie uzupełniona jest o stałe po-
la, na których wyświetlany jest aktualny czas, data. 
 

 
 
Rys. 8. Ekran podstawowy z wizualizacją stanu łączników 
Figure 8. Basic display screen with state visualization of switches 

 

 
 
Rys. 9. Ekran sekcji I rozdzielnicy R720 
Figure 9. Display screen of the section I of the switchgear R720 
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Rys. 10. Ekran raportu licznika z pola 1 rozdzielnicy R720 
Figure 10. Display screen presenting an energy meter report from the switch bay 1 of the switchgear R720 
 
 

 
 
Rys. 11. Ekran sekcji I rozdzielnicy RGp700 
Figure 11. Display screen of the section I of the switchgear RGp700 
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Rys. 12. Ekran raportu licznika z pola 1 rozdzielnicy RGp700 
Figure 12. Display screen presenting an energy meter report from the switch bay 1 of the switchgear RGp700 

 
 Jednak głównym zadaniem systemu jest by wszystkie zgromadzone w koncentratorach informa-
cje i dane z poszczególnych pól rozdzielnic przesłane zostały do serwera powierzchniowego stano-
wiska operatorskiego. Tan następuje programowa obróbka zebranych informacji oraz ich wizuali-
zacja. 
 
 
5. POWIERZCHNIOWE STANOWISKO OPERATORSKIE 
 
Podstawowym urządzeniem powierzchniowego stanowiska operatorskiego jest komputer pełniący 
funkcję serwera, którego zadaniem jest przejmowanie danych z wszystkich dołowych oraz powierz-
chniowych koncentratorów informacji, w których zgromadzone są informacje z monitorowanych pól 
rozdzielnic SN i NN oraz z monitorowanych punktów pomiaru parametrów pozostałych mediów 
technologicznych. Z serwerem współpracują 2 terminale będące stanowiskami operatorskimi prze-
znaczonymi do kontroli zużycia poszczególnych mediów. 
 Oprogramowanie komputerowego stanowiska powierzchniowego stanowi wydajny system za-
rządzania relaksacyjną bazą danych. Standardowym zakresem funkcjonalnym systemu monitorowa-
nia jest akwizycja, archiwizacja, wizualizacja i raportowanie danych. Blok analizy danych umożli-
wia sporządzanie wykresów danych bieżących i historycznych, prezentowanie tablic zdarzeń, spo-
rządzanie bilansów zużycia mediów i porównań danych z różnych okresów. System wyposażony 
jest również w zestaw funkcji umożliwiający predykcję zapotrzebowania na media technologiczne. 
 Reasumując należy stwierdzić, że powierzchniowe stanowisko operatorskie wyposażono w apli-
kacje stanowiące system doradczy, który wspomaga pracę operatora stanowiska szczególnie w za-
kresie racjonalnego wykorzystania zebranych danych jak i wnioskowania oraz prognozowania. 
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PODSUMOWANIE 
 
Kompleksowe wdrożenie systemu monitorowania parametrów energii elektrycznej pozwoli uzys-
kać wymierne efekty wynikające z: 
− możliwości określenia zużycia energii nawet na poziomie poszczególnych oddziałów kopalni 

jak i procesów technologicznych; 
− możliwości rozliczania poszczególnych oddziałów i obiektów; 
− praktycznego wyeliminowania kosztów bieżącego pracochłonnego gromadzenia danych; 
− zwiększenia wiarygodności danych, co będzie mieć wpływ na trafność decyzji operatorów sys-

temu i dozoru kopalni. 
 Realizacja projektu przewiduje zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez zakład przerób-
czy jak i odbiory dołowe kopalni. Umożliwi precyzyjne określenie kosztów wydziałowych. 
 Wdrożenie systemu bez wątpienia pozwoli uzyskać następujące efekty niewymierne jak i spo-
łeczne: 
− poprawa bezpieczeństwa personelu obsługującego rozdzielnice średniego napięcia poprzez zmniej-

szenie czasu potrzebnego na obsługę i przebywanie przy urządzeniach pod napięciem; 
− wpływ na polepszenie się warunków ekologicznych środowiska zewnętrznego poprzez zmniej-

szenie zużycia energii elektrycznej; 
− stworzenie warunków do mobilizacji załogi do oszczędzania energii elektrycznej; 
− poprawa warunków pracy obsługi poprzez zastosowanie systemu zdalnego sterowania i moni-

torowania; 
− świadoma poprawa dbałości personelu w użytkowaniu urządzeń ze względu na zastosowanie 

układu kontrolnego w postaci systemu monitorowania. 
 Wdrożenie systemu monitorowania energii elektrycznej to realizowanie działań w dziedzinie PO-
SZANOWANIA ENERGII w KWK „Staszic”, co jest istotnym fragmentem drogi w kierunku ryn-
kowej gospodarki, koniecznym do upowszechniania nie tylko w zakładach górniczych. 
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Systems for Supervision, Remote Control and Efficient Use of Electrical 
Energy – an Example of the Underground Switchgears 6 kV 
 
The rules of the free market economy force the mines to reduce regularly their production costs. 
This leads more and more to demand for integrated systems which would allow the mines to super-
vise, remote control and to manage electrical energy efficiently. There have been discussed in the 
paper the aspects of implementation of the active policy of efficient use of energy and improve-
ment in economic efficiency of a mine. An example of a real system of supervision, remote control 
and management of electric energy in the underground medium-voltage networks implemented in 
the “Staszic” hard coal mine has been presented as well. 
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Ekspert Naukowy Sesji: 
Informatyka w górnictwie 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Informacje o IBM 
 
IBM - jedna z największych na świecie firm informatycznych, od ponad 80 lat 
jest liderem w zakresie wspierania innowacyjności w biznesie. W ofercie firmy 
znajduje się szeroki zakres usług doradczych i informatycznych, oprogramo-
wanie oraz systemy i technologie informatyczne.  
 
IBM Polska Sp. z o.o. działa od 1991 roku. Główna siedziba firmy mieści się 
w Warszawie, a oddziały, między innymi, w Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu 
i Krakowie. Zmiana strategii i rozbudowanie kompetencji w kierunku oferty 
usługowej pozwala firmie kompleksowo zaspakajać potrzeby rynku - od dora-
dztwa strategicznego, poprzez dostarczanie odpowiednich rozwiązań informa-
tycznych, aż do całościowego przejęcia zarządzania infrastrukturą IT w ramach 
usług outsourcingowych. 
 
Doradztwo biznesowe świadczy dział IBM Global Business Services, 
utworzony w 2002 roku w wyniku przejęcia części doradczej PwC Consulting. 
Usługi z zakresu budowy i modernizacji infrastruktury informatycznej leżą 
w kompetencjach działu IBM Global Technology Services. Dostarczaniem 
rozwiązań softwarowych zajmuje się dział IBM Software Group. IBM to 
także wiodący dostawca sprzętu informatycznego - w ofercie działu Systems 
and Technology Group znajduje się szeroka gama rozwiązań, zarówno dla 
firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, jak i korporacji międzyna-
rodowych.  
 
Specjalistyczne ośrodki  
 
W ramach IBM Polska istnieje kilka ośrodków świadczących specjalistyczne 
usługi wspierające działalność firmy w Polsce i na świecie. W Warszawie 
w 1996 roku rozpoczęło działalność Centrum Edukacyjne IBM, a w 2000 
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roku powstało jednoz pierwszych w Polsce Centrów Obliczeniowych (Data 
Center) na potrzeby świadczenia usług outsourcingowych. Od 2003 roku działa 
IBM Innovation Center, którego podstawowym zadaniem jest wspieranie 
rozwoju aplikacji dla produktów IBM.W Krakowie powstał ośrodek świadczący 
usługi outsourcingu procesów biznesowych - Business Transformation Outsou-
rcing (BTO), a w grudniu 2005 roku swoją działalność zainaugurowało Labo-
ratorium Oprogramowania IBM. Jest to pierwsze tego typu centrum 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Do głównych zadań centrum należy proje-
ktowanie i implementowanie produktów software'owych. Krakowskie labora-
torium dołączyło do sieci 40 placówek programistycznych IBM zajmujących się 
rozwojem najbardziej innowacyjnych produktów firmy. Przy wrocławskim 
oddziale firmy działa Centrum Tłumaczeniowe IBM. W marcu 2009 roku 
IBM otworzył również Regionalne Centrum Kompetencyjno-Wdrożeniowe 
w Gdańsku. To pierwsze tego typu centrum usług biznesowych IBM w Polsce 
i trzecie w naszym regionie Europy. Mając dostęp do wysoko wykwalifiko-
wanych i świetnie wyedukowanych pracowników nowe Centrum Kompeten-
cyjno-Wdrożeniowe IBM w Gdańsku wspiera firmy w zakresie konsultingu oraz 
usług aplikacyjnych. W ubiegłym roku IBM ogłosił nawiązanie współpracy 
z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ w zakresie badań naukowych, wy-
miany wiedzy, edukacji absolwentów i rozwoju technologii oraz otworzył Zin-
tegrowane Centrum Dostarczania Usług IT we Wrocławiu. W Krakowie 
powstało natomiast Centrum Innowacji w Biznesie, powołane m.in. dla 
wsparcia rozwoju IT i nowatorskich umiejętności biznesowych.  
 
Współpraca z Partnerami Handlowymi 
 
IBM Polska stale wzmacnia współpracę ze swoimi Partnerami Handlowymi, 
poszerzając ofertę kierowaną do firm partnerskich. W czerwcu 2005 roku 
powstała nowa jednostka organizacyjna - Channel One, której celem jest 
koordynacja oraz wspieranie dynamicznego rozwoju współpracy IBM z firmami 
partnerskimi, z uwzględnieniemich specyfiki branżowej oraz modelu bizneso-
wego. Zadaniem Channel One jest również promowanie partnerów w identy-
fikacji i realizacji samodzielnych projektów opartychna technologii IBM, wzma-
cnianie współpracy między firmami integratorskimi, a IBM oraz zwiększanie 
udziału oferty technologicznej IBM w ofercie firm partnerskich.W 2006 roku 
firma IBM, we współpracy z partnerami biznesowymi, otworzyławe Wrocławiu, 
Żywcu i Warszawie Centra Technologii IBM. Jednym z obszarów działania 
ośrodków jest testowanie aplikacji przez polskich producentów oprogra-
mowania. Centra Technologii oferują również specjalistyczne szkolenia, war-
sztaty i konsultacje oraz sprzęt firmy IBM. 
 
IBM dla małych i średnich przedsiębiorstw 
 
Dostarczanie rozwiązań informatycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw 
jest jednym z priorytetowych elementów strategii IBM Polska. We współpracy 
z partnerami handlowymi, IBM opracował portfolio produktów i usług Express. 
Wśród rozwiązań Express znajdują się usługi, oprogramowanie i opcje finanso-
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wania (usługi świadczone przez IBM Global Financing), dopasowane specjalnie 
do potrzeb oraz możliwości małychi średnich firm.  
 
Zaangażowanie społeczne IBM Polska 
 
IBM Polska aktywnie uczestniczy w życiu społecznym kraju, wspiera edukację 
informatyczną i promuje informatyzację. Firma wspiera studentów, użytko-
wników nowych technologii, organizacje branżowe i instytucje edukacyjne. 
Jednym z szerzej rozwiniętych programów jest Inicjatywa Akademicka 
stworzona w celu wspierania edukacji w zakresie nowoczesnych technologii 
oraz rozwijania współpracy firmy z uczelniami wyższymi z całego świata. 
Poprzez specjalne programy edukacyjne, Inicjatywa Akademicka promuje 
wybitne uzdolnienia studentów i absolwentów uczelni technicznych. Obecnie 
w wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy IBM, a ośrodkami akademickimi 
uczestniczy ponad 150 uczelni z całego świata, w tym 31 z Polski. 
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Методология компьютерного моделирования проблемы 
устойчивости подземных выработок 
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Министерство угольной промышленности, Донецк, Украина 
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ГП «Донецкая угольная энергетическая компания», Донецк, Украина 

А.В. Вивчаренко 
ОАО «Павлоградуголь», Павлоград, Украина 
 
 
 
АННОТАЦИЯ: Изложены принципиальные положения компьютерного моделирования про-
цессов взаимодействия вмещающих пластовую выработку слабых пород с крепью 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: выработка, крепь, модель, напряжения, перемещения, анализ 
 
 
 

Проблема прогнозирования проявлений горного давления в подземных выработках име-
ет уже вековую историю и по-прежнему не потеряла своей актуальности, что подтвержда-
ется многочисленными современными исследованиями геомеханических процессов в окре-
стности выработок. Такой интерес к данной проблеме обусловлен, прежде всего, нуждами 
горнодобывающей отрасли, поскольку устойчивость сети подземных выработок предопре-
деляет эффективность функционирования шахты в целом. Не ослабевающий научный инте-
рес поддерживается постоянным развитием геомеханических моделей взаимодействия по-
родного массива с крепью горной выработки в плане более полного и достоверного учета 
гаммы физико-механических свойств массива, его структуры, конструктивных особенностей 
крепи и режимов ее работы. 

Принципиально новый качественный уровень современных геомеханических исследова-
ний сформировали два основных фактора: развитие компьютерной техники с соответствую-
щим программным обеспечением и создание достаточно обширной базы данных механиче-
ских свойств горных пород как в допредельном, так и в запредельном состояниях с учетом 
реологии поведения массива и ослабляющих воздействий геологического и техногенного 
характера. Сочетание указанных факторов позволяет решать не доступные ранее весьма слож-
ные геомеханические задачи, характеризующиеся одновременным учетом пространственной 
неоднородности механических, геометрических и силовых параметров системы «слоистый 
массив-крепь выработки». 

В этой связи новые потенциальные возможности исследований настоятельно требуют со-
вершенствования системного методологического подхода при моделировании геомеханиче-
ских процессов в окрестности выработки, главная концепция которого заключается в макси-
мально достоверном отражении свойств, структуры, конструктивных и силовых параметров 
объекта исследования. 
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Накопленный опыт компьютерного исследования геомеханических процессов указывает 
на целесообразность поэтапного приближения модели к реальному объекту с многократным 
повторением циклов оценки достоверности и адекватности полученных результатов. Поэтап-
ность исследований подразумевает:  
– моделирование механических свойств породного массива в несколько последовательных 

стадий: упругое и упругопластическое деформирование в допредельном состоянии, де-
формирование в запредельном состоянии с учетом разупрочнения и разрыхления породы, 
реологическая модель упругопластического деформирования в допредельном состоянии, 
реологическая модель полной диаграммы деформирования породы; 

– моделирование структуры массива в окрестности выработки: слоистый углевмещающий 
массив, представленный породами с различными физико-механическими свойствами; 
массив с нарушенными контактами между породными слоями; нарушенные контакты 
между породными слоями с моделированием основных систем природной трещиновато-
сти в пределах каждого слоя; 

– моделирование крепи производится для типовых сечений горных выработок в направле-
нии последовательного приближения к ее реальным конструктивно-технологическим 
особенностям: крепи с межрамным ограждением и забутованным закрепным пространст-
вом: пространственное (третья координата – продольная ось выработки) моделирование 
группы рам с конструктивной идеализацией узлов податливости (замковых соединений) 
и межрамного ограждения; пространственное моделирование в упругой постановке (обя-
зательное для дискретно устанавливаемых вдоль выработки типов крепей рамных, анкер-
ных, рамно-анкерных, металло-бетонных и т.п.) с конструктивной идеализацией наибо-
лее геометрически сложных узлов при сохранении принципа их работы; пространствен-
ное моделирование в упругой постановке с полным отображением геометрических пара-
метров всех узлов крепи; пространственное моделирование по полной диаграмме дефор-
мирования материалов (сталь, бетон, дерево и другие, забутовка из разрушенной породы 
или заполнение тампонажным раствором закрепного пространства, упрочненные твер-
деющими смесями приконтурные породы и так далее) всех реальных конструктивных 
особенностей конкретного типа крепи; 

– поэтапное обоснование исходных положений моделирования: на первой стадии выбира-
ется (наиболее характерная для конкретной горно-геологической и горнотехнической си-
туации) структура и свойства вмещающего выработку породного массива, конструкция 
крепи, начальные и граничные условия ее взаимодействия с приконтурными породами, 
размеры пространственной модели и т.п.; на второй стадии выбирается наиболее харак-
терные (для данной шахты или геолого-промышленного района) диапазоны изменения 
структуры и свойств вмещающего массива, интервалы вариации типовых сечений выра-
боток с соответствующими конструкциями крепи и ее типоразмерами, варианты режи-
мов работы крепи с соответствующими граничными условиями; на третьей стадии иссле-
дуется поведение системы «массив-крепь» для крайних значений выбранных диапазонов 
применения ее параметров; на четвертой стадии обосновываются диапазоны изменения 
основных влияющих параметров системы «слоистый массив-крепь выработки», вариан-
ты начальных и граничных условий ее деформирования, целесообразные размеры геоме-
ханической модели применительно к конкретной выработке, шахте или геолого-промыш-
ленному району; 

– оценка достоверности и адекватности геомеханической модели: последовательная оцен-
ка отдельно каждых из принятых в модели идеализаций и допущений по геометрическим, 
механическим и силовым параметрам системы «слоистый массив-крепь выработки» на 
основе соответствующих расчетов и последующего анализа ее напряженно-деформиро-
ванного состояния (НДС) по каждой из компонент напряжений и перемещений; анализ 
степени погрешности допущений и идеализаций формируемой геомеханической модели 
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и ее корректировка по результатам анализа; проверка адекватности и достоверности ре-
зультатов моделирования на соответствие существующим аналитическим, лабораторным 
и шахтным исследованиям и корректировка модели на основе полученных выводов; 

– обобщение результатов моделирования и выработка рекомендаций: для обоснованных 
ранее диапазонов изменения геометрических, механических и силовых параметров сис-
темы «слоистый массив-крепь выработки» проводится комплекс расчетов ее НДС, кото-
рый формирует базу данных для построения уравнений регрессии связи параметров сис-
темы (существенно влияющих на ее НДС) и характеристик состояния выработки; на ос-
нове семейства уравнений регрессии создается методика прогноза проявлений горного 
давления и оценки состояния выработки для конкретной шахты или геолого-промышлен-
ного района в целом. 
 
Изложенные методологические принципы проведения компьютерного моделирования 

геомеханических процессов в окрестности подготовительной выработки позволяют, на наш 
взгляд, разработать наиболее объективную методику прогнозной оценки ее состояния, дос-
таточно полно учитывающую основные влияющие факторы. Конкретизация предлагаемо-
го подхода приведена на примере оценки состояния пластовой подготовительной выработ-
ки вне зоны влияния очистных работ для условий слоистого углевмещающего массива сла-
бых пород, например, Западного Донбасса. Для наглядности алгоритм исследований отра-
жен в виде последовательности выполнения этапов с сопровождением некоторыми иллюст-
рациями.  
1. Глубина расположения выработки.  
2. Ориентировка выработки относительно угольного пласта.  
3. Структура углевмещающей толщи.  
4. Механические характеристики вмещающего выработку массива в допредельном состоя-

нии.  
5. Типовое сечение выработки.  
6. Конструктивно-технологические характеристики крепи.  

Изложенные шесть этапов касаются обоснования исходных данных для компьютерного 
моделирования поведения системы «слоистый массив-крепь выработки»; последующие эта-
пы направлены на ее совершенствование и оценку адекватности и достоверности в соответ-
ствии с предложенной методологией моделирования геомеханических процессов. 
7. Оценка размеров (по координатам Y , X  и Z ) пространственной геомеханической мо-

дели. 
Задача этапа – установление минимально достаточных размеров системы «массив-крепь», 

при которых граничные условия по поверхностям модели не оказывают существенного влия-
ния на возмущения поля напряжений и перемещений в окрестности выработки. Для этого дос-
таточно, чтобы компоненты НДС на граничных поверхностях модели приближались к исход-
ному негидростатическому состоянию нетронутого массива с погрешностью до 10%. При 
этом расчет НДС выполняется в упругой постановке, которая, с одной стороны, наиболее 
чувствительна к возмущениям полей напряжений и перемещений, вызванных неоднородно-
стью геометрических и механических параметров системы; с другой стороны, относитель-
ная погрешность НДС на границах модели не связана с глубиной разработки. 

В качестве иллюстрации обоснования данного пункта на рис. 1 приведены эпюры верти-
кальных yσ и горизонтальных xσ напряжений при одном из сочетаний геометрических и ме-
ханических параметров системы при ее размерах: по координате 36Y − м, 30X − м и 32Z− м 
(7 рам вдоль выработки с шагом установки 0,5 м). Как видно из рис. 1, а, вдоль (по коорди-
натеX ) верхней и нижней граничных поверхностях модели устанавливается практически 
равномерное (максимальное отклонение не превышает 6%) распределение компоненты yσ , 
соответствующее величине H γ ( γ – средневзвешенный объемный вес породы, H – глубина 
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расположения верхней и нижней поверхностей модели) нетронутого массива, что указывает 
на достаточность принятых вертикальных размеров модели по фактору поля yσ . Горизон-
тальные напряжения xσ  относительно стабилизируются только на верхней (отклонение до 
16%) и нижней (отклонение до 14%) граничных поверхностях модели (см. рис. 1,б) и близки 
к величине Hλγ ( μμλ −= 1/ , μ – коэффициент Пуассона) нетронутого массива. На боковых 
граничных поверхностях модели имеются весьма значительные колебания xσ , что объясня-
ется возникновением дополнительных изгибающих напряжений xσ от прогиба породных 
слоев в полость выработки и не противоречит классическим положениям механики твердого 
деформируемого тела. Это явление обусловлено учетом слоистости массива, когда кривизна 
нейтральной оси изгиба ближних к выработке породных слоев меняет знак из-за их неболь-
шой мощности и колебания xσ возрастают до 100…120% от Hλγ . Таким образом, по фак-
тору поля xσ размеры модели недостаточны и требуют увеличения. Проанализировав поле 
всех компонент напряжений и перемещений (при данном сочетании параметров системы 
«массив-крепь») установлены минимально достаточные размеры модели: по координате 

40Y − м, по координате 50X − м; по координате Z  стабильность НДС достигается при моде-
лировании уже 5 рам вдоль выработки ( 2,2Z =  м). 

 
а) б) 

  
 

Рисунок 1. Распределение а) вертикальных yσ  и б) горизонтальных xσ  напряжений в окрестности 
штрека без нарушения контакта между породными слоями 
 
 

Аналогичное исследование выполнено при нескольких крайних сочетаниях параметров 
системы «слоистый массив-крепь выработки», для которой наиболее существенно влияю-
щими являются структура и свойства углевмещающего массива. В рассматриваемой геоме-
ханической задаче было целесообразно выделить два крайних случая: максимально разно-
родные по модулю деформации соседние слои углевмещающей толщи, сложенной тонкими 
и мощными породными слоями. Проведенный вычислительный эксперимент не изменил 
вышеуказанные минимально достаточные размеры модели. 
8. Оценка соответствия результатов расчета НДС (в упругой постановке) классическим 

положениям механики подземных сооружений.  
Анализ результатов расчета НДС моделей этапа №7 произведен по каждой компоненте 

напряжений, в ходе которого устанавливается наличие или отсутствие противоречий поло-
жениям механики подземных сооружений в целом или к известным исследованиям (в дан-

1134



 

 

ной области) в частности. Например, на рис. 1, а, четко прослеживаются общеизвестные фак-
ты образования в кровле и почве выработки зон разгрузки с появлением растягивающих 
вертикальных напряжений yσ . Эти зоны провоцируют развитие свода обрушения в кровле 
и пучения почвы, которому способствует концентрация сжимающих yσ в боках выработки, 
формирующая подобие зоны опорного давления. Соответствие классическим положениям 
поля горизонтальных напряжений xσ в приконтурных породах кровли и почвы, интенсифи-
цирующих процесс их разупрочнения. Касательные напряжения xyτ  имеют практически 
симметричное (относительно оси, проходящей под углом o45  через центр координат) рас-
пределение с изменением знака (относительно вертикальной и горизонтальной осей выра-
ботки), что обусловлено малым углом падения пласта и, соответственно, несущественной 
разницей между векторами главных напряжений 1σ , 3σ  и векторами yσ , xσ . Эти данные 
указывают на соответствие результатов расчета классическим положениям механики твер-
дого деформируемого тела. Тестированием эпюр распределения компонент напряжения  
в рамной крепи установлено следующее: горизонтальные напряжения xσ  в районе замка 
свода имеют близкие к максимуму значения и меняют знак от растяжения во внутренних во-
локнах до сжатия во внешних, что указывает на наличие максимума изгибающего момента, 
деформирующего свод рамы внутрь выработки; максимум вертикальных напряжений yσ рас-
полагается ближе к опоре стойки рамы и также меняет свой знак по толщине сечения спец-
профиля, способствуя изгибу стойки, что опять-таки согласуется с многочисленными иссле-
дованиями работы рамной крепи; максимумы интенсивности напряжений σ  располагаются 
в районе замка свода и боках рамы на участке между пятой свода и опорой стойки, что согла-
суется с фактами появления пластических деформаций и разрушения крепи (на отмеченных 
участках), установленными в ходе шахтных наблюдений. 

Таким образом, анализ результатов расчета НДС моделей этапа №7 не выявил противо-
речий основным положениям механики подземных сооружений и соответствующим иссле-
дованиям взаимодействия породного массива с крепью выработки. Более того, установлено, 
что касательные напряжения по поверхностям напластований породных слоев и угля, как 
правило, существенно превышают (иногда на порядок) силы сцепления (или сопротивления 
чистому сдвигу) между слоями. Поэтому в окрестности выработки происходит нарушение 
контакта между соседними слоями породы, что необходимо отражать в геомеханической 
модели для повышения ее достоверности. 
9. Учет нарушенных контактов между слоями углевмещающей толщи в окрестности вы-

работки.  
Задача этапа – смоделировать в упругой постановке нарушенные контакты между сосед-

ними слоями (факт установлен при исследованиях этапа №8), что обуславливает возмож-
ность их проскальзывания относительно друг друга при прогибе в направлении полости пла-
стовой выработки. Для наглядности на рис. 2 приведена эпюра xσ при нарушенных контактах 
между слоями, которая существенно отличается от соответствующей эпюры (см. рис. 2, б) 
с ненарушенными контактами в сторону увеличения прогиба слоев и соответствующих кон-
центраций напряжений .xσ Аналогичные тенденции наблюдаются и с другими компонента-
ми поля напряжений в окрестности выработки, что доказывает необходимость учета наруше-
ний по плоскостям напластования углевмещающей породной толщи и обуславливает повы-
шение адекватности модели системы «слоистый массив-крепь выработки» и достоверности 
результатов расчета ее НДС. 
10. Оценка размеров модели при учете нарушенных контактов между породными слоями. 

По аналогии с исследованиями этапа №7 определяем минимально достаточные размеры 
модели. Необходимость этого этапа вызвана увеличением интенсивности прогиба породных 
слоев при нарушениях межслоевых контактов, что доказывается увеличением минимально 
необходимой ширины модели (по координате X  до 60 м). По вертикальной координате Y  
и осевой координате Z  длины пластовой выработки размеры модели остаются прежними. 
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Рисунок 2. Эпюры горизонтальных напряжений xσ  при нарушенных контактах между слоями 
 
 
11. Обоснование структуры модели близлежащей углевмещающей толщи пород.  

Задача этапа – оценить два взаимосвязанных фактора: во-первых, выяснить, насколько 
влияет (на НДС системы «слоистый массив-крепь выработки») мощность породных слоев 
и угольного пласта и, во-вторых, воможно-ли строение близлежащей углевмещающей тол-
щи достаточно достоверно описать одной моделью. Такое стремление обусловлено особен-
ностями метода конечных элементов, предусматривающим построение новой модели каж-
дый раз при изменении каких-либо ее геометрических параметров; с другой стороны, необ-
ходимо ограничиться по-возможности меньшим количеством вариантов структуры массива 
в окрестности выработки при максимальном их охвате реального строения углевмещающей 
толщи пород, например, Западного Донбасса.  
12. Оценка влияния деформационных характеристик близлежащих породных слоев на НДС 

системы «слоистый массив-крепь выработки».  
Задача этапа включает три составляющие: во-первых, выявить закономерности влияния 

деформационных характеристик породных слоев на НДС системы в целом и, в частности, на 
размеры зон опорного давления и разгрузки (в окрестности выработки) как факторы, опре-
деляющие интенсивность проявлений горного давления; во-вторых, оценить соответствие 
результатов моделирования положениям механики подземных сооружений и существующим 
представлениям о геомеханических процессах вокруг выработки; в-третьих, установить ко-
личественные закономерности роста зон опорного давления и разгрузки с увеличением глу-
бины расположения выработки. Для реализации данной задачи было просчитано 27 вариан-
тов соотношений модулей деформации П,K

iE  близлежащих породных слоев. 
Подводя промежуточный итог, отметим, что этапы №7…№12 обосновали особенности 

состояния системы «слоистый массив-крепь выработки» и дали позитивную оценку адекват-
ности результатов моделирования (в упругой постановке) основным положениям механики 
подземных сооружений и современным представлениям о геомеханических процессах в слои-
стом массиве в окрестности пластовой выработки. Последующие этапы направлены на со-
вершенствование модели в части учета полной диаграммы деформирования материалов всех 
элементов системы, и на оценку адекватности и достоверности по результатам существую-
щих аналитических, лабораторных и шахтных исследований в этой области. 
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13. Обоснование механических характеристик полных диаграмм деформирования материа-
лов элементов системы «слоистый массив-крепь выработки». 
В соответствии с общепринятой в геомеханике идеализацией полная диаграмма дефор-

мирования породы и угля моделируется тремя линейными участками со следующими харак-
теристиками: предел прочности на одноосное сжатие сжσ , относительная остаточная проч- 

ность 
сж

0
сж

σ
σ  на стадии разрыхления, модуль деформации E  на упругопластической стадии 

и относительный модуль спада 
E
M на стадии разупрочнения. Современные исследования за-

предельного состояния пород, например, Западного Донбасса позволили обосновать наибо- 
лее объективные интервалы изменения вышеперечисленных характеристик:  
 

20,005,0
сж

0
сж ≤≤

σ
σ

; 3
E
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Характеристики допредельного состояния указаны ранее (этап №4); здесь следует отметить 
необходимость учета ослабляющих породу факторов, что наиболее обоснованно выполнять 
по рекомендациям отраслевых нормативных документов. Рамная крепь (как установлено на 
предыдущих этапах) испытывает весьма значительные напряжения и деформации, поэтому 
смоделирована реальная диаграмма нагружения стали Ст5, учитывающая площадку текуче-
сти при наступлении предельного состояния 270Т == σσ МПа, а также стадию упрочнения 
металла до величины 620...500в ==σσ МПа ( Тσ  и вσ – предел текучести и временное со-
противление разрыву). Полная диаграмма деформирования затяжки ввиду ее свободного про-
гиба (под нагрузкой) и возможного последующего разрушения моделируется с модулем спа-
да, стремящимся к бесконечности, и остаточной прочностью, равной нулю. Полная диаграм-
ма деформирования разрушенной породы в закрепном пространстве (забутовки) построена 
по результатам шахтных экспериментов в условиях ОАО «Павлоградуголь». 
14. Расчет НДС системы «слоистый массив-крепь выработки» по полной диаграмме дефор-

мирования материалов ее элементов.  
15. Оценка адекватности и достоверности результатов расчетов НДС системы по полной 

диаграмме деформирования материалов.  
Адекватность результатов оценивается по двум направлениям: анализ особенностей по-

лей напряжений и перемещений и анализ закономерностей влияния того или иного геомеха-
нического параметра системы.  

Достоверность результатов оценивается путем построения семейства зависимостей раз-
вития перемещений контура выработки с ростом глубины H  разработки при вариации того 
или иного геомеханического параметра системы «слоистый массив-крепь выработки». Эти 
зависимости сравниваются с результатами шахтных наблюдений и рекомендациями отрасле-
вых руководящих документов, для чего под конкретные горно-геологические условия шахт-
ного эксперимента проводятся дополнительные расчеты.  
16. Исследование влияния типоразмера поперечного сечения выработки на перемещения 

ее контура.  
Предыдущий этап доказал адекватность и достоверность предлагаемой методики модели-

рования состояния системы «слоистый массив-крепь выработки». Поэтому вполне обосно-
ванно исследования, выполненные для одного типового сечения выработки, провести для 
других типовых сечений, которые наиболее часто используются на конкретной шахте или 
по региону. Здесь повторяются исследования этапа №14 для каждого из выбранных типовых 
сечений, и создается база данных по закономерностям развития перемещений контура выра-
ботки с ростом глубины разработки. 
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17. Анализ закономерностей влияния размеров сечения и оценка их достоверности.  
По результатам расчетов этапа №16 устанавливаются закономерности изменения переме-

щений на всех участках контура выработки при переменной площади свS  поперечного сече-
ния выработки в свету до осадки (как наиболее объективный параметр, характеризующий 
типовое сечение). Эти закономерности оцениваются на предмет соответствия рекоменда-
циям нормативных методик.  
18. Создание методики прогноза состояния пластовой выработки.  

В ходе выполнения предыдущих этапов исследований получен достаточно обширный 
массив данных по влиянию основных геомеханических параметров на состояние системы 
«слоистый массив-крепь выработки» в целом и перемещения контура выработки в частности. 
Используя методы корреляционно-дисперсионного анализа указанных данных, построены 
уравнения многофакторной регрессии для расчета перемещений по всему периметру выра-
ботки, которые совместно с комплексом критериев позволяют дать достаточно объектив-
ную прогнозную оценку эксплуатационного состояния пластовой выработки, сооружаемой 
в слоистом массиве слабых пород. 
19. Перспективы развития предлагаемой методики.  

С появлением более совершенного программного обеспечения и компьютерной техники 
возникает возможность моделирования более сложных геомеханических систем, учитываю-
щих возрастающее количество факторов. В этом плане появляются перспективы одновремен-
ного моделирования не только реальных конструктивных особенностей крепи и структуры 
неоднородного слоистого массива, но и его нарушенность естественной и искусственной 
трещиноватостью, реологию поведения массива в допредельном и запредельном состояниях 
и т.п. Параллельная перспектива развития методики видится в ее расширении на условия 
влияния очистных работ, моделирование способов охраны выработки и увязки ее состояния 
с пространственно-временными параметрами очистных работ. 
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Możliwe kierunki rozwoju systemów wspomagania planowania 
produkcji górniczej w przemyśle węgla kamiennego 
 
 
Edyta Brzychczy 
Akademia Górniczo-Hutnicza 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W niniejszej publikacji wskazano na możliwe kierunki rozwoju systemów w za-
kresie planowania produkcji górniczej w kopalniach węgla kamiennego. Przedstawiono krótką cha-
rakterystykę systemów opisanych w literaturze, a także wskazano na najnowsze osiągnięcia w tym 
zakresie. Podano wraz z uzasadnieniem elementy, które powinny być uwzględniane w aplikacjach 
obsługujących proces przygotowania produkcji w warunkach kopalni węgla kamiennego. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Planowanie produkcji, górnictwo węgla kamiennego, systemy informatyczne 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Działalność produkcyjna przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego z uwagi na jego znaczenie 
dla przyszłości energetycznej kraju, powinna być wspierana przez najbardziej nowoczesne rozwią-
zania nauki i techniki, szczególnie w zakresie systemów informatycznych. 
 Jednym z najważniejszych elementów procesu produkcji węgla kamiennego jest etap planowa-
nia robót górniczych. Sposób rozcięcia złoża znajdującego się w obszarze górniczym pojedynczej 
kopalni w wysokim stopniu determinuje jej przyszłe wyniki produkcyjne i ekonomiczne. Nie pozo-
staje to również bez wpływu na wyniki przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi ta kopalnia. 
Tak ważny etap wymaga, zatem odpowiedniego oprogramowania, które może wspomóc analizę 
i ocenę wariantów rozcięcia złoża oraz wariantów prowadzenia robót górniczych z uwzględnieniem 
różnych możliwości wyposażenia. 
 W literaturze opisano szereg propozycji jak i systemów funkcjonujących w kopalniach węgla 
kamiennego, które w różnym stopniu wspomagają harmonogramowanie produkcji. Są wśród nich 
programy dotyczące pojedynczych kopalń bazujące na wielkościach zdeterminowanych [4], [5], 
[6], [7], [8], [10], [16], [17], [18], [19], jak i dla przedsiębiorstw górniczych [20]. Cechą wspólną 
tych systemów jest ich „statyczny” charakter. Wymagają one danych szczegółowych, zdetermino-
wanych przez użytkownika. Wymienione programy nie dają możliwości automatycznego genero-
wania wariantów wyposażenia projektowanych robót jak i nie posiadają zaawansowanych proce-
dur optymalizacji w tym zakresie, przez co modelowanie przyszłych robót jest ograniczone, a jed-
nocześnie czasochłonne. 
 Złożoność i charakterystyka elementów, które są przedmiotem planowania w kopalniach węgla 
kamiennego uniemożliwiają raczej wykorzystanie w obszarze planowania technicznego produkcji 
oprogramowania o charakterze ogólnodostępnym (np. komercyjnych systemów klasy ERP), zatem 
należy dążyć do opracowywania odpowiednich, dedykowanych, narzędzi w tym zakresie, co zosta-
ło podkreślone m.in. w [9]. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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2. SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI 
 
Głównym kierunkiem rozwoju systemów informatycznych planowania robót górniczych powinien 
być odpowiednio zaprojektowany dla tego zagadnienia System Wspomagania Decyzji (SWD). 
 Podstawową i najbardziej istotną cechą systemów tej klasy jest wykorzystanie baz wiedzy i baz 
modeli do wspomagania analizy, diagnozy i rozwiązywania nieustrukturalizowanych lub słabo us-
trukturalizowanych problemów decyzyjnych [11]. Systemy te znajdują zastosowanie w przypadku 
podejmowania decyzji w warunkach niepełnych informacji lub ich braku, zmiennym otoczeniu prob-
lemu i niepowtarzalności warunków jego funkcjonowania. Umożliwiają również symulację różnych 
wariantów problemu i oszacowanie efektów decyzji podjętych w celu jego rozwiązania. 
 Klasyczny System Wspomagania Decyzji stanowią odpowiednio zaprojektowane i połączone 
programy lub moduły narzędziowe [11]: 
− interfejs użytkownika, 
− moduł sterowania, 
− baza danych, 
− baza modeli, 
− baza wiedzy. 
 Jednym z najnowszych rozwiązań w górnictwie, z zalążkami elementów charakterystycznych 
dla SWD, jest zintegrowany system wspomagania zarządzania produkcją w kopalniach węgla ka-
miennego [13]. W jego strukturze znajdują się m.in.: 
− odpowiednio zaprojektowane struktury baz danych o wyrobiskach wykonanych i planowanych; 
− moduł doboru wyposażenia do warunków wyrobiska i definiowania zestawów ścianowych 

w sposób zautomatyzowany na podstawie reguł wyznaczonych z wykorzystaniem technik Data 
Miting; 

− zaawansowany model matematyczny zakładający stochastyczny charakter parametrów robót gór-
niczych, umożliwiający symulację Monte Carlo badanych charakterystyk; 

− procedura optymalizacji z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego. 
 Prace nad tym systemem pozwoliły wyróżnić pewne możliwe kierunki rozwoju systemów wspo-
magających planowanie produkcji górniczej, które przedstawiono w kolejnym podrozdziale. 
 
 
3. MOŻLIWE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH 

PLANOWANIE PRODUKCJI GÓRNICZEJ 
 

3.1. Odejście od podejścia „czystej” archiwizacji – odkrywanie wiedzy 
 

W oprogramowaniu obecnie funkcjonującym w przedsiębiorstwach górniczych i kopalniach węgla 
kamiennego dominują rozwiązania przeznaczone głównie do archiwizacji danych. Bazy danych roz-
rastają się w tempie zastraszającym, a ich zawartość pozostaje w małym stopniu wykorzystana 
w procesie planowania przyszłej działalności. Dane w nich gromadzone, a przede wszystkim wie-
dza w nich ukryta, powinny być przedmiotem zainteresowania analityków i projektantów produk-
cji. Stąd też pożądane jest prowadzenie procesu odkrywania wiedzy z danych. 
 Wiedza „odkryta” może i powinna zostać wykorzystana w procesie planowania działań posze-
rzając jednocześnie świadomość projektanta o analizowanym zjawisku. 
 Pewnych rozwiązań w tym zakresie dostarcza oprogramowanie klasy Bussiness Intelligence, 
które umożliwia raportowanie oraz przekształcanie danych w informacje mogące być przydatne 
w procesie podejmowania decyzji z wykorzystaniem prostych modeli statystycznych (np. Xcelsius). 
 Jednak oprócz znanych i popularnych metod analizy statystycznej (tj. rachunek korelacji i re-
gresji, estymacja parametrów rozkładu zmiennych itp.) w procesie odkrywania wiedzy można wy-
korzystać również zaawansowane techniki Data Mining. Do najbardziej popularnych z nich należą 
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drzewa decyzyjne i reguły asocjacyjne, które mają szczególne znaczenie dla analizy zmiennych ja-
kościowych (np. w zakresie grupowania, klasyfikacji). Wyniki analiz przeprowadzonych tymi tech-
nikami w stosunkowo łatwy sposób mogą być przekształcone w zbiory reguł opisujących zacho-
wania się zmiennych względem siebie (np. prawidłowości we współwystępowaniu). 
 W zagadnieniach planowania robót górniczych techniki Data Mining zostały wykorzystane mię-
dzy innymi do analizy współwystępowania elementów kompleksów ścianowych (reguły asocjacyj-
ne) oraz doboru wyposażenia do warunków wyrobiska (drzewa decyzyjne) [1], [2]. Przykłady przed-
stawiono na rysunkach 1 i 2. 
 

 
 
Rys. 1. Fragment drzewa decyzyjnego dla danych o warunkach pracy kombajnu ścianowego 
Figure 1. The part of decision tree for shearer and longwall data 
Źródło: opracowanie własne 

 

 
 
Rys. 2. Reguły współwystępowania wyposażenia zestawów ścianowych 
Figure 2. Rules in equipment of longwall complex 
Źródło: opracowanie własne 
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3.2. Wykorzystanie danych – bazy modeli 
 

Jedną z możliwości wykorzystania danych z prowadzonej działalności jest wyznaczenie modeli ba-
danych zależności. Obecnie ogólnodostępne oprogramowanie typu STATISTICA, PASW (dawne 
SPSS) pozwala na oszacowanie parametrów strukturalnych modeli oraz ich weryfikację. Szczegól-
nie cenne są modele łączące sferę techniczną i ekonomiczną prowadzonej działalności, umożliwia-
ją one bowiem prognozowanie przyszłych wyników ekonomicznych w oparciu o warunki technicz-
ne planowanych działań. 
 Do przechowywania poprawnie zweryfikowanych modeli przeznaczona jest odpowiednio opra-
cowana aplikacyjna baza modeli. W jej strukturze powinny znaleźć się informacje o modelu (nazwa, 
twórca, przeznaczenie, specyfikacja wymagań i inne) wraz ze wskazaniami do plików zewnętrznych 
wskazanych w polach tabel. W celu ich uruchomienia tworzone są specjalne procedury obsługi ba-
zy danych. 
 Przygotowane modele, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, mogą zostać wykorzystane np. do 
symulacji charakterystyk poszczególnych wariantów prowadzonych robót górniczych. Odnosi się 
to przede wszystkim do modeli kosztów, których wartość uzależniona jest od warunków wyrobiska 
i jego wymiarów geometrycznych. Przykłady analitycznych funkcji kosztów można znaleźć m.in. 
w [14], [15]. 
 Wybór modelu adekwatnego do zastosowania w danym przypadku może wesprzeć właściwa 
wiedza przechowywana w odpowiednio zaprojektowanej bazie wiedzy. 
 
3.3. Bazy wiedzy i elementy sztucznej inteligencji 
 

Baza wiedzy stanowi podstawę dla „myślenia” SWD. Najprościej można ją zdefiniować jako zbiór 
faktów i reguł reprezentujący stan wiedzy porównywalny z wiedzą eksperta (stąd też stanowi ona 
również podstawę dla tzw. systemów eksperckich). Aby móc korzystać z gromadzonej wiedzy po-
trzebny jest moduł wnioskujący, który przeprowadza tok rozumowania zbliżony do pracy ludzkie-
go mózgu. Na podstawie danych i zdefiniowanych reguł system udziela odpowiedzi na sformuło-
wane przez użytkownika pytanie. Wyjaśnieniem dlaczego system udziela takiej a nie innej odpo-
wiedzi zajmuje się moduł objaśniający. 
 

 
 
Rys. 3. Wygląd formatki dla wprowadzania reguł do bazy wiedzy 
Figure 3. Insert form for knowledge base rules 
Źródło: opracowanie własne 
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 W zagadnieniu projektowania bazy wiedzy należy zwrócić uwagę jej na przeznaczenie, źródła 
pozyskania wiedzy oraz sposoby jej reprezentacji. 
 Powodzenie w działaniu systemu zależy przede wszystkim od zawartości bazy wiedzy stąd też 
konieczna jest szczególna ostrożność przy jej wypełnianiu i weryfikacji zgromadzonych w niej za-
pisów. 
 W bazie takiej mogą być przechowywane m.in. reguły odkryte poprzez zaawansowane techniki 
analizy danych zgromadzonych w bazach danych. 
 Jak dotąd opracowano kilka podstawowych zasad budowy bazy wiedzy dla potrzeb wspomaga-
nia planowania robót górniczych, co opisano w [3] i prace w tym zakresie są nadal prowadzone. 
 Przykład formatki dla uzupełnienia bazy wiedzy o nowe reguły przedstawiono na rysunku 3. 
 
3.4. Modelowanie robót górniczych z uwzględnieniem niepewności i ryzyka 
 

Modelowanie specyficznych procesów produkcyjnych powinno uwzględniać ryzyko i niepewność 
związane z prowadzoną działalnością. W obecnie funkcjonujących systemach wspomagających pla-
nowanie produkcji górniczej, brak jest takiego podejścia, co ma wpływ na jakość informacji wyko-
rzystywanych do podejmowania decyzji w zakresie planów produkcyjnych. 
 Informacje pozyskane w wyniku analizy statystycznej, szczególnie dotyczące rozkładów praw-
dopodobieństwa parametrów procesu, powinny znaleźć zastosowanie w modelowaniu wariantów 
dalszej produkcji, oddając pełniej możliwe warunki dla planowanych działań. 
 W zakresie planowanych robót górniczych w zintegrowanym systemie wspomagania zarządza-
nia produkcją [13] przyjęto, że postęp wyrobisk jest zmienną losową. W wyniku symulacji opartej 
na odpowiednio zbudowanym modelu matematycznym otrzymuje się rozkłady badanych charakte-
rystyk dotyczących wyników produkcyjnych i ekonomicznych. Wynikowy standardowy harmono-
gram robót jest wzbogacony o wykresy kształtowania się badanych charakterystyk (tj. wielkość wy-
dobycia [t], koszt jednostkowy [zł/t], wynik jednostkowy [zł/t]) w zadanym okresie wraz z możliwy-
mi wielkościami odchyleń. Przykłady wybranych charakterystyk przedstawiono na rysunkach 4 i 5. 
 

 
 
Rys. 4. Kształtowanie się wydobycia miesięcznego wraz z odchyleniami dla harmonogramu kopalni X 
Figure 4. Monthly output with deviations for coal mine X schedule 
Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 5. Kształtowanie się kosztu jednostkowego wraz z odchyleniami dla harmonogramu w kopalni X 
Figure 5. Unit cost of sold coal with deviations for coal mine X schedule 
Źródło: opracowanie własne 

 
 Świadomość ryzyka związanego z planowanymi robotami w postaci niedotrzymania lub prze-
kroczenia zakładanych wielkości daje pełniejszy obraz dla porównania ze sobą wariantów i wybo-
ru najlepszego z nich. Zastosowanie takiego podejścia sprawdza się szczególnie w analizie proce-
sów prowadzonych w bardzo specyficznych warunkach, do których zalicza się właśnie wydobycie 
węgla kamiennego. 
 
3.5. Nowoczesne techniki optymalizacji – algorytmy ewolucyjne 

i ewolucyjna optymalizacja wielokryterialna 
 

Naturalnym następstwem procesu modelowania wariantów jest wybór wariantu optymalnego ze 
względu na przyjęte kryterium (kryteria). W przypadku złożonych problemów obliczeniowych za-
stosowanie tradycyjnych technik optymalizacji jest dość czasochłonne, a czasami, z uwagi na spe-
cyfikę problemu, niemożliwe do przeprowadzenia. W takim wypadku można sięgnąć do nowocze-
snych technik optymalizacji w postaci algorytmów ewolucyjnych, w których przeszukiwanie prze-
strzeni rozwiązań rozpoczyna się z kilku, kilkunastu lub nawet z kilkuset miejsc. Odpowiednio za-
projektowana struktura algorytmu tzn.: 
− właściwie przyjęta reprezentacja problemu, 
− dostosowane operatory genetyczne, 
− zdefiniowana funkcja oceny, 
− i pozostałe warunki działania algorytmu, 
może znacznie ułatwić proces poszukiwania rozwiązania optymalnego. W przypadku wielokryte-
rialnej oceny wariantów można skorzystać z algorytmów Ewolucyjnej Optymalizacji Wielokryte-
rialnej. 
 W zakresie modelowania i optymalizacji wariantów robót górniczych opracowano odpowiedni 
algorytm ewolucyjny, który opisano m.in. w [13]. 
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PODSUMOWANIE 
 
W obecnych systemach funkcjonujących w przedsiębiorstwach górniczych i kopalniach węgla ka-
miennego można zauważyć pewne braki odnośnie do możliwości modelowania i optymalizacji przy-
szłej produkcji. Dotyczą one szczególnie wykorzystania wiedzy gromadzonej z prowadzonej działal-
ności do planowania przyszłej produkcji (również w oparciu o techniki sztucznej inteligencji) jak 
i uwzględnienia losowości parametrów charakteryzujących proces produkcyjny. 
 Nowoczesne systemy wspomagające planowanie produkcji górniczej powinny być Systemami 
Wspomagania Decyzji z prawdziwego zdarzenia. „Brak nieodzownych systemów symulacyjnego 
prognozowania kosztu i ekonomicznej efektywności rozpatrywanych wariantów działalności z wy-
korzystaniem wiedzy gromadzonej w odpowiednio usprawnionym monitoringu doświadczeń całe-
go sektora”, który podkreśla prof. Lisowski [12], powinien zostać uzupełniony o odpowiednio za-
projektowane dla specyfiki branży oprogramowanie. 
 W miarę upływu czasu i sczerpywania się udostępnionych części złóż, aby zapewnić utrzyma-
nie podaży surowca na rynku, niezbędne będzie planowanie i projektowanie nowych poziomów wy-
dobywczych. Procesy te powinny być wspierane przez zaawansowane rozwiązania informatyczne 
tworzone dla potrzeb tak charakterystycznego procesu, jakim jest podziemna eksploatacja węgla ka-
miennego i obejmujące najnowsze osiągnięcia nauki w tym zakresie. 
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Possible Software Development Directions in the Support System 
for Production Planning in Hard Coal Mining 
 
The paper presents possible development directions for the software supporting planning process 
of mining production. Short characteristic of systems functioning in this field is given as well as 
modern achievements are mentioned. The elements which have to be taking into consideration in 
new applications for planning production in hard coal mining are described. 
 
 
Artykuł opracowany został w ramach prowadzonych badań statutowych 11.11.100.279 
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Исследование напряженно-деформированного состояния 
пород вокруг камер больших размеров численными  
методами теории упругости 
 
 
В.И. Бузило, Т.С. Савельева, В.А. Савельев, Т.И. Морозова 
Национальный горный университет, Украина 
 
 
 
 
 
 
АННОТАЦИЯ: Приведены результаты расчетов по обоснованию размеров камер большого 
размера для возможного размещения в них горного оборудования. Исследования напряжен-
ного состояния пород произведены методами конечных элементов и потенциала. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Камеры специального назначения, обогатительные фабрики, напря-
женно-деформированное состояние пород, метод конечных элементов, метод потенциала. 
 
 
 

Население планеты в настоящее время составляет около 7 млрд. человек. При современ-
ной технологии производства такое количество людей вызывает в окружающей природе 
изменения необратимого характера и таких масштабов, которые могут вызвать в ближай-
шем столетии обратное действие на благосостояние человека, и будет вредно влиять на рост 
цивилизации. Возникающие экологические, энергетические, сырьевые, демографические 
и продовольственные проблемы тесно связаны с наличием и эффективным использованием 
земельных ресурсов. Земля это и производительная сила в сельском хозяйстве, и основа для 
строительства и всей жизнедеятельности человека. 

В тоже время, развитие промышленности основано на использовании минерального сы-
рья, что ведет к увеличению добычи полезных ископаемых, а, значит, росту числа полостей 
в земной коре. Использование этих полостей позволит решить некоторые экологические про-
блемы и эффективно использовать земельные ресурсы. Подземное пространство может быть 
использовано для расположения многих сооружений горного производства, например, обога-
тительных фабрик, а также сооружений, которые обязательно существуют в больших горо-
дах: гаражей, фабрик, заводов, коммунальных предприятий, складов, холодильников, храни-
лищ и т.д.  

Сведения о размерах очистных камер дают определенное представление о том, какого 
размера могут быть камеры для их вторичного использования при размещения различного 
оборудования, в том числе и оборудования подземных фабрик.  

На Запорожском железорудном комбинате (Украина) высота камер достигает 140 м, ши-
рина (пролет) 15 м и длина и 50 м. Коэффициент крепости руды составляет 6-8. Работы ве-
дут на глубине 800-900 м от поверхности. 

Такого же размера создают камеры и при разработке железных руд в Кривбассе (Украи-
на). Но, обычно, высота камер ограничивается высотой этажа, которую принимают равной 
60-80 м. 

Интересно, что при разработке соляных месторождений образуют очистные камеры зна-
чительных размеров, хотя коэффициент крепости соли всего 2-2,5. Так на Артемовских соля-
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ных рудниках (Украина) принят пролет камер 17 м, высота 20-40 м, а длина измеряется кило-
метрами. 

Разработку Стебниковского месторождения калийных солей (Украина) в начале прошло-
го века вели выщелачиванием. Образовались камеры в плане круглой формы диаметром 
80 - 100 м. Эти камеры находятся в устойчивом состоянии и в настоящее время. 

Можно констатировать, что при разработке рудных месторождений камерными система-
ми создаются камеры, размеры которых вполне достаточны для размещения под землей раз-
личных производственных объектов и крупного оборудования. Конечно, в этом случае каме-
ры потребуется крепить хотя бы простейшими видами крепи в виде набрызгбетона и штанг. 

Примерами использования камер специального назначения являются подземные холо-
дильника в Среднем Поволжье (Россия), санатории в Закарпатье (Украина) и аллергологи-
ческая больница в Ереване (Армения), винные заводы в Криково (Молдова) и в Артемов-
ске (Украина), теплицы в гипсовых выработках в Арзамасе Горьковской области (Россия). 
В подземных камерах размещаются обогатительные фабрики в Перу, Колумбии, Чили, где 
объем выработок составляет 300 тыс.м3. В Норвегии, Швеции, Финляндии все современные 
нефтехранилища размещены в горных выработках при объеме 15 тыс.м3. В Норвегии 120 
электростанций под землей.  

Много примеров вторичного использования подземных камер также в США. Наибольшее 
количество камер специального назначения на месторождениях, расположенных в централь-
ных районах страны, где густая сеть автомобильных дорог обеспечивает удобную связь под-
земных объектов практически со всеми районами страны. Так в штате Канзас помимо много-
численных складов, холодильников, различных хранилищ, торгового центра в горных выра-
ботках размещен также завод точного приборостроения.  

Но решение вопросов по созданию камер специального назначения необходимо осуще-
ствлять исходя из конкретных условий, основываясь на выборе оптимальных вариантов при-
родопользования. Одним из решений, которое позволит сохранить природную среду, являет-
ся комплексное, заранее планируемое использование подземного пространства. И при этом, 
прежде всего, необходимо частично или полностью переходить на подземную разработку 
полезных ископаемых, а также использовать отработанные объемы. Примером перехода на 
подземную разработку с последующей переработкой полезных ископаемых в подземных ка-
мерах, является создание подземных обогатительных фабрик. 

В данной работе приведены результаты исследования напряженного состояния пород во-
круг камер больших размеров, для того чтобы использовать их как камеры специального на-
значения. Рассмотрены варианты использования таких камер для размещения в них подзем-
ных обогатительных фабрик на руднике им. Дзержинского (Кривбасс, Украина) и для усло-
вий Кременчугского железорудного месторождения.  

На рис. 1 и 2 показаны два варианта расположения камер подземной фабрики в условиях 
Кременчугского месторождения. 

Кременчугское железорудное месторождение особенно благоприятно для создания круп-
ного горно-обогатительного предприятия. Месторождение расположено между Кременчу-
гом и Полтавой и имеет длину по простиранию около 50 км. Мощность залежи 300-600 м. 
Падение почти вертикальное. Геологические запасы руды 48 млрд.т. Месторождение покры-
то толщей обводненных наносов мощностью 300-400 м. Коэффициент крепости руды и по-
род 10-15.  

Небольшой участок в южной части месторождения разрабатывается Полтавским горно-
обогатительным комбинатом. На остальной части месторождения возможны только подзем-
ные работы, но они еще не начаты. 

Основная идея заключается в том, что обогатительную фабрику располагают на глубине 
800-1000 м. Добытую руду спускают по рудоспускам в бункера обогатительной фабрики. 
Разработку ведут камерной системой. Отходы обогащения (хвосты) складируют в отрабо-
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танных камерах. К ним добавляют вяжущим материал (цемент или измельченный гранулиро-
ванный шлак) и используют как твердеющую закладку. Концентрат выдают на поверхность.  
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Рис. 1. Подземная обогатительная фабрика в условиях Кременчугского месторождения магнетитовых 
кварцитов. Вариант 1 
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Рис. 2. Подземная обогатительная фабрика в условиях Кременчугского месторождения магнетитовых 
кварцитов. Вариант 2 
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Расчет на прочность камер подземной обогатительной фабрики Кременчугского железо-
рудного месторождения проведен методом конечных элементов [1].  

Обогатительная фабрика расположена на глубине 950 м. Высота камеры 60 м, ширина 
20 м, свод высотой 7 м. Разрушающее напряжение руды на сжатие 90 МПа, на растяжения 
13,4 МПа. Объемный вес породы 3,5·104 Н/м3, модуль упругости – 105 МПа, коэффициент 
Пуассон равен 0,2. 

При решении задачи методом конечных элементов [2] исследуемая область разбивалась 
на элементы конечных размеров, которые взаимодействуют друг с другом через соприка-
сающиеся точки-узлы. При этом выделенный элемент имеет те же физические свойства, что 
и рассматриваемая среда в месте расположения элемента. 

 Исходной информацией являются данные о структуре системы, типы конечных элемен-
тов, места приложения и величина нагрузок, граничные условия. Граничные условия сво-
дятся к тому, что по верхней горизонтальной границе расчетного участка прилагают узло-
вые силы, эквивалентные весу горного массива. По вертикальным границам расчетного уча-
стка задают отсутствие горизонтальных смещений; в узлах нижней горизонтальной границы 
запрещают вертикальные смещения. Узлы внутреннего контура могут перемещаться свобод-
но. В результате вычислений получают значения напряжений в центре тяжести каждого эле-
мента. 

Результаты расчетов представлены на рис. 3. 
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Рис.3. Расчетная схема и эпюры напряжений для камер подземной обогатительной фабрики в условиях 
Кременчугского железорудного месторождения 
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Сжимающее напряжение в стенках камеры равно 44 МПа, следовательно, запас прочно-
сти составит 2,1. Напряжение в центре пролета на высоте 0,5 м от кровли равно 2,47 МПа, 
запас прочности в кровле составит 5,3. Полученные результаты удовлетворяют условиям 
длительной прочности конструкции. Это позволяет рекомендовать камеры таких размеров 
для размещения в них оборудования обогатительной фабрики.  

Аналогичный вариант создания горно-обогатительного предприятия возможен и в усло-
виях рудника им. Дзержинского (Кривбасс).  

Расчет на прочность кровли и стенок камер подземной обогатительной фабрики для руд-
ника им. Дзержинского выполнен численным методом потенциала [3]. 

Для расчета приняты следующие размеры камер: пролет − 15 м, высота − 30 м, свод высо-
той 5 м. Камеры будут расположены на глубине 630 м. Порода имеет следующие физико-ме-
ханические свойства: разрушающее напряжение на сжатие 155 МПа, на растяжение 19 МПа, 
объемный вес 3,3·104 Н/м3, модуль упругости 7·104 МПа, коэффициент Пуассона 0,17, струк-
турная неоднородность породы учтена коэффициентом, равным 0,5. 

Входные данные основываются на геометрии внешней границы, количестве задаваемых 
участков на фрагментах границы, физико-механических характеристиках материала, нагруз-
ках и координатах внутренних точек. Граничные условия следующие: по левой и правой гра-
ницам рассматриваемой области отсутствуют горизонтальные перемещения, поэтому эти 
границы шарнирно закреплены, распределенные нагрузки приложены по внешней горизон-
тальной границе  

Результаты расчета методом потенциала представлены на рис. 4. 
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Рис. 4. Расчетная схема и эпюры напряжений для камер подземной обогатительной фабрики на рудни-
ке им. Дзержинского 

 
Растягивающее напряжение в центре кровли на границе равно 2,39 МПа. Следовательно, 

запас прочности в кровле составит 3,9. Максимальное сжимающее напряжение в стенках ка-
меры равно 26,7 МПа, запас прочности составит 2.9. 

Полученные результаты удовлетворяют условиям длительной прочности конструкции. 
Это позволяет рекомендовать создание подземных камер для размещения горного оборудо-

1151



 

 

вания на руднике им. Дзержинского с размерами: высота − 30 м, пролет − 15 м, свод высо-
той 5 м. 

Рассчитанное напряженно-деформированное состояния позволяет оценить прочность 
горных пород вокруг камер. При этом разрушение пород может быть описано различными 
компонентами состояния. 

Оценка прочности кровли и стенок камер проводилась с использованием первой теории 
прочности − теории наибольших нормальных напряжений, по которой разрушение пород 
наступает при достижении наибольшим нормальным напряжением допустимого значения. 
При этом влияние других компонентов тензора напряжений не учитывается. Поэтому, для 
более полного анализа прочности пород вокруг камер, была применена теория прочности 
Мора [4]. По условию прочности Мора разрушение пород определяется соотношением каса-
тельных и нормальных напряжений в каждой точке тела. 

Использование методов конечных элементов и потенциала позволило получить компо-
ненты напряженно-деформированного состояния σx, σy, τxy в каждой заданной точке вокруг 
камер. По полученным касательным и нормальным напряжениям в исследуемой области, 
и определенным главным напряжениям [5], с учетом условия прочности Мора, были рассчи-
таны запасы прочности в каждой заданной точке вокруг камер подземных обогатительных 
фабрик. 

Результаты показали, что по мере удаления от контура кровли запасы прочности возрас-
тают и минимальные их значения получены в углах, в центрах кровли и стенок камеры. 

По теории Мора в центре кровли камеры для условий Кременчугского месторождения по-
лучен запас прочности 5,6, в стенках − 2,9. По первой теории прочности получен запас проч-
ности в кровле камеры 5,3, в стенках – 2,1. 

Аналогичные расчеты запасов прочности были проведены для камер рудника им. Дзер-
жин ского. При этом запасы прочности по теории Мора составили: в центре кровли − 3,9, 
в стенках − 3,6. По первой теории запасы прочности в кровле − 3,9, в стенках − 2,9. 

Таким образом, полученные результаты позволили подтвердить сделанные выводы, что 
выбранные размеры камер удовлетворяют условиям длительной прочности конструкции. 

При этом полученные запасы прочности по первой теории прочности и по теории проч-
ности Мора в кровле отличаются незначительно. В стенках камер первая теория прочности 
дает запас прочности меньше. Поэтому, с достаточной для практики точностью, можно оце-
нивать прочность центра кровли и стенок по первой теории прочности. 

Для более полного анализа прочности камер необходимо, в соответствии со свойствами 
породы, использовать теории прочности, учитывающие касательные и нормальные напряже-
ния в каждой точке вокруг исследуемой конструкции. Разработанная методика оценки проч-
ности позволила, учитывая все компоненты тензора напряжений, получить запасы прочности 
в каждой точке вокруг камеры. Тем самым, это позволило оценить соответствие условиям 
прочности не только центра кровли и стенок, но и всего контура выработки. 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono rozwiązania informatyczne wspomagające kontrolę 
prawidłowości załadunku i sprzedaży węgla, współpracujące z tanimi kontrolerami przemysłowy-
mi oraz urządzeniami automatyki i wizualizacji. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Sprzedaż, zabezpieczenia, ekspedycja, załadunek, systemy nadzoru i waże-
nia, narzędzia i technologie teleinformatyczne, outsourcing IT, sieci internetowe, systemy i portale 
korporacyjne 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A., wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku roz-
począł realizację systemów informatycznych, wspomagających kontrolę prawidłowości załadunku 
i sprzedaży węgla [1], [2]. Ideą przewodnią nowej generacji systemów informatycznych autorstwa 
COIG S.A. współpracujących z szeroko rozumianą automatyką, było maksymalne wykorzystanie 
możliwości tanich kontrolerów przemysłowych oraz urządzeń automat i wizualizacji, dostępnych 
obecnie na rynku. 
 W aspekcie załadunku i sprzedaży węgla można wyróżnić dwa podstawowe obszary spedycyj-
ne, generujące różne wymagania w stosunku do systemu informatycznego. Są to: 
− spedycja kolejowa, 
− spedycja samochodowa. 
 W średnich i dużych przedsiębiorstwach, dla których usługi proponuje firma COIG S.A., istnie-
je konieczność współpracy z różnego rodzaju urządzeniami oraz firmami będącymi dostawcą auto-
matyki, co generuje potrzebę budowy systemu w architekturze modułowej. Zależnie od stopnia elek-
tronizacji przedsiębiorstwa i wymagań klienta, włączane są poszczególne moduły, które dostoso-
wują system informatyczny do procesu technologicznego. 
 Firma COIG S.A. wykorzystuje wiele własnych rozwiązań konstrukcyjnych, dotyczących zarów-
no elektroniki jak i sterowników wag, rogatek, systemów sygnalizacji świetlnej, kamer przemysło-
wych itp. 
 Poniżej podaje się opis kilku wybranych rozwiązań aplikacji Kompleksu Sprzedaży – SZYK2/ 
/KSP [3], [4], dotyczących problematyki załadunku i sprzedaży. 
 
 
2. SPEDYCJA KOLEJOWA 
 
W obszarze spedycji kolejowej oprogramowanie współpracuje z urządzeniami ważącymi, odczytu-
jąc wyniki zwracane przez terminal wagowy bezpośrednio do aplikacji, bez możliwości ręcznego 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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wprowadzenia do systemu wyniku ważenia. Taka konfiguracja aplikacji wagi kolejowej stanowi 
podstawowe zabezpieczenie prawidłowości załadunku, gdzie wynik musi być odczytany z termina-
la przez system informatyczny i nie da się go wprowadzić ręcznie. Przy realizacji zleceń związa-
nych z elektronizacją punktów załadunku kolejowego stwierdzono, że w przypadku odczytów z wag 
w systemie tara-brutto, operator wielokrotnie musi wchodzić w interakcję z oprogramowaniem oraz 
systemami zasypowymi (wykonaj zważenie tary wagonu, uruchom taśmę zasypową, zatrzymaj za-
syp towaru w odpowiednim momencie, odczytaj wartość brutto).  Taka konieczność pracy powo-
duje, że nie może być efektywnie obsłużony zasyp więcej niż jednego wagonu na jednym torze, przez 
jednego pracownika. Aby wyeliminować tą niedogodność, przyjęto możliwość realizacji przez klien-
ta ww. procesu przy współudziale sterownika PLC, któremu powierzone zostanie zadanie rozpoczę-
cia − zakończenia załadunku. W trybie sterowania z mikrokontrolerem, operator wykonuje zadanie 
żądanej ilości towaru, a całą resztę procesu (zważenie tary, uruchomienie taśm załadowczych, za-
trzymanie taśm w momencie osiągnięcia żądanego netta, odbiór wyniku ważenia) wykona kontro-
ler PLC. Dodatkowo, aby zabezpieczyć system załadunku przed nieuprawnionymi uruchomieniami 
taśmy, istnieje możliwość zablokowania taśm lub włączenia alarmów z chwilą ich ręcznego włą-
czenia. 
 

 
 
Rys. 1. Fragment aplikacji waga kolejowa 
Figure 1. Fragment of application railroad weight 

 
 Stworzona została również możliwość wykonania zdjęć z procesu załadunku na wagony do prze-
glądania przez służby monitorujące. Możliwa jest również automatyczna kontrola prawidłowości 
ustawienia wagonu na platformie wagowej. Te dwa aspekty zostały opisane szerzej w dalszej czę-
ści artykułu, dotyczącej załadunku samochodowego. 
 
 
3. ZAŁADUNEK SAMOCHODÓW 
 
Dla zobrazowania procesów załadunku samochodów przedstawiono przykład rozmieszczenia sprzę-
tu dla procesu nadzoru załadunku, w trakcie realizacji jednego z kontraktów. 
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Rys. 2. Przykładowe rozmieszczenie sprzętu w procesie nadzoru załadunku 
Figure 2. Exemplary accommodation of equipment in process of oversight of loading 
 
 Systemy autorstwa COIG S.A. zostały zaimplementowane w ten sposób, że nie jest możliwe 
ominięcie któregokolwiek z punktów ciągu technologicznego. Brak rejestracji wjazdu na bramie 
powoduje blokadę możliwości ważenia pojazdu na wagach, nie zatwierdzenie zasypu pojazdu unie-
możliwia zważenie brutta, brak wystawionych dokumentów uniemożliwia otwarcie rogatki wyjaz-
dowej itp. 
 Przebieg przykładowego procesu technologicznego, dotyczącego zasypu i ważenia samochodów 
przedstawia się następująco: 
− kierowca rejestruje się w punkcie obsługi – Biurze Obsługi Klienta (BOK) otrzymując prze-

pustkę uprawniającą do wjazdu na teren zakładu z nadrukowanym kodem kreskowym; 
− służby ochrony odczytują z przepustki kod kreskowy; 
− następuje otwarcie rogatki wjazdowej; 
− wyzwolona zostaje rejestracja obrazu podczas przejazdu przez bramę zakładu; 
− kierowca podjeżdża do wagi, gdzie operator wagi zapala pozwolenie na wjazd na platformę wa-

żącą; 
− kierowca w trakcie wjazdu na platformę jest pozycjonowany przez system świateł przód – tył – 

stop; 
− operator wagi odczytuje z przepustki kod kreskowy; 
− aplikacja wykonuje sprawdzenie prawidłowości ustawienia pojazdu kontrolując, czy pojazd znaj-

duje się w odpowiednich polach platformy; 
− przy prawidłowym ustawieniu pojazdu, dokonywany jest odczyt tary pojazdu; 
− wyzwalana jest sekwencja zdjęć przód – tył – góra; 
− przekazywana jest informacja do systemu zasypu o żądaniu zasypu pojazdu; 
− kierowca zjeżdża z wagi i udaje się pod zasyp, podkładając przepustkę pod czytnik kodów kre-

skowych; 
− na ekranie operatora systemu załadunku uwidoczniony zostaje numer rejestracyjny oraz ilość 

i rodzaj towaru, który należy załadować; 
− system załadunku otrzymuje pozwolenie na otwarcie zasobnika tylko z asortymentem wskaza-

nym przez BOK; 
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− kierowca wraca na wagę; 
− operator odczytuje kod kreskowy z przepustki; 
− system w tle sprawdza, czy zasyp został zakończony, czy pojazd jest prawidłowo pozycjonowa-

ny na wadze, wykonuje kontrolę tonażowo wartościową; 
− wykonane zostają zdjęcia z przyjęcia wyniku ważenia; 
− kierowca odbiera dokumenty wyjazdowe w BOK; 
− strażnikowi po odczycie z kodu kreskowego, na monitorze zostają uwidocznione informacje słu-

żące do kontroli pojazdu z dokumentami; 
− prawidłowość wystawienia dokumentów powoduje możliwość otwarcia rogatki wyjazdowej; 
− otwarcie rogatki powoduje wykonanie zdjęć z momentu opuszczania terenu zakładu. 
 Na każdym z etapów zaimplementowana jest aplikacja wspomagająca proces technologiczny. 
 We wszystkich punktach pracuje bezobsługowy program rejestracji sekwencyjnych zdjęć kon-
tekstowych, umożliwiający podgląd, śledzenie (monitoring) zachodzących procesów biznesowych. 
System daje możliwość dokumentowania zaistniałych procesów poprzez kontekstowe dowiązanie 
zarejestrowanych zdjęć do zdarzenia inicjującego, które można podzielić na: 
− określone (poprzez proces biznesowy), np. nadzorowany wjazd na teren zakładu (nadzorowany 

– zarejestrowany wjazd przez służby ochrony), ważenie tara/brutto itp.; 
− nieokreślone, np. nieupoważniony najazd na wagę, nieautoryzowany wjazd na teren zakładu (bez 

rejestracji przez służb ochrony). 
 Każde z takich zdarzeń ma swoje odzwierciedlenie w systemie i może być poddane audytowi 
przez odpowiednią komórkę przedsiębiorstwa. 
 Elastyczno-zdarzeniowa konstrukcja aplikacji pozwala zdefiniować zdarzenia inicjujące, które 
mają powodować żądaną reakcję systemu (lub zarejestrowanie w systemie faktu ich wystąpienia). 
 Poniżej podaje się funkcjonalny opis aplikacji wspomagających proces technologiczny załadun-
ku węgla na wagony. 
 

Biuro Obsługi Klienta (BOK) 
Aplikacja Biuro Obsługi Klienta (BOK) dokonuje kontroli w zakresie prawidłowości danych i do-
kumentów wjazdowych klientów, precyzuje rodzaj towaru, sposób i miejsce dokonywania załadun-
ku po wjeździe na teren zakładu. Tylko klienci zarejestrowani w Biurze Obsługi Klienta otrzymują 
prawo wjazdu na teren zakładu. 
 

 
 
Rys. 3. Rejestracja w Biurze Obsługi Klienta 
Figure 3. Registration in Service Bureau 
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Brama wjazd – wyjazd aplikacja STRAŻNIK 
Aplikacja STRAŻNIK współpracuje m.in. z rogatkami dopuszczającymi wjazd na teren przedsię-
biorstwa. Każde otwarcie rogatki wykonuje sekwencje wideo, powodując zarejestrowanie numerów 
rejestracyjnych oraz ładunku pojazdu. Aplikacja ułatwia pracę służbom ochrony, umożliwiając po-
dejmowanie decyzji nie tylko dotyczących samego procesu załadunku, ale również podejmowania 
decyzji dotyczących sterowania ruchem na terenie przedsiębiorstwa. Zależnie od ilości przebywa-
jących na terenie zakładu pojazdów i dostępności w danym momencie towaru w magazynie, służby 
ochrony mogą dopuszczać do wjazdu tylko określoną ilość pojazdów po określony towar. 
 

 
 
Rys. 4. Aplikacja STRAŻNIK 
Figure 4. SECURITY MAN Application 

 
Aplikacja WAGA 
Aplikacja WAGA dokonuje ważeń elektronicznych ciężaru pojazdów, umożliwia operatorowi do-
puszczenie wjazdu pojazdów na platformę, sprawdza prawidłowość ustawienia pojazdów, potrafi 
kontrolować i informować nadzór kopalni o zdarzeniach poza procesem technologicznym. Możli-
we jest również sterowanie kierunkiem przejazdu przez wagę, co przy dużym natężeniu ruchu jest 
bardzo istotnym aspektem. 
 Z aplikacją WAGA ściśle współpracują bariery optyczne (kurtyny optyczne) umieszczone na 
platformie, zależnie od wymagań klienta. Bariery chronią prawidłowość ustawienia pojazdu, powo-
dując brak możliwości zważenia w przypadku wyjazdu poza obrys. Dodatkowo, w przypadku sto-
sowania kamer, dodatkowe pary barier mogą wymuszać odpowiednie ustawienie pojazdów na plat-
formie dla uzyskania optymalnego kontrastu dla zdjęć wykonywanych w trudnych warunkach at-
mosferycznych. 
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Rys. 5. Aplikacja WAGA 
Figure 5. WEIGHT Application 

 

 
 
Rys. 6. Bariera optyczna 
Figure 6. Optical barrier 

 
Aplikacja FOTO STRAŻNIK 
Aplikacja FOTO STRAŻNIK poszerza obszar nadzoru i kontroli załadunku usprawniając i umoż-
liwiając analizę całego procesu technologicznego. Aplikacja daje możliwość analizy obrazów od wjaz-
du pojazdu na teren zakładu, poprzez tarowanie, załadunek, po wyjazd z terenu zakładu. Ponadto 
szerokie pole dostępu do aplikacji powoduje, że przeglądanie opisywanego procesu nie ogranicza 
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danej osoby do korzystania tylko i wyłącznie ze swojego stanowiska komputerowego. Jedynym wa-
runkiem jest możliwość łączenia się stanowiska do serwera aplikacyjnego, na którym zainstalowa-
no aplikację. W systemie możliwa jest analiza zdjęć, w różnych przekrojach i według zadanych wa-
runków. Dodatkowo możliwe jest wyświetlenie wszystkich zarejestrowanych przez wagę sytuacji 
alarmowych (np. prób ważenia z przerwaną barierą, wjazdów na wagę bez zezwolenia wjazdu itp.). 
 

 
 
Rys. 7. Aplikacja FOTO STRAŻNIK 
Figure 7. FOTO SECURITY MAN Application 

 
Upoważnienia internetowe do odbioru węgla 
Bardzo istotnym zabezpieczeniem udostępnianym w Kompleksie Sprzedaży SZYK2/KSP jest wy-
dawanie węgla na podstawie internetowych upoważnień do odbioru węgla. 
 Rozwiązanie to stosowane jest tylko dla uwierzytelnionych klientów grup kapitałowych. 
 Aby system był maksymalnie bezpieczny, zastosowano technologię sprawdzania autentyczności 
wykorzystywanych danych. Uwierzytelnieni klienci, aby wprowadzić upoważnienie muszą posia-
dać certyfikat bezpieczeństwa, który zapewnia trzy podstawowe funkcje: 
− Tajność − każdy użytkownik po stronie autoryzowanego sprzedawcy [5] posiada swój prywat-

ny klucz, dzięki któremu może wprowadzić upoważnienie i uruchomić tunel internetowy po-
przez łącze wirtualnej sieci prywatnej, do którego ewentualni hackerzy nie mają dostępu. 

− Niezaprzeczalność wprowadzenia upoważnienia − jeżeli użyto prywatnego klucza i zostało to 
odnotowane w systemie, nie ma możliwości wyparcia się wprowadzonych informacji. 

− Autentyczność – oznacza, że dane wprowadzone po stronie Internetu są identyczne z danymi 
po stronie zakładu. 

 Na podstawie wprowadzonych danych w portalu internetowym przez dysponenta towaru, zo-
staje wygenerowany numer PIN. Funkcja haszująca zwraca 6 znaków, które są sumami kontrolny-
mi wygenerowanymi na podstawie wprowadzonego ciągu danych. 
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 Przy odbiorze towaru, po podaniu numeru upoważnienia i PIN przez kierowcę, lokalny system 
informatyczny zostaje zasilony danymi pobranymi z portalu internetowego. Następnie dane te zo-
stają przetworzone przez tą samą funkcję haszującą, której użył program wystawiający upoważnie-
nie. Dla podjętych z portalu internetowego danych, musi zostać wyliczona ta sama wartość funkcji, 
która zostanie porównana z PIN’em podanym przez kierowcę. Jeżeli jakikolwiek znak został zmie-
niony (imię kierowcy wprowadzone Marek, zostało zamienione na Jarek, np. na skutek błędów trans-
misji) system stwierdza, że dane nie są autentyczne i informuje obsługę BOK, że PIN jest błędny. 
Funkcja kodująca jest funkcją jednostronną tzn. nieistnieje algorytm odwrotny wyliczenia wartości 
funkcji, co daje pewność braku możliwości przełamania systemu przez ataki hackerów. 
 Innym aspektem pracy w trybie upoważnień internetowych jest informacja ONLINE, przekazy-
wana do dysponenta towaru. Dysponent otrzymuje informację o chwili pojawienia się kierowcy 
w BOK, w momencie załadunku towaru, wystawienia dokumentów, opuszczeniu terenu zakładu. 
W każdym momencie (do chwili wystawienia dokumentów wyjazdowych), dysponent towaru mo-
że cofnąć zezwolenie na odbiór na dane upoważnienie. Funkcjonalność systemu upoważnień inter-
netowych umożliwia automatyczne przesyłanie za pomocą SMS na komórki kierowców numerów 
upoważnień, wraz z kodami PIN. 
 Opisana funkcjonalność jest częścią Portalu Autoryzowanego Sprzedawcy [5] stanowiąc więk-
szą całość, która w wielu miejscach dotyka problematyki nadzoru, załadunku i awizacji odbiorów 
towaru. 
 Dodatkowo w rozwiązaniach informatycznych COIG S.A. znajduje się wiele zabezpieczeń słu-
żących kontroli prawidłowości działań takich jak: blokady terminali wag nasypowych przed ręcz-
nym sterowaniem, uprzedzanie dozoru o próbach ręcznych manipulacji taśmami załadowczymi, kon-
trola poprzedniej tary pojazdu, powiadamianie o przebywaniu pojazdu na terenie zakładu powyżej 
określonego czasu, automatyczne wymuszanie ważeń kontrolnych, obsługa przesypania ładowań 
wag nasypowych itp. 
 
 

4. WSPÓŁPRACA Z SYSTEMAMI ZEWNĘTRZNYMI 
 
Kompleks Sprzedaży SZYK2/KSP współpracuje z wieloma firmami będącymi zewnętrznymi udzia-
łowcami tego kompleksu, zarówno w zakresie załadunku jak i monitoringu. Opracowane zostały 
rozwiązania wymieniające za pomocą protokołów komunikacyjnych informację o prawidłowości 
ciągu technologicznego. Tam, gdzie konieczne jest przekazanie informacji o zakresie określonym 
przez klientów do zewnętrznych systemów monitoringu, systemy te są automatycznie powiadamia-
ne. Operatorzy Centrów Monitoringu uzyskują informację o wystawionych dokumentach, już 
w momencie ich wystawiania przez operatora BOK, która to informacja zostaje zmontowana wraz 
z obrazem z kamer przemysłowych. 
 W korporacjach wielozakładowych, utrzymanie jednolitego środowiska i platformy sprzętowej 
jest praktycznie niemożliwe, dlatego konieczne jest tworzenie wielu interfejsów międzysystemowych. 
Specyfika każdego z zakładów wymusza indywidualne podejście do konstrukcji ciągów i proce-
sów technologicznych. Współpraca z firmami dostarczającymi sprzęt i modernizującymi zakłady 
przeróbcze, często wymaga wyznaczania linii demarkacyjnej odpowiedzialności za prawidłowość 
procesów. 
 W większości przypadków Firma COIG S.A. wymienia z zewnętrznymi systemami informacje 
poprzez mechanizmy bazodanowe lub dedykowane serwisy. Zdarza się jednak, że występuje ko-
nieczność wymiany danych za pomocą systemu plików, co jest uzależnione od poziomu zaawan-
sowania stosowanej technologii. Na obecnym poziomie technicznym możliwa jest budowa bardzo 
zaawansowanych technicznie i wyrafinowanych systemów kontroli, które jednak powodują konie-
czność poniesienia wysokich kosztów inwestycyjnych. 
 Można zatem z powodzeniem stwierdzić, że zabezpieczenie prawidłowości procesów załadun-
kowych jest proporcjonalne do poniesionych kosztów. 
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5. STAN WDROŻEŃ ROZWIĄZAŃ 
 
Aktualnie wybrane aplikacje nowej generacji Kompleksu Sprzedaży SZYK2/KSP zabezpieczające 
prawidłowość procesów załadunku i ekspedycji węgla, zostały wdrożone w kopalniach Kompanii 
Węglowej S.A., Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. i Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 
 
 
6. ŹRÓDŁA EFEKTÓW ZWIĄZANYCH Z WDROŻENIEM INFORMATYCZNYCH 

ZABEZPIECZEŃ ZAŁADUNKU I SPRZEDAŻY WĘGLA 
 
Praktyczne wdrożenie opracowanych przez COIG S.A. rozwiązań informatycznych zabezpieczają-
cych załadunek i sprzedaż węgla, umożliwia uzyskanie szeregu źródeł korzyści ekonomicznych. 
Do ważniejszych z nich można zaliczyć: 
− Poprawa funkcji nadzoru i kontroli nad prawidłowością przebiegu procesu załadunku i sprze-

daży węgla. 
− Możliwość bieżącego śledzenia procesu załadunku węgla oraz natychmiastowe powiadamianie 

o powstałych postojach w czasie załadunku i ich przyczynach. 
− Opcjonalna współpraca z systemami wizualizacji nadzoru przebiegu procesu produkcyjnego 

w kopalniach węgla kamiennego. 
 
 
WNIOSKI 
 
1. Zastosowanie rozwiązań informatycznych do nadzoru nad procesami załadunku, ekspedycji 

i sprzedaży węgla w znacznym stopniu eliminuje możliwości powstawania nieprawidłowych 
zjawisk związanych z obsługą klienta. 

2. Istotnym czynnikiem zabezpieczającym prawidłowości załadunku i sprzedaży węgla jest zasto-
sowanie nowoczesnych technologii, automatyzujących komunikację z urządzeniami ważącymi 
i sterującymi ruchem pojazdów na terenie kopalń. 

3. Opracowane przez COIG S.A. rozwiązania informatyczne ze sfery nadzoru i sprzedaży węgla 
są elementami systemu klasy MES, wykorzystującego technologie informatyczne i elementy au-
tomatyki do zbierania informacji wprost ze stanowisk produkcyjnych oraz ich transfer w obszar 
biznesowy. 

 
 
LITERATURA 
 
[1] Koszowski Zb., Horodecki J.: Nowe produkty oraz formy usług informatycznych oferowane przez Cen-

tralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. w Katowicach. Polski Kongres Górniczy, Sesja VIII. Wydaw-
nictwo IGSMiE PAN, Kraków 2007. 

[2] Koszowski Zb., Syrkiewicz J.: Efektywność wdrażania zintegrowanego systemu wspomagającego za-
rządzanie – system SZYK w sektorze górnictwa węgla kamiennego. PTI-Efektywność zastosowań sys-
temów informatycznych, tom III, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, Szczyrk 2002. 

[3] Rymaszewski St., Matkowski P.: Centralizacja zarządzania sprzedażą w oparciu o nowe rozwiązania sys-
temu SZYK2. Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Wydawnictwo IGSMiE PAN, AGH, Kraków 2010. 

[4] Praca zbiorowa: Specyfikacja funkcjonalna − Kompleks Sprzedaży SZYK2/KSP. Opracowanie wew-
nętrzne, COIG S.A., Pracownia ZR, Katowice 2009. 

[5] Kraus W.: Włączenie klientów Kompanii Węglowej S.A. do systemu SZYK2 w zakresie procesu sprze-
daży węgla poprzez Portal Internetowy. Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Wydawnictwo IGSMiE 
PAN, AGH, Kraków 2010. 

 

1161



 

 

IT Security of Correct Loading and Disposal of Coal in SZYK2 System 
 
The paper presents the COIG S.A. information technology solution aiding in control of loading and 
merchandise processes working in realm of collaboration with programmable logic controllers and 
industrial automatic equipment. 
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Włączenie klientów Kompanii Węglowej S.A. do systemu 
SZYK2 w zakresie procesów sprzedaży 
poprzez portal internetowy 
 
 
Wiesław Kraus 
Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. Katowice 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono internetowy system informatyczny o nazwie Portal 
Klienta SZYK2/KSK/EKKW, opracowany w celu organizowania współpracy Kompanii Węglowej 
S.A. z siecią jej klientów. Przedstawiono m.in. zarządzanie za pomocą portalu SZYK2/KSK/EKKW 
dokumentacją handlową (umowa roczna, zamówienie kwartalne, zlecenie sprzedaży) wraz ze stoso-
waniem kwalifikowanego podpisu cyfrowego. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: sprzedaż, zabezpieczenia, ekspedycja, załadunek, systemy nadzoru i wa-
żenia, narzędzia i technologie teleinformatyczne, podpis elektroniczny, sieci internetowe, systemy 
i portale korporacyjne 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Skuteczne zarządzanie oraz zapewnienie konkurencyjności na rynku węglowym wywołały potrze-
bę opracowania rozwiązań informatycznych wspomagających procedury sprzedaży węgla w ko-
palniach węgla kamiennego i kontaktów z klientami. Pierwsze rozwiązania w powyższym zakresie, 
wykorzystujące sieci informatyczne do obsługi klientów, zostały opracowane na potrzeby Katowic-
kiego Holdingu Węglowego S.A. w postaci Portalu Autoryzowanego Sprzedawcy e-AS. Portal ten 
wdrożony do praktycznego stosowania, służy KHW S.A. do konsolidacji sieci autoryzowanych sprze-
dawców węgla działających na terenie całego kraju. Aktualnie użytkownikami Portalu e-AS jest 206 
firm będących autoryzowanymi sprzedawcami węgla, kopalnie i Biuro Zarządu KHW S.A. oraz 
Katowicki Węgiel Sp. z o.o. [1], [2]. 
 Opracowany Portal Klienta Kompanii Węglowej SZYK2/KSK/EKKW, realizuje również funk-
cje wspomagania procedury sprzedaży węgla i kontaktów z klientami, niemniej jednak zakres roz-
wiązań i sposób realizacji poszczególnych funkcji jest odmienny, niż to przyjęto w Portalu e-AS. 
 Pierwsza wersja Portalu Klienta SZYK2/KSK/EKKW, dostosowana do potrzeb Kompanii Wę-
glowej S.A. powstała w roku 2005. Opracowany został wówczas portal internetowy, zawierający 
dwa istotne rozwiązania: raportowanie sprzedaży węgla oraz „słup ogłoszeniowy”. Ten zakres funk-
cjonalny portalu zaoferowany został wszystkim klientom Kompanii Węglowej S.A., a w następnej 
kolejności wyodrębnionej grupie klientów, która przewozi węgiel transportem samochodowym. Dla 
nich też zostały opracowane rozwiązania służące uzgadnianiu odbiorów węgla. Najistotniejszym 
momentem dalszego rozwoju Portalu Klienta SZYK2/KSK/EKKW było wprowadzenie dokumen-
tów elektronicznych z kwalifikowanym podpisem cyfrowym, które to rozwiązanie jest obecnie wdro-
żone w grupie ponad 100 autoryzowanych sprzedawców węgla oraz w licznej grupie bezpośred-
nich odbiorców węgla. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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 Portal Klienta SZYK2/KSK/EKKW funkcjonuje w powiązaniu z Zintegrowanym Systemem 
Wspomagającym Zarządzanie Przedsiębiorstwem − SYSTEM SZYK2, autorstwa COIG S.A., wdro-
żonym powszechnie we wszystkich kopalniach i spółkach węglowych. System ten, stanowiący ze-
staw wzajemnie powiązanych dziedzinowych systemów informatycznych, zgrupowanych w wyróż-
nionych kompleksach, swymi rozwiązaniami wspomaga funkcje zarządzania na poszczególnych, 
wyróżnionych w sektorze poziomach organizacyjnych, tj. kopalniach, spółkach węglowych, a tak-
że na poziomie branży [3]. 
 Jednym z podstawowych systemów dziedzinowych Systemu SZYK2 jest wspomagający zarzą-
dzanie obrotem węgla kamiennego w kopalniach i spółkach węglowych – system SZYK/ZBYT 
WĘGLA, wspierający swoimi rozwiązaniami zagadnienia związane z załadunkiem, ekspedycją, kon-
trolą jakości i sprzedażą węgla [4]. Portal Klienta SZYK2/KSK/EKKW stanowi przedłużenie sys-
temu SZYK/ZBYT WĘGLA w kierunku klientów Kompanii Węglowej S.A. 
 W niniejszym artykule przedstawiono rolę Portalu Klienta SZYK2/KSK/EKKW, jako narzędzia 
wspomagającego procedury sprzedaży węgla i kontakt z klientami. 
 
 
2. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNA ROZWIĄZAŃ 
 
Zakres funkcjonalny rozwiązań Portalu Klienta SZYK2/KSK/EKKW obejmuje następujące zagad-
nienia związane ze sferą sprzedaży węgla: umowa z klientem, aneks do umowy, zamówienia kwar-
talne, awizacja tygodniowa, raportowanie, słupy ogłoszeniowe. 
 
2.1. Umowa z klientem 
 

Portal Klienta SZYK2/KSK/EKKW, wspomagając procedury sprzedaży węgla zawiera w sobie sze-
reg rozwiązań, które służą przetwarzaniu dokumentacji handlowej. Jedną z takich dokumentacji han-
dlowych jest umowa z klientem, zawierana przez Kompanię Węglowa S.A. z wszystkimi odbior-
cami węgla. W umowie tej następuje wzajemne zobowiązanie z jednej strony do dostawy, z drugiej 
do odbioru węgla w określonych ilościach, sortymentach oraz poszczególnych miesiącach roku ka-
lendarzowego. Umowy mogą być roczne lub wieloletnie oraz posiadają różną treść w zależności 
od formy własności firmy, rodzaju towaru (osobne umowy dotyczą węgli grubych i średnich, osob-
ne miałów energetycznych, mułów i flotokoncentratów), przedmiotu umowy (umowy sprzedaży, 
przechowania, węgla deputatowego). Portal Klienta SZYK2/KSK/EKKW wyposażony jest w ela-
styczne rozwiązania, które pozwalają na automatyzację procesu tworzenia umów i zarządzania pro-
cesem ich akceptacji. Do tworzenia umów służy mechanizm korespondencji seryjnej, którego idea 
polega na możliwości tworzenia dowolnej ilości wzorów umów i łączenia ich z bazą danych o klien-
tach. Umowy zawierają dowolną ilość załączników, które przykładowo są cennikami, wykazami 
parametrów jakościowych węgla. Umowy mogą być dowolną ilość razy anektowane. Aneks 
wprowadza nowy cennik węgla, rozszerza umowę lub zmienia jej zapisy. Do tworzenia aneksów 
służy ten sam mechanizm korespondencji seryjnej, który służy do tworzenia umów. 
 Umowa i aneks są dokumentami elektronicznymi z kwalifikowanym cyfrowym podpisem. Usta-
wa o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 roku wraz z dokumentami wykonawczymi 
zrównała ważność tradycyjnego podpisu ręcznego z dokumentem podpisanym elektronicznie. Obec-
nie wszyscy autoryzowani sprzedawcy węgla, bezpośredni odbiorcy węgla oraz przedstawiciele Za-
rządu Kompanii Węglowej S.A. posiadają zestawy do podpisu cyfrowego, na które składają się: kar-
ta kryptograficzna, czytnik kart oraz oprogramowanie. Do podpisywania służy specjalne oprogra-
mowanie opracowane w COIG S.A., na które składają się komponenty oprogramowania firm PWPW 
Sigillum, KIR, Microsoft oraz własne COIG S.A. Powyższe oprogramowanie działa w komunika-
cji z Portalem Klienta SZYK2/KSK/EKKW, zapewniając zgodność danych podpisywanego doku-
mentu z zawartością bazy danych oraz realizuje operacje służące zapisywaniu dokumentów w bazie 
danych. Wygenerowana umowa i aneks do umowy przechodzą ścieżkę akceptacji, to znaczy, że Por-
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tal Klienta SZYK2/KSK/EKKW udostępnia umowę do akceptacji lub podpisu na kolejnych stano-
wiskach pracy w Kompanii Węglowej S.A., a następnie u klienta. Za przygotowanie wzorów i emis-
ję umów dla poszczególnych klientów odpowiedzialne są dwie sekcje pionu sprzedaży: umowy do-
tyczące węgli grubych i średnich przygotowuje Sekcja Autoryzowanych Sprzedawców, natomiast 
umowy sprzedaży miałów energetycznych, mułów i flotokoncentratów przygotowuje Sekcja Klien-
tów Indywidualnych. Portal SZYK2/KSK/EKKW dostarcza dokument do kolejnych ogniw, który-
mi są: kierownicy sekcji, radcy prawni, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, dwóch przedstawicieli 
Zarządu KW S.A., jeden lub dwóch przedstawicieli firmy klienta. Podpisana przez obydwie strony 
umowa jest ostatecznie rejestrowana w systemie Rejestr Umów SZYK2/KLM/LRU, który jest jed-
nym z systemów dziedzinowych Systemu SZYK2. Obieg dokumentu umowy przedstawia rysunek 1. 
 
 

 
 
Rys. 1. Schemat obiegu umowy poprzez stanowiska pracy w KW S.A. i u klienta 
Figure 1. The schema of flow of contract through work places in KW S.A. and in a client 
 
 
 Przekazywaniu umów na poszczególne stanowiska pracy towarzyszy mechanizm wysyłania do 
telefonów komórkowych powiadomień o nadejściu dokumentów do podpisu. 
 Dane z umów mają kluczowe znaczenie dla Portalu Klienta SZYK2/KSK/EKKW, gdyż na nich 
opierają się dalej opisane rozwiązania awizacji i zamówień. 
 
2.2. Zamówienia kwartalne 
 

W oparciu o umowę roczną klienci składają kwartalne zamówienia na odbiór węgla, które również 
są dokumentami elektronicznymi, z kwalifikowanym cyfrowym podpisem. Składanie zamówienia 
rozpoczyna się u klienta, który rejestruje zamówienie oraz podpisuje cyfrowo przy użyciu karty kryp-
tograficznej. Podczas rejestracji zamówienia następuje kontrola zgodności zamówienia z umową 
roczną oraz bilansowanie tonażu zamówionego i przyjętego w umowie, w celu zagwarantowania 
nie przekroczenia wielkości zapisanych w umowie rocznej. Zamówienie, zanim zostanie przyjęte 
do realizacji, podlega procesowi kontroli i akceptacji. Dla zamówień węgli grubych i średnich, 
pierwszym ogniwem, które dokonuje weryfikacji zamówienia, jest kierownik Działu Obsługi Klien-
ta na kopalni, do której adresowane jest zamówienie. Dla zamówień miałów energetycznych, mu-
łów i flotokoncentratów, osobą weryfikującą jest pracownik Sekcji Klientów Indywidualnych 
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w KW S.A. Trzecim i ostatnim ogniwem przetwarzającym zamówienie, jest pracownik Działu Ob-
sługi Klienta na kopalni, który akceptując zamówienie powoduje przeniesienie jego danych do sys-
temu SZYK/ZBYT WĘGLA i założenie zlecenia sprzedaży. 
 
2.3. Korekta zamówienia 
 

Do złożonych zamówień klienci mogą składać korekty zwiększające lub zmniejszające zamówiony 
tonaż. Klient składając korektę odszukuje w Portalu Klienta SZYK2/KSK/EKKW jedno ze złożo-
nych przez siebie zamówień i wprowadza korektę ilościową. W przypadku korekt zwiększających 
zamówienie portal kontroluje, czy korekta nie przekroczy wielkości zapisanych w umowie, nato-
miast w przypadku korekt zmniejszających, portal sprawdza, czy klient już nie odebrał towaru. Ko-
rekta jest dokumentem elektronicznym z kwalifikowanym cyfrowym podpisem, a proces jego pod-
pisywania i akceptacji jest taki sam jak dla zamówienia. Należy przy tym zauważyć, że korekta 
zamówienia nie utworzy w systemie SZYK/ZBYT WĘGLA nowego zlecenia, a spowoduje jedynie 
odnalezienie właściwego zlecenia i wykonanie korekty ilościowej. 
 
2.4. Wniosek o dodatkowy przydział węgla 
 

Klienci wywiązujący się z umów mają możliwość wnioskowania o podwyższenie limitów węgla 
zagwarantowanych umową. Służy temu dokument elektroniczny o nazwie – wniosek o dodatkowy 
przydział węgla. Jest to również dokument elektroniczny z kwalifikowanym podpisem cyfrowym, 
a nadawcą dokumentu jest klient. Dokument przechodzi ścieżkę akceptacji w Zarządzie KW S.A., 
a skutkiem przyjęcia dokumentu jest podwyższenie zapisów służących w procesie składania zamó-
wień bilansowaniu tonażu zamówionego i przyjętego w umowie. 
 
2.5. Awizacja tygodniowa 
 

W celu uporządkowania procesu odbioru węgla przewożonego transportem samochodowym, kopal-
nie KW S.A. stosują tzw. awizację, która polega na wzajemnym uzgodnieniu pomiędzy klientami, 
a kopalniami sortymentów i tonażu węgla przeznaczonego do odbioru przez poszczególnych klien-
tów. Awizacja odbywa się w ściśle określonym harmonogramie czynności wykonywanych przez 
klientów i kopalnie. Najpóźniej do poniedziałku tygodnia poprzedzającego uzgadniane odbiory węg-
la, klienci poprzez Portal Klienta SZYK2/KSK/EKKW informują kopalnie o zamiarze odbioru okreś-
lonych sortymentów i tonaży w poszczególnych dniach następnego tygodnia. We wtorek i środę 
w tygodniu poprzedzającym odbiory, kopalnie potwierdzają dane wprowadzone przez klientów 
i wprowadzają konieczne korekty. W kolejne dni – czwartek i piątek – klienci zobowiązani są 
w miejscu potwierdzonych odbiorów dopisać informacje zawierające dane personalne kierowców, 
którzy odbiorą węgiel oraz dane opisujące ich pojazdy. 
 
2.6. Raportowanie 
 

Jednym z istotnych rozwiązań funkcjonujących w ramach Portalu Klienta SZYK2/KSK/EKKW 
jest grupa funkcji służących raportowaniu sprzedaży węgla. Dzięki właściwościom systemu opera-
cyjnego AIX i bazy danych Informix, o którą aktualnie oparto rozwiązania Portalu Klienta SZYK2/ 
/KSK/EKKW, zbudowano bezpieczną konstrukcję rozległej bazy danych, ze stałymi połączeniami 
„online” pomiędzy bazą danych Portalu Klienta SZYK2/KSK/EKKW, a bazami danych kopalń. 
Dzięki temu raportowanie odbywa się wprost z baz danych kopalń, a dostęp do danych jest selek-
tywny. Oznacza to, że dostęp do wszystkich danych raportowych ma Biuro Zarządu KW S.A., na-
tomiast klienci i kopalnie mają dostęp tylko do swoich danych. Raportowanie odbywa się w kilku 
przekrojach, które dają różną zawartość i układ raportu. Oddzielne raporty opracowano dla po-
szczególnych form sprzedaży, którymi są: umowa przedpłaty, umowa depozytu, umowa składu 
i sprzedaż z odroczonym terminem płatności oraz opracowano zbiorcze raporty faktur i zapłat. 
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2.7. Słupy ogłoszeniowe 
 

Dla ułatwienia komunikacji pomiędzy użytkownikami Portalu Klienta SZYK2/KSK/EKKW służą 
rozwiązania zwane „słupami ogłoszeniowymi”. Są to urządzenia, gdzie każdy z użytkowników mo-
że zamieszczać swoje komunikaty lub dostarczać innym użytkownikom przygotowane przez siebie 
dokumenty, w dowolnym formacie (TXT, DOC, PDF). Opracowano kilka słupów ogłoszeniowych: 
oddzielne dla każdej kopalni, dla Zarządu KW S.A. oraz dla COIG S.A., pełniącego rolę admini-
stratora Portalu Klienta SZYK2/KSK/EKKW. Opracowano także słup ogólny, w którym wszyscy 
mogą zamieszczać swoje ogłoszenia, a autor ogłoszenia umieszczonego na słupie może je zmienić 
lub usunąć. Czytający ogłoszenie może odpowiadać na ogłoszenie, może przeszukiwać ogłoszenia 
określając na odpowiednim formularzu kryteria wyszukiwania. Istnieje również możliwość wysła-
nia prywatnej wiadomości, która nie jest skierowana do ogółu odwiedzających dany „słup ogłosze-
niowy”, ale tylko do jednego z użytkowników Portalu Klienta SZYK2/KSK/EKKW. Adresat wia-
domości prywatnej, po zalogowaniu się do Portalu Klienta SZYK2/KSK/EKKW i wybraniu „słupa 
ogłoszeniowego”, otrzyma informację, że czeka na niego prywatna wiadomość. 
 Użytkownicy Portalu Klienta SZYK2/KSK/EKKW chętnie korzystają ze „słupów ogłoszenio-
wych”. Kopalnie zamieszczają w nich informacje o aktualnych warunkach sprzedaży: czas pracy 
wag, aktualną ofertę oraz zamieszczają w postaci plików do pobrania swoje cenniki. 
 
3. PERSPEKTYWY ROZWOJU 
 

Portal Klienta SZYK2/KSK/EKKW jest systemem informatycznym dedykowanym i tworzonym 
ściśle na potrzeby KW S.A. Poszczególne jego rozwiązania, przedstawione w niniejszym referacie, 
były tworzone w ścisłej współpracy zespołu autorskiego COIG S.A. z użytkownikami portalu 
z Biura Zarządu KW S.A. poszczególnych kopalń oraz z przedstawicielami klientów. Zakłada się 
również, że dalszy rozwój Portalu Klienta SZYK2/KSK/EKKW będą wyznaczały potrzeby jego 
użytkowników. Aktualnie przed Portalem Klienta SZYK2/KSK/EKKW postawiono szereg zadań, 
a do ważniejszych z nich należą: 
1. Wzbogacenie Portalu Klienta SZYK2/KSK/EKKW o rozwiązania z zakresu planowania sprze-

daży. Obecnie portal posiada mechanizmy wspomagające przygotowanie załączników ilościo-
wych do umów z klientami. Mechanizmy służą wstępnemu rozdzieleniu węgla przy zaplano-
wanej podaży kopalń w poszczególnych okresach czasu i w określonej strukturze sortymento-
wej. Rozszerzenie funkcjonalności ma na celu przejęcie obsługą portalu wszystkich czynności 
i stanowisk pracy uczestniczących w przygotowaniu planu techniczno-ekonomicznego. 

2. Opracowanie i wdrożenie upoważnień elektronicznych na odbiór węgla. Analogiczne rozwiąza-
nie z powodzeniem eksploatowane już jest od 2004 roku w KHW S.A.; natomiast w drugim pół-
roczu 2010 roku powinno nastąpić wdrożenie tego rozwiązania w KW S.A. 

3. Zmiana bazy danych portalu z INFORMIX na ORACLE. Zadanie to realizowane jest od roku 
wspólnie z zespołem przygotowującym analogiczne przeniesienie systemu SZYK/ZBYT WĘ-
GLA. Zadanie powinno być wykonane do końca I kwartału 2010 roku. 

4. Wdrożenie faktury elektronicznej, która tworzona w systemie SZYK/ZBYT WĘGLA na kopal-
ni, będzie poprzez Portal Klienta SZYK2/KSK/EKKW dystrybuowana do klientów. 

5. Upowszechnienie rozwiązań Portalu Klienta SZYK2/KSK/EKKW w odniesieniu do innych grup 
klientów KW S.A., szczególnie do największych odbiorców, jakimi są elektrownie i inne duże 
zakłady przemysłowe. 

 
4. EFEKTYWNOŚĆ WDROŻENIA PORTALU 
 

 Do ważniejszych źródeł efektów uzyskanych w wyniku wdrożenia Portalu Klienta SZYK2/KSK/ 
/EKKW w Kompanii Węglowej należą: 
− usprawnienie oraz przyśpieszenie obserwacji i monitorowania bieżących procesów sprzedaży 

węgla; 

1167



 

 

− zapewnienie automatyzacji procesów informowania o bieżących; 
− usprawnienie ogólnego toku prac ewidencyjno-rozliczeniowych związanych ze sprzedażą wę-

gla poprzez zastąpienie dokumentacji papierowej  w zakresie: umów, aneksów do umów, za-
mówień, korekt zamówień i wniosków o zmiany umów, dokumentami elektronicznymi; 

− skrócenie kolejek samochodów oczekujących na załadunek węgla poprzez wprowadzenie roz-
wiązań w zakresie uzgadniania terminów odbioru węgla; 

− usprawnienie kontaktów pomiędzy klientami, a kopalniami KW S.A. poprzez wprowadzenie 
elektronicznej wymiany danych i dokumentów łącznie z elektronicznym podpisem; 

− zapewnienie możliwości zmniejszenia zapasów węgla na kopalniach. 
 
 
WNIOSKI 
 
1. W oparciu o wyniki dotychczasowej eksploatacji Portalu Klienta SZYK2/KSK/EKKW można 

stwierdzić, że stał się on podstawowym narzędziem dla organizacji sprzedaży węgla w sieci au-
toryzowanych sprzedawców i bezpośrednich odbiorców. 

2. Dotychczasowe doświadczenia w zakresie eksploatacji Portalu Klienta SZYK2/KSK/EKKW 
wskazują na możliwość zastosowania podobnych rozwiązań do obsługi dostaw węgla dla sek-
tora energetyki oraz innych odbiorców masowych. 
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Organizing Co-operation in Range of Sale Processes with the Net of Clients 
of Kompania Węglowa S.A. Using SZYK2 Internet Portal 
 
In current report there has been described internet system Client Portal SZYK2/KSK/EKKW (orig. 
Portal Klienta SZYK2/KSK/EKKW), which has been implemented in KW S.A. for the purposes of 
organizing co-operation with the net of clients. Among others, there have been presented trade docu-
mentation (annual contract, quarterly orders and sell order) along with the use of SZYK2/KSK/EKKW 
including issuing of the certified digital signature. 
 
 

1168



 

 

System informacyjny w przedsiębiorstwie wydobywczym 
na przykładzie KWB „Konin” w Kleczewie S.A. 
 
 
Robert Michalski 
KWB „Konin” w Kleczewie S.A. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W przemyśle wydobywczym informatyka odgrywa ważną rolę. Systemy infor-
matyczne dostarczają informację w celu podejmowania wartościowych decyzji. Trudno sobie wy-
obrazić dzisiejsze kopalnie bez wdrożonych systemów informatycznych klasy ERP i Business Intel-
ligence. Ich podstawowym zadaniem jest przekazywanie rzetelnej informacji w odpowiednim cza-
sie, tak aby możliwe było podejmowanie właściwych decyzji w poszczególnych obszarach przed-
siębiorstwa. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Hurtownia danych, ERP, cykl życia systemu, system informacyjny, przed-
siębiorstwo wydobywcze 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
W przedsiębiorstwach przemysłowych branży wydobywczej aplikacje informatyczne można po-
dzielić ze względu na ich obszarach zastosowania, tzn. blisko produkcji związanych z automatyką, 
wydobyciem, obsługą dyspozytorską oraz informatyką „klasyczną” obsługująca procesy bizneso-
we. Do tych drugich zaliczamy systemy klasy ERP, hurtownie danych. Integracja informatyczna 
tych systemów pozwala na dokładną ocenę sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo i co za 
tym idzie, umożliwia podejmowanie właściwych decyzji. 
 Uwarunkowania rynkowe wymuszają konieczność ścisłego monitorowania i minimalizacji kosz-
tów działalności, a co za tym idzie poszukiwanie usprawnień i oszczędności wszędzie tam, gdzie 
jest to możliwe. Z perspektywy przedsiębiorstw wydobywczych ogromne znaczenie ma skuteczne 
zarządzanie infrastrukturą techniczną, wraz z monitorowaniem kosztów jej utrzymania, awaryjno-
ści i wydajności. Ścisłe powiązanie tych informacji, np. z danymi finansowymi ma kluczowe zna-
czenie dla oceny wartości i zyskowności przedsiębiorstwa. W związku powyższym dzisiejsza rze-
czywistość wymusza przedefiniowanie pojęcia systemu ERP w przedsiębiorstwach branży wydo-
bywczej nie tylko jako systemu związanego z biznesem, ale także integrującego dane z innych ob-
szarów działalności firmy. 
 W dalszej części artykułu zostanie omówiona architekturara systemu informacyjnego w Kopal-
ni Konin opartego o system zintegrowany mySAP firmy SAP (SAP ERP i SAP BW). W kolejnym 
punkcie zostanie przedstawiona wizja dalszego rozwoju systemu informatycznego, którego celem 
jest stworzenie w przyszłości kompleksowego systemu integrującego wszystkie obszary działalno-
ści przedsiębiorstwa. 
 
 
2. CYKL ŻYCIA SYSTEMU INFORMACYJNEGO 
 
Każdy system informacyjny przechodzi wraz z organizacją kolejne stadia rozwoju określane w li-
teraturze jako cykl życia systemu [1]. W cyklu życia systemu informacyjnego wyróżniamy pięć 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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etapów: definicja wymagań, wybór dostawcy, wdrożenie systemu, użytkowanie (eksploatacja) oraz 
doskonalenie systemu. Budowany system informacyjny w Kopalni oparty o rozwiązanie SAP ERP 
i BW obecnie znajduje się w fazie czwartej i piątej, czyli użytkowania oraz doskonalenia systemu. 
Użytkowanie systemu stanowi najdłuższy etap cyklu życia systemu informacyjnego opartego o ERP 
i hurtownię danych. Użytkowanie systemu to zaplanowane działania mające na celu efektywne 
i sprawne korzystanie z systemu zgodnie z jego przeznaczeniem. Ostatnim etapem w cyklu życia 
systemu jest doskonalenie. Etap ten jest ściśle związany jest z użytkowaniem systemu. Zmiany po-
trzeb informacyjnych użytkowników wymuszają konieczność ciągłego doskonalenia i rozwoju sys-
temu informatycznych. Proces doskonalenia systemu obejmuje działania konserwacyjne, moderni-
zacyjne, rozwojowe i integracyjne. Działania konserwacyjne dotyczą utrzymania poziomu wartości 
użytkowych systemów, a modernizacyjne powinny zapewnić poprawę parametrów eksploatacyj-
nych. Działania rozwojowe polegają na rozszerzeniu zakresu merytorycznego systemu i wprowa-
dzenia nowych technologii informacyjnych wspomagających procesy decyzyjne. Działania integra-
cyjne mają na celu zwiększenie stopnia zespolenia aplikacji biznesowych i rozwiązań komunika-
cyjnych stosowanych w organizacji [2]. 
 
 
3. SYSTEM ZINTEGROWANY SAP ERP i BW – STAN OBECNY 
 
Wdrożenie kompleksowego systemu informacyjnego zawsze było częścią ambitnych planów Za-
rządu KWB „Konin” w Kleczewie S.A. Potrzeba posiadania systemu do zarządzania ukierunko-
wanego na specyfikę branży wydobywczej węgla związana jest przede wszystkim z koniecznością 
kontroli kosztów, wykonania zadań produkcyjnych, zarządzania remontami i realizacji inwestycji. 
 Jednym z celów związanych z uruchomieniem systemu informacyjnego opartego o system trans-
akcyjny SAP ERP i hurtownię danych SAP BW jest skrócenie czasu dostępu do aktualnych da-
nych, poprawienia ich jakości, a także dotarcie z informacją do jak największego grona odbiorców 
informacji. 
 Rdzeniem systemu informacyjnego w Kopalni jest system zintegrowany firmy SAP ERP. Zo-
stał on wdrożony w następujących obszarach: 
− FI – Rachunkowość Finansowa, 
− FI-AA – Zarządzanie Majątkiem Trwałym, 
− PS/IM – Zarządzanie Inwestycjami, 
− CO – Controlling, 
− MM – Gospodarka Zapasami, 
− SD – Sprzedaż i dystrybucja, 
− HR – Zarządzanie Kapitałem Ludzkim – zakończono. 
 Jednym z kluczowych obszarów wdrożenia SAP w KWB „Konin” jest zarządzanie inwestycja-
mi pod kątem ich planowania, budżetowania, a także monitorowania ich realizacji. Planowanie na-
kładów odbywa się teraz poprzez konkretny wniosek inwestycyjny. Takie powiązanie umożliwia 
nie tylko usprawnione planowania kosztów, ale także zaklasyfikowanie ich do odpowiednich kate-
gorii. Wszystkie przychodzące faktury zakupowe są łączone z konkretnymi zadaniami inwestycyj-
nymi, co daje Kopalni możliwość lepszego kontrolowania kosztów danej inwestycji. 
 Działy finansowe mają do dyspozycji raporty dotyczące odchyleń kosztów od budżetów, co 
z kolei umożliwia im szczegółowe monitorowanie i reagowanie na różnice pomiędzy planem a re-
alizacją. Dodatkowo, każda inwestycja po zakończeniu podlega kontroli zamknięcia i przechodzi 
w środek trwały, a tym samym księgowo zwiększa majątek przedsiębiorstwa. Przy tak komplek-
sowych inwestycjach jak, np. uruchomienie nowej odkrywki, wsparcie SAP w obszarze zarządzania 
procesem inwestycyjnym ma strategiczne znaczenie dla całej firmy. 
 Wdrożenie systemu SAP w obszarze zakupów pozwoliło na uporządkowanie i usprawnienie 
procesu zakupowego, a co w konsekwencji przekłada się na oszczędności w tej sferze działalności 
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przedsiębiorstwa. Rozwiązanie SAP wsparło reorganizację całego procesu zakupowego. Obecnie 
informacja o zapotrzebowaniu, na przykład na części samochodowe dla działu transportu, trafia do 
zaopatrzeniowców natychmiast po jej wprowadzeniu przez zgłaszającego. Jest to nie tylko przy-
spieszenie procesu, ale również rezygnacja z dokumentów w formie papierowej. Znaczne uspraw-
nienia nastąpiły, także w procedurze pobierania materiałów z magazynu. Proces ten przebiega nie-
mal całkowicie w oparciu o dokumenty elektroniczne. Dodatkowo, natychmiast po pobraniu z ma-
gazynu, widoczna jest informacja o jego bieżącym stanie. Dzięki temu Kopalnia nie naraża się na 
nadmiarowe zakupy. 
 Budowa systemu informacyjnego jest procesem ciągłym i wymagającym systematycznego roz-
woju, dlatego w 2009 roku uruchomiono projekt rozbudowy funkcjonalności systemu SAP ERP 
o moduł HR – Zarządzanie Kapitałem Ludzkim. Projekt został pomyślnie zakończony. W ramach 
projektu moduł SAP HR został zintegrowany z funkcjonującym już w KWB „Konin” S.A. syste-
mem SAP ERP oraz z aplikacjami obsługującymi m.in. rozliczanie czasu pracy kierowców (karty 
drogowe), programy socjalne pracowników (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych). System 
obsługuje około 4000 tysiące pracowników zatrudnionych w Kopalni. SAP HR to rozwiązanie łą-
czące najlepsze światowe praktyki zarządzania kadrami z uwzględnieniem funkcjami specyficz-
nych dla Polski w zakresie prowadzenia kadr, rejestracji i rozliczania czasu pracy, naliczania wy-
nagrodzeń, obsługi świadczeń socjalnych oraz wymaganej prawem sprawozdawczości (ZUS, GUS, 
US, NFZ). SAP HR umożliwia przetwarzanie wszystkich wymaganych przez polskie ustawodaw-
stwo danych osobowych pracowników z uwzględnieniem zmian tych danych w czasie. SAP HR 
oferuje możliwość realizacji regularnych, korygujących i dodatkowych list płac oraz kompleksową 
obsługę umów cywilno-prawnych. 
 Moduł HR sytemu SAP ERP umożliwia rejestrację pełnej historii zatrudnienia, zarówno w za-
kresie danych kadrowych, jak i płacowych. W systemie przechowywana jest historia zmian w struk-
turze organizacyjnej, jego danych osobowych czy wynagrodzenia. Tak bogata baza danych umoż-
liwia raportowanie według dowolnych przekrojów informacji za dowolny okres. Ewidencja danych 
prowadzona jest w systemie zintegrowanym, gdzie informacje wprowadzane są jednorazowo. 
 Wdrożenie modułu HR systemu SAP przynosi następujące korzyści: 
− Jedna baza danych osobowych, dane wprowadzane jednorazowo, co eliminuje niespójności, skra-

ca czas aktualizacji danych; 
− Ujednolicenie procesów kadrowo-płacowych; 
− Łatwiejsze zarządzanie uprawnieniami do systemu – centralny rejestr uprawnień do danych i fun-

kcji; 
− Systemowa integracja modułów systemu SAP ERP z HR; 
− Zasilenie hurtowni danych SAP BW danymi z HR; 
− Tworzenie różnorodnych raportów wykorzystujących dane kadrowe, płacowe, finansowe w jed-

nym raporcie. 
 Innym zrealizowanym projektem rozszerzającym funkcjonalność SAP ERP jest rozbudowa mo-
dułu FI-AA (Zarządzanie Majątkiem Trwałym) systemu ERP o kody kreskowe. Wszystkie środki 
trwałe w Kopalni oznaczono przy pomocy naklejek z kodami kreskowymi. Kody kreskowe są dru-
kowane za pomocą drukarki bezpośrednio z modułu FI-AA systemu SAP. W ten sposób wyelimi-
nowano opisywanie środków trwałych, wykluczono pomyłki, polepszono estetykę. Zespoły prze-
prowadzające inwenturę wyposażono w czytniki kodów kreskowych, co w istotny sposób przy-
spieszyło i ułatwiło przeprowadzanie spisów z natury. Pracownik przeprowadzający spis na bieżą-
co widzi stan środków trwałych danego działu i po odczytaniu kodu kreskowego środka trwałego 
następuje automatyczne zdjęcie z bazy. Po zakończeniu inwentury widać stan środków i ewentual-
nych braków. Integracja czytników kodów kreskowych z systemem SAP pozwala usprawnić orga-
nizację i podnieść poziom obsługi procesu inwentaryzacji. 
 Wdrożenie systemu transakcyjnego klasy SAP ERP pozwoliło Kopalni na zintegrowanie wszyst-
kich jednostek i najważniejszych obszarów przedsiębiorstwa w jednym systemie IT, usprawniło 
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wewnętrzną organizację, ujednoliciło procesy i procedury, przyspieszyło obieg informacji, umoż-
liwiło uzyskanie wiarygodnej informacji zarządczej. Od jego działania zależy funkcjonowanie ma-
gazynów, finansów i księgowości oraz realizacja procesów związanych z zakupami [3]. 
 Kolejnym elementem składowym budowanego systemu informacyjnego w Kopalni jest urucho-
mienie hurtowni danych SAP BW wraz z portalem intranetowym SAP EP. System SAP BW sta-
nowi kompleksowe rozwiązanie zapewniające narzędzia do gromadzenia i analizy danych pocho-
dzących z różnych źródeł, jak również dostarcza aplikacje przeznaczone do tworzenia i prezento-
wania raportów. Raporty utworzone w hurtowni danych stanowią warstwę informacyjną dla anali-
tyków i kierownictwa poszczególnych działów. Jak już wcześniej wspomniano proces budowy sys-
temu informacyjnego wymaga systematycznej pracy w celu utrzymania istniejącego stanu i rozbu-
dowy o nowe raporty. Proces budowy systemu informacyjnego jest procesem ciągłym, wymagają-
cym konsekwentnego reagowania na potrzeby informacyjne użytkowników końcowych. Dlatego 
też od momentu zakończenia projektu zbudowano kilka nowych raportów uwzględniających po-
trzeby zgłaszane przez odbiorców informacji. Obecnie w portalu intranetowym SAP dostępne są 
następujące raporty: 
− Kalkulacja kosztu jednostkowego, 
− Rodzaje kosztów (wg schematu organizacyjnego), 
− Gospodarka magazynowa, 
− Wykonanie inwestycji, 
− Wykonanie inwestycji – zarząd, 
− RMK – dotyczy nowej produkcji, 
− Koszty remontów maszyn, 
− Koszty remontów sprzętu, 
− Koszty remontów z inwestycji, 
− Sprzedaż usług, 
− Dyspozycyjność maszyn, 
− Gospodarka paliwowa, 
− Zużycie mat. (branża/odkrywka), 
− Zużycie mat. (branża/odkrywka – szczegóły), 
− Zużycie mat. (odkrywka/branża), 
− Zużycie mat. (odkrywka/branża – szczegóły), 
− Zużycie mat. (odkrywka/odział/branża), 
− Zużycie mat. (odkrywka/odział/branża – szczegóły), 
− Plan remontów wykonanie, 
− Zużycie materiałów na podstacjach elektrycznych, 
− Zużycie materiałów na podstacjach elektrycznych – szczegóły, 
− Koszty ZT Flota 0, 
− Koszty ZT Flota 1, 
− Koszty ZT Flota 2, 
− Koszty MT Flota 1, 
− Koszty MT Flota 1 – materiały, 
− Zapasy ilość, 
− Zapasy MRK, 
− Zapasy TEA, 
− Zapasy – elektrycy, 
− Zapasy – mechanicy, 
− Zapasy – transport, 
− Zapasy – sprzęt pomocniczy, 
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− Zapasy po likwidacji środki trwałe, 
− Plan remontów wykonanie MRK, 
− Plan remontów wykonanie MT, 
− Plan remontów wykonanie. 
 Kolejnym etapem rozbudowy raportów w portalu intranetowym jest zasilenie hurtowni danymi 
z wdrożonego modułu HR. Pozwoli to na integrację danych księgowych, magazynowych, kadro-
wych i płacowych w jednym raporcie i ich wielowymiarową analizę. 
 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. Do pozostałych raportów 
mają dostęp kierownicy jak i analitycy w zależności od potrzeb informacyjnych. Obecnie liczba 
użytkowników systemu korzystających z raportów dostępnych w portalu intranetowym przekro-
czyła 130 osób. 
 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. 
 Wdrożony system informacyjny w KWB „Konin” S.A. wprowadza nową jakość w postaci scen-
tralizowanej platformy analityczno-raportowej przedsiębiorstwa. Dane prezentowane w raportach 
pochodzą 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. 
 
 
4. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACYJNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE 
 
Zbieranie oraz zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie produkcyjnym branży wydobywczej 
stanowi kluczowy element w procesie podejmowania decyzji, prowadzących do zwiększenia efek-
tywności produkcji, panowania nad kosztami oraz poprawy jakości dostarczanego do elektrowni 
produktu, jakim jest węgiel. Budowa systemu informacyjnego w przedsiębiorstwach branży wydo-
bywczej nie powinna ograniczać się tylko do wdrożenia systemu transakcyjnego klasy ERP, ale 
w dalszej kolejności należy zmierzać do integracji z systemami wspierającymi produkcję. Po wdro-
żeniu tego typu systemów, kolejnym etapem jest szukanie rozwiązań, które będą wspomagać go w 
pozostałych obszarach, w których nie ma wsparcia przez klasyczny ERP. Informatyka w firmie 
produkcyjnej dotyka wielu obszarów, a system ERP pokrywa tylko część z nich. Oprócz tego są 
obszary wspomagane przez systemy CAD/CAM, systemy automatyki, wspomagające produkcję. 
Rozwój tych obszarów cały czas zmierza do integracji z systemami ERP. Jak widzimy funkcjono-
wanie Kopalni w coraz większym stopniu zależy od nowoczesnych rozwiązań informatycznych, 
które wykorzystywane są do prac projektowych, udoskonalania procesów technologicznych, za-
rządzania majątkiem i kontroli dostarczanego do elektrowni surowca. W utrzymaniu odpowiednich 
parametrów jakościowych węgla służy system komputerowy wspomagający uśrednianie jakości do-
staw, natomiast kamery zamontowane na wagach elektronicznych kontrolują wypełnienia wagonów. 
Systemy nawigacji satelitarnej zamontowane na koparkach węglowych umożliwiają dokładne usta-
lenie położenia koparek w wyrobisku, co w połączeniu z wykorzystaniem mapy jakości węgla po-
zwala na precyzyjne określenie jakości surowca eksploatowanego przez daną maszynę. Dodatkowo 
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dostępne są informacje o przewidywanych wartościach siarki i piasku. Wymienione parametry ma-
ją duże znaczenie, ponieważ cena dostarczanego do elektrowni węgla uzależniona jest od ilości siar-
ki i piasku w złożu. Dostarczana informacja pozwala na utrzymywanie parametrów jakościowych 
na stałym poziomie i nie przekraczania wartości granicznych siarki i piasku. 
 Model systemu informacyjnego powinien uwzględniać dane pochodzące z różnych źródeł po-
cząwszy od aplikacji księgowych, HR po systemy produkcji, automatykę. System informacyjny po-
winien uwzględniać architekturę sprzyjającą łatwej integracji z systemami GIS czy SCADA. Dzię-
ki takiej budowie, jest to system szczególnie dobrze dostosowany do specyficznych wymagań bran-
ży wydobywczej, łącząc wszystkie kluczowe obszary jej działalności. 
 W dążeniu do wsparcia obszarów, w których rola systemu ERP jest niewielka, kolejnym etapem 
rozwoju systemu informacyjnego KWB „Konin” S.A. jest wdrożenie rozwiązań klasy EAM (Enter-
prise Asset Management) wspierających operacyjnie procesy eksploatacyjne i utrzymaniowe przez 
służby remontowe. Utrzymanie majątku produkcyjnego w dobrej kondycji staje się coraz trudniej-
sze i wymaga wsparcia przez system informatyczny w celu poprawy i uporządkowania procesów 
związanych gospodarką remontową w obszarze produkcji jak i infrastruktury. Na rynku jest wielu 
producentów tego typu systemów, do których możemy zaliczyć takie firmy jak: SAP, IBM, IFS. 
 Zadaniem tego typu systemów jest zapewnie gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczą-
cych wszystkich aspektów prowadzących do prawidłowego funkcjonowania koparek podstawowych, 
obiektów technicznych, włączając strukturę i parametry techniczne maszyn i urządzeń, części za-
miennych i materiałów eksploatacyjnych, narzędzi i sprzętu specjalistycznego, personelu konser-
wacyjno-naprawczego oraz potrzeb wynikającym z zarządzania środkami trwałymi. 
 Zasoby firmy wymagają optymalnej obsługi w zakresie konserwacji, bieżących remontów, a tak-
że okresowych przeglądów. Systemem spełniającym powyższe wymagania jest oprogramowanie 
firmy IBM Maximo umożliwiający planowanie oraz realizację prac remontowych i czynności za-
pobiegających ewentualnym awariom. System nadzoruje terminy i zakresy remontów wg zdefinio-
wanych przedziałów czasowych lub na podstawie, np. przebiegu. W momencie przekroczenia zde-
finiowanych wielkości system może automatycznie tworzyć Zlecenie Pracy, dotyczące danego urzą-
dzenia, w oparciu o aktualnie dostępne zasoby ludzkie i materiałowe. System remontowy zapewnia 
profesjonalną obsługę techniczną, przejrzystość i kompletność wymaganej dokumentacji oraz opty-
malizację kosztów eksploatacyjnych. Dzięki integracji z rozwiązaniami sprzętowymi zapewnia opty-
malizację zarządzania flotą poprzez: 
− monitoring czasu pracy, 
− optymalną organizację przeglądów serwisowych i konserwacyjnych, 
− optymalizację kosztów utrzymania. 
 Dzięki możliwości harmonijnego integrowania się z innymi rozwiązaniami biznesowymi takimi 
jak SAP ERP system zapewni sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi działami fir-
my i wpłynie na optymalizację zachodzących w niej procesów (redukcja stanu zapasów części za-
miennych i materiałów eksploatacyjnych na magazynie, zwiększenie efektywności wykorzystania 
dostępnych zasobów, redukcja awarii poprzez sprawne zarządzanie bieżącymi przeglądami i remon-
tami itp.). Inną ważną korzyścią jest możliwość zasilenia systemu remontowego danymi pochodzą-
cymi z aplikacji automatyki (SCADA) wykorzystywanymi w Kopalni. 
 Kolejnym etapem jest integracja wdrożonego systemu klasy ERP firmy SAP z danymi pocho-
dzącymi z systemów automatyki, dyspozytorskich po systemy do planowania produkcji. Jest to 
temat przyszłości i rozwojowy. Można zauważyć, jeżeli chodzi o zasilenie hurtowni danych SAP 
BW danymi z produkcji czy też automatyki, zostały poczynione pierwsze kroki. W czasie wdroże-
nia hurtowni danych SAP BW zostały zbudowane raporty produkcyjne wykorzystujące dane z sys-
temów produkcyjnych. Jest to pierwszy krok w integracji systemów produkcyjnych z klasycznym 
system ERP. Innym rozwiązaniem jest zasilanie systemu ERP danymi pochodzącymi z oprogramo-
wania Autopoll firmy Hectronic GmbH do rozliczania wydanego paliwa na sprzęt pomocniczy. 
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Z wymienionego systemu dane o ilości wydanego paliwa na konkretny MPK przekazywane są do 
modułu gospodarki magazynowej – MM. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Wdrożenie systemu klasy ERP i hurtowni danych SAP BW w przedsiębiorstwie wydobywczym 
zaspokaja potrzeby informacyjne użytkowników w obszarze szeroko rozumianego biznesu. Bez in-
formacji pochodzących z narzędzi Business Intelligence i kompleksowych systemów ERP, opty-
malizacja kosztów funkcjonowania firmy jest w zasadzie niemożliwa. Mając świadomość, że cykl 
życia systemu informacyjnego jest procesem wymagającym ciągłych reakcji na rosnące potrzeby 
analiz biznesowych w kontekście zmian w otoczeniu gospodarczym, należy prowadzić rozwój sys-
temu informatycznego o dodatkowe rozszerzenia, raporty i analizy. 
 Kolejnym naturalnym krokiem jest objęcie systemem informatycznym następnych obszarów 
działalności przedsiębiorstwa związanych z remontami, produkcją oraz integracja z istniejącymi 
już w firmie systemami automatyki czy też aplikacjami wspierającymi wydobycie, projektowanie. 
Integracja systemów informatycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest zadaniem niełatwym 
ze względu na różnorodność stosowanych standardów komunikacyjnych oprogramowania aplika-
cyjnego i baz danych. 
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System sterowania i diagnostyki maszyn górniczych MAKS-DBC 
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STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono możliwości i obszary zastosowań opracowanego w ITI 
EMAG systemu sterowania maszyn wydobywczych, obsługiwanego bezprzewodowo przez kilku 
operatorów pracujących w strefach dużego zagrożenia. Referat zawiera opis cech funkcjonalnych 
poszczególnych zespołów systemu oraz przedstawia koncepcję rozwiązań aplikacyjnych dla kon-
kretnych typów maszyn wydobywczych. Ponadto przedstawiono sposoby nowego podejścia do dia-
gnozowania awarii zarówno maszyny jak i samego systemu sterowania oraz parametryzacji umoż-
liwiającej zwiększenie efektywności pracy maszyny. Skoncentrowano się zarówno na wykorzysta-
wanych standardach transmisji przewodowej i bezprzewodowej jak i koncepcjach działania algoryt-
mów mających na celu skrócenie ewentualnego przestoju maszyny poprzez szybką i trafną analizę 
stanu awaryjnego oraz podanie prawdopodobnych przyczyn jego wystąpienia. Omówiono również 
wdrożenie systemu na kopalniach w kraju i za granicą, korzyści z zastosowania systemu MAKS-
DBC oraz wykorzystanie technologii i doświadczeń zebranych podczas realizacji projektu w innych 
rozwiązaniach. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Maszyny urabiające, kombajn ścianowy, sterowanie, diagnostyka, parame-
tryzacja, serwisowanie, CAN, Bluetooth, MAKS-DBC 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Nowe typy maszyn urabiających, mające sprostać coraz bardziej rygorystycznym wymogom ryn-
ku, wymusiły na konstruktorach podjęcie działań mających na celu powstanie systemu sterowania 
w jak największym stopniu poprawiającego ich wydajność oraz bezpieczeństwo użytkowania. Po-
cząwszy od 2002 r. w jednostce badawczo-rozwojowej EMAG rozpoczęto pracę nad nowym sys-
temem sterowania i diagnostyki maszyn urabiających. Wykorzystywano przy tym pojawiające się 
na rynku nowe technologie elektroniczne oraz doświadczenia zebrane w trakcie projektowania ta-
kich systemów, jak MAKS-245, MAKS/Z-500, MAKS-m, MAKS-i dla kombajnów ścianowych 
i systemu SKD dla kombajnów chodnikowych. Podstawowym założeniem systemu było położenie 
nacisku nie tylko na bezpieczeństwo i efektywność, ale także na stworzenie rozbudowanych mecha-
nizmów diagnostycznych, pozwalających w sposób szybki i precyzyjny ustalić przyczynę awarii 
maszyny czy systemu sterowania, nawet bez konieczności przebywania w jej otoczeniu, oraz ciągły, 
realizowany na różne sposoby zdalny monitoring pracy z możliwością parametryzacji i rozwiązy-
wania niektórych zaistniałych problemów bez otwierania skrzyni aparaturowej [3]. 
 
 
2. CECHY FUNKCJONALNE URZĄDZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD SYSTEMU 
 

2.1. Blok Komunikacji i Przetwarzania Danych 
 

Blok Komunikacji i Przetwarzania Danych BKP-i (rys. 1) zapewnia współpracę z innymi urządze-
niami wchodzącymi w skład systemu, koordynuje działanie urządzeń składowych systemu, zapew-
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nia realizację funkcji sterowniczych maszyny według ustalonego algorytmu. Ponadto steruje 
transmisją danych pomiędzy urządzeniami połączonymi magistralą szeregowej wymiany danych 
CAN lub RS-485, rejestruje dane o stanie pracy maszyny w pamięci lokalnej i zapewnia wymianę 
danych poprzez łącze radiowe. 
 

 
 
Rys. 1. Blok Komunikacji i Przetwarzania Danych BKP-i (Jednostka Centralna) 
Figure 1. Communication and Data Processing Unit BKP-i (Central Unit) 

 
2.2. Blok Sterowania Hydrauliki i Kontroli Mechanizmów 
 

Blok Sterowania Hydrauliki i Kontroli Mechanizmów BSHkm (rys. 2) jest urządzeniem przezna-
czonym do sterowania hydrauliki siłowej oraz kontroli parametrów pracy maszyn i urządzeń wy-
korzystywanych w procesie wydobywczym. 
 

 
 
Rys. 2. Blok Sterowania Hydrauliki i Kontroli Mechanizmów BSHkm 
Figure 2. Hydraulics Control and Mechanisms Monitoring Unit BSHkm 

 
 Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez BSHkm są: 
− komunikacja z pozostałymi elementami systemu; 
− wysterowywanie i kontrola prądów elementów wykonawczych; 
− obniżenie poboru mocy przez zmniejszenie prądu elementów wykonawczych; 
− akwizycja danych z czujników analogowych i sygnałów dwustanowych: 

− analogowych i dwustanowych ciśnienia, 
− analogowych temperatur, 
− prędkości posuwu i położenia maszyny, 
− poziomu oleju i temperatury w zbiorniku oleju, 
− dwustanowego przepływu wody, 
− innych − za pomocą czujników, których sygnały wyjściowe są zgodne z parametrami wejścio-

wymi urządzenia. 
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2.3. Blok Sterowania Napędów 
 

Blok Sterowania Napędów BSN-e (rys. 3) jest modułem montowanym w przedziale ognioszczel-
nym skrzyni aparaturowej przeznaczonej do niskonapięciowej aparatury elektrycznej. Umożliwia 
sekwencyjne załączanie/wyłączanie napędów i kontrolę przebiegu załączania maszyny, identyfika-
cję przyczyn wyłączania, dokonuje pomiarów prądów obciążenia silników wraz z kontrolą ich roz-
ruchu, zapewnia komunikację z urządzeniami zewnętrznymi np. przemiennikiem częstotliwości, 
modułami zabezpieczeń i pomiaru temperatur. 
 

 
 
Rys. 3. Blok Sterowania Napędów BSN-e 
Figure 3. Electric Drives Control Unit BSN-e 

 
2.4. Radiowy Sterownik Operatorski 
 

Radiowy Sterownik Operatorski RSO-25 (rys. 4), lub RSO-26, stanowi interfejs pomiędzy operato-
rem a urządzeniami systemu. Na graficznym wyświetlaczu wizualizowane są parametry pracy ma-
szyny, a dzięki wyposażeniu w łącze radiowe zapewnia przesyłanie rozkazów sterujących, komu-
nikatów zwrotnych i opcjonalnie mowy w postaci cyfrowej. Wraz z BKP-i i drugim operatorem 
tworzy sieć radiową, w której może pracować kilka sterowników. W aplikacji standardowej syste-
mu MAKS-DBC stosuje się dwa RSO-25 przeznaczone dla operatorów maszyny i jeden dla serwi-
santa systemu. Ten ostatni wyposażony jest w dodatkowe funkcje diagnostyki systemu i parame-
tryzacji urządzeń, dzięki czemu możliwa jest korekta pewnych parametrów wpływających na pracę 
maszyny sterowanej w zależności od narzucanych warunków środowiskowych. Ponadto umożliwia 
kalibrację torów pomiarowych podłączonych czujników. 
 

 
 
Rys. 4. Radiowy Sterownik Operatorski RSO-25 (od lewej) oraz RSO-26 
Figure 4. Remote Radio Controller RSO-25 (from the left) and RSO-26 
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2.5. Moduł Separacji Transmisji 
 

Moduł Separacji Transmisji SET-5RS (rys. 5) przeznaczony jest do galwanicznej separacji torów 
transmisji szeregowej z jednej strony obwodu iskrobezpiecznego, z drugiej – nieiskrobezpieczne-
go, działających w standardzie RS-485 half-duplex. Stosowana prędkość przesyłu danych jest kon-
figurowalna, a zaletami modułu są automatyczna zmiana kierunku transmisji bez konieczności wy-
prowadzania z układu dodatkowego sygnału przełączającego oraz szeroki zakres zasilania obwodu 
nieiskrobezpiecznego. 
 

 
 
Rys. 5. Moduł Separacji Transmisji SET5-RS 
Figure 5. Transmission Separation Module SET5-RS 
 
 
3. PRZEPŁYW INFORMACJI W SYSTEMIE STEROWANIA I DIAGNOSTYKI 
 
Podstawę funkcjonowania oraz jedno z głównych zadań stawianych przed każdym systemem stero-
wania stanowi poprawny przepływ informacji kontrolno-pomiarowej pomiędzy jego poszczególny-
mi blokami funkcjonalnymi oraz wymiana informacji z otoczeniem. Podczas prac projektowych przy 
systemie MAKS-DBC skoncentrowano się na takim doborze wykorzystywanych standardów komu-
nikacji, by poza transferem danych wymaganych dla zapewnienia podstawowych funkcji kontrol-
no-pomiarowych zachowana była rezerwa zasobów potrzebna do realizacji koncepcji rozszerzone-
go parametryzowania i serwisowania systemu oraz diagnostyki wyposażonej w nią maszyn. 
 Rolę głównego węzła sieci wymiany danych oraz funkcję nadrzędna dla całego systemu pełni 
blok BKP-i, zbierając informacje pomiarowe oraz sterując drogą przewodową, oraz realizując inter-
fejs użytkownika poprzez komunikację z pulpitami operatorskimi wchodzącymi w skład pikosieci 
Bluetooth. Dane diagnostyczne z centralnego komputera maszyny – BKP i – wizualizowane są na 
ciekłokrystalicznych wyświetlaczach pulpitów operatorskich pozwalając operatorowi na bieżące 
śledzenie parametrów pracy maszyny. Ze względu na dużą ilość danych, które zbierane są w czasie 
pracy, nie jest możliwa ich ciągła bieżąca analiza, dlatego też, niezależnie od wizualizacji, dane są 
rejestrowane w pamięci masowej zainstalowanej wewnątrz pulpitów operatorskich. Umożliwia to 
ich późniejszą analizę i obróbkę oraz odtworzenie warunków pracy maszyny z ustaleniem przyczyn 
jej ewentualnej awarii, czy skróconej trwałości. Transmisja przewodowa realizowana jest przy uży-
ciu magistrali CAN zaś bezprzewodowa poprzez łącze radiowe Bluetooth [1]. 
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Rys. 6. System sterowania i diagnostyki MAKS-DBC 
Figure 6. System of Control and Diagnostics MAKS-DBC 

 
3.1. Magistrala CAN 
 

Wybór tej magistrali, jako podstawowego standardu komunikacyjnego podyktowany został szere-
giem ogólnych zalet charakteryzujących ten standard transmisji jak np. wysoka niezawodność, zre-
dukowana ilość okablowania, odporność na zakłócenia, brak konieczności istnienia urządzenia nad-
rzędnego sterującego pracą magistrali. Szczególne znaczenie z punktu widzenia koncepcji rozsze-
rzonej diagnostyki i parametryzacji miały takie cechy jak [4]: 
− duża przepustowość magistrali – co poprzez szybką wymianę informacji w znacznym stopniu 

poprawia efektywność procesu decyzyjnego, poprawiając czas reakcji systemu na zaistniałe zda-
rzenia; 

− dostęp rywalizacyjny z wykrywaniem kolizji oraz arbitrażem priorytetów wiadomości – reali-
zowany sprzętowo, co ma szczególne znaczenie w przypadku konieczności bezzwłocznej trans-
misji komunikatów, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i poprawnej pracy systemu; 

− rozgłoszeniowy charakter komunikacji, – co w znacznym stopniu redukuje ilość przesyłanych 
danych; 

− sprzętowa obsługa błędów – pozwala poszerzyć możliwości autodiagnostyki samego systemu. 
 
3.2. Interfejs Bluetooth 
 

Interfejs Bluetooth nie jest jedynym interfejsem radiowym, do pracy, z którym system MAKS- 
-DBC jest przystosowany, jednakże szereg jego zalet w znaczącym stopniu predysponuje go, jako 
interfejs radiowy, spełniający wymogi przyjętej w systemie koncepcji diagnostyki i parametryzacji. 
Do zalet tych należą [5]: 
− duża przepustowość łącza – pozwala na uzyskanie w trudnych warunkach propagacji panują-

cych pod ziemią strumienia danych o przepustowości kilkunastu kB/s, co z kolei umożliwia dwu-
kierunkowe przesyłanie rozszerzonej informacji diagnostycznej pomiędzy głównym komputerem 
kombajnowym a przenośnymi sterownikami operatorskimi i serwisowymi; 

− zasięg – determinowany klasą nadajnika urządzeń; w dołowych warunkach propagacji pozwala 
na odsunięcie operatora bądź serwisanta na odległość około 40 m od urządzenia radiowego znaj-
dującego się na maszynie, umożliwiając tym samym zachowanie bezpiecznej odległości od stre-
fy zagrożenia, dając możliwość bezpiecznej, zdalnej diagnostyki i parametryzacji pracy urządzeń; 
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− bezpieczeństwo połączeń – opiera się na ujętych w specyfikacji Bluetooth mechanizmach szy-
frowania transmisji, polegających na stworzeniu na etapie tzw. „parowania” urządzeń kluczy 
wykorzystywanych podczas transferu danych; cecha ta pozwala na powiązanie i połączenie z blo-
kiem komputera jedynie przewidzianej przez producenta maszyny liczby urządzeń zdalnych, na-
dając każdemu z nich specyficzne uprawnienia sterownicze i serwisowe, oraz eliminując tym 
samym niepowołany dostęp do niektórych funkcji serwisowych czy podglądu danych diagno-
stycznych; cecha ta ma kluczowe znaczenie w przypadku parametryzacji pracy maszyny, gdzie 
niewłaściwe nastawy serwisowe mogą doprowadzić do jej niepoprawnej pracy. 

 
 
4. DIAGNOSTYKA, PARAMETRYZACJA I SERWISOWANIE 
 

4.1. Diagnostyka 
 

Jedną z głównych koncepcji przyświecających pracownikom firmy EMAG podczas tworzenia sys-
temu sterowania maszyn nowej generacji było skoncentrowanie się na rozbudowanej i szeroko po-
jętej diagnostyce wszystkich elementów i podzespołów maszyny, łącznie z diagnostyką samego 
systemu sterowania. Zakładano, że diagnostyka powinna odbywać się w sposób bezprzewodowy, 
umożliwiający odsunięcie operatora od strefy znajdującej się w bliskim sąsiedztwie pracującej ma-
szyny. 
 W systemie MAKS-DBC zastosowano koncepcję mechanizmów diagnostycznych pozwalają-
cych w łatwiejszy, bardziej spójny i przejrzysty sposób zarządzać informacją oraz wypracowywać 
na jej podstawie określone działania, które mogą być w elastyczny sposób konfigurowane w sposób 
zdalny. Koncepcja ta polega na założeniu, iż wszystkie wielkości mierzone w sensie logicznym są 
traktowane na równi, i reprezentowane przez obiekty posiadające szereg cech i własności specy-
ficznych dla wielkości analogowych oraz dyskretnych – to jest współczynniki przetwarzania, war-
tości progów ostrzegania, poziomy stanów poprawnych, alarmowych (rys. 6). Dla tych obiektów 
podaje się również skojarzone z nimi procedury podejmowane w przypadku wystąpienia przekro-
czenia wartości ostrzegawczych lub alarmowych wielkości analogowej, bądź wystąpienia stanu róż-
nego od stanu poprawnego wielkości dwustanowej [2]. 
 

 
 
Rys. 7. Przetwarzanie danych diagnostycznych 
Figure 7. Diagnostic data processing 

 
 Dane diagnostyczne mogą być wizualizowane w sterowniku operatorskim, połączonym z głów-
nym komputerem kombajnowym drogą radiową, bądź na stanowisku powierzchniowym, wykorzy-
stującym do komunikacji z systemem interfejs RS-485 w standardzie Modbus RTU. Podstawowy-
mi urządzeniami przeznaczonymi do zdalnej wizualizacji danych diagnostycznych są: radiowe ste-
rowniki operatorskie typu RSO 25 oraz jego zmodernizowana wersja RSO 26. Oprócz wizualizacji 
danych sterowniki te posiadają funkcje parametryzacji oraz serwisowania systemu, które zostaną 
omówione w dalszej części. 
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4.2. Parametryzacja 
 

Opisane w poprzednim punkcie mechanizmy diagnostyczne, a także algorytmy sterowania pracą 
maszyny zastosowane w systemach sterowania i diagnostyki nowej generacji opierają swoje dzia-
łanie o szereg parametrów pozwalających dostosować własności systemu do konkretnego typu ma-
szyny oraz dopasować pracę systemu sterowania do specyfiki dołączonego do niego zestawu czuj-
ników. Parametryzacja systemu sterowania odbywa się zdalnie, drogą radiową przy użyciu Radio-
wego Sterownika Operatorskiego. Wymóg podania kodu PIN w celu dokonywania ustawień musi 
pozostać spełniony z uwagi na zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych do mechani-
zmu parametryzacji, która wykonana w niewłaściwy sposób może doprowadzić do niepoprawnego 
działania systemu, a w sytuacji ekstremalnej uniemożliwić pracę maszyny. 
 W systemie sterowania i diagnostyki MAKS-DBC mogą być modyfikowane dwie grupy para-
metrów. Pierwszą grupę stanowią parametry odpowiedzialne za działanie algorytmu sterowania pra-
cą maszyny. Do parametrów tych należą m.in. czas zwłoki pomiędzy rozruchami kolejnych napę-
dów, czas zwłoki przewidziany na ustabilizowanie drgań czujników dwustanowych lub przekaźni-
ków, parametry automatycznego regulatora posuwu, maksymalne prędkości w trybie jazdy robo-
czej, manewrowej, awaryjnej, wartości prądów znamionowych poszczególnych napędów (rys. 8). 
 

 
 
Rys. 8. Przykładowa plansza menu parametrów systemowych 
Figure 8. Sample system parameter menu screen 

 
 Wartość parametru ustawiana jest przy pomocy odpowiedniego okna (rys. 9). 
 

 
 
Rys. 9. Przykładowa plansza edycji parametrów systemowych 
Figure 9. Sample system parameter editing screen 

 
 Użytkownik wpisując liczbową wartość parametru (z zakresu podawanego na wyświetlaczu) 
zatwierdza ją, po czym zostaje ona wysłana do głównego komputera kombajnowego i zapamiętana 
w pamięci nieulotnej. 
 Drugą grupę stanowią parametry przypisane do obiektów reprezentujących zmienne systemowe, 
stanowiących podstawę działania zautomatyzowanych mechanizmów diagnostycznych. W przypad-
ku, jeśli parametryzowany obiekt reprezentuje zmienną analogową parametrami tymi są: aktyw-
ność, progi alarmowe, progi ostrzegawcze, akcja podejmowana po przekroczeniu progu alarmowe-
go (rys. 10). W przypadku zmiennych dwustanowych parametrami tymi są: aktywność, stan alar-
mowy, akcja podejmowana w przypadku zgodności zmiennej ze zdefiniowanym dla niej stanem 
alarmowym. 
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Rys. 10. Przykładowe menu edycji obsługi przekroczenia wartości krytycznej parametru 
Figure 10. Sample edition menu − exceeding handling of critical value of parameter 
 
 Poza opisanymi powyżej możliwościami parametryzacji, koncepcja jaka przyświecała tworze-
niu systemu sterowania i diagnostyki nowej generacji zakładała również skoncentrowanie się wo-
kół zagadnienia kalibracji torów pomiarowych monitorowanych zmiennych. Skoncentrowano się na 
zapewnieniu możliwości kalibracji torów pomiarowych bez konieczności otwierania skrzyni apara-
turowej maszyny. Możliwe jest kalibrowanie wszystkich podłączonych do systemu czujników: za-
równo tych podłączonych poprzez wejścia pomiarowe bloków funkcjonalnych systemu jak i bez-
pośrednio przyłączonych do magistrali. Proces kalibracji realizowany jest za pomocą Radiowego 
Sterownika. 
 
4.3. Serwisowanie 
 

Poza zdalnymi możliwościami diagnostyki oraz parametryzowania algorytmu działania maszyny, 
jednym z celów postawionych przed konstruktorami było zminimalizowanie przerw w pracy. Po-
dejście konstruktorów firmy EMAG opierało się o próbę stworzenia mechanizmu pozwalającego 
nie tylko zdiagnozować przyczynę stanu alarmowego, ale również doraźnie pozwolić na kontynu-
ację pracy maszyny mimo jego wystąpienia. Częstą stosowane ze względu na konieczność konty-
nuacji wydobycia „mostkowanie”, jest sprzeczne z warunkami gwarancyjnymi a w konsekwencji 
może doprowadzić do poważnego uszkodzenia maszyny, jak np. przegrzania jej podzespołów. Po 
konsultacjach z producentami maszyn urabiających postanowiono zastosować w systemie sterowa-
nia i diagnostyki MAKS-DBC mechanizm polegający na możliwości programowego zablokowania 
reakcji systemu na dane wejście pomiarowe. Rozwiązanie to posiada szereg zalet, które zostały po-
twierdzone w praktyce. Do niektórych z nich należą: brak konieczności otwierania skrzyni, wyeli-
minowanie mostków, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia wejść pomiarowych 
Wprowadzanie zmian w systemie wymaga podania hasła, co zabezpiecza w pewnym stopniu sys-
tem przed niepowołanym dostępem do parametryzacji osób do tego nie upoważnionych. Pomimo 
zastosowania tego typu zabezpieczenia konieczne stało się ciągłe monitorowanie stanu aktywności 
zabezpieczeń, jako środek nadzoru przed nieodpowiedzialnym użyciem funkcji, bądź rozstrzygania 
kwestii spornych pomiędzy użytkownikiem maszyny a producentem, dotyczących kwestii, czy 
podczas ewentualnego uszkodzenia zabezpieczenie odpowiedzialne za uniknięcie awarii było ak-
tywne czy też zostało dezaktywowane. Potrzeba ta, była jedną z głównych przyczyn wprowadzenia 
do systemu nowej generacji funkcji rejestracji danych diagnostycznych na karcie pamięci typu 
„flash” zainstalowanej w Bloku Komunikacji i Przetwarzania danych BKP-i [2]. 
 
 
5. WDROŻENIE I EFEKTY ZASTOSOWANIA SYSTEMU MAKS-DBC 
 
Faza wdrożeniowa bezprzewodowego sterowania maszyn wydobywczych ze zdalnym monitoro-
waniem pracy maszyny i łącznością głosową między operatorami została zakończona we wrześniu 
2007 roku. W następstwie tego nastąpiło uruchomienie w pełni funkcjonalnego systemu sterowania 
i diagnostyki maszyn wydobywczych na kombajnie ścianowym KGE-710F w czeskiej kopalni 
„Darkov”. Ponadto system wdrożono w Rosji w kopalniach „Bieriezowskaja” i Leninsk” oraz 
w Polsce, w kopalniach: „Staszic”, „Ziemowit”, „Piast”, „Jas-Mos” i „ZG Piekary”. 
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 Przyjęta technologia i koncepcja, rozwiązuje w sposób kompleksowy problemy sterowania i dia-
gnostyki maszyny oraz pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu operatorów. 
 Efektami wdrożenia systemu MAKS-DBC są: 
− poprawa bezpieczeństwa obsługi maszyny, poprzez odsunięcie kombajnistów w czasie pracy 

maszyny na większą odległość od strefy zagrożenia wynikającej z oddziaływania górotworu 
(obwały, zawały); 

− poprawa warunków pracy obsługi maszyny, poprzez eliminację uciążliwości związanej z wy-
muszoną pozycją, hałasem, zapyleniem (największym przy samej maszynie urabiającej); 

− poprawa funkcjonalności kombajnu, poprzez wprowadzenie udoskonalonych procedur kontroli 
pracy i diagnostyki, polegającej na zastosowaniu nowatorskich procedur przetwarzania danych 
i monitorowania pracy maszyny oraz zastosowanie rozbudowanego algorytmu wyłączeń, blo-
kad i sygnalizacji, wykorzystującego odpowiednie procedury decyzyjne. 

 W następstwie poprawy jakości produkowanych na rynku krajowym kombajnów zwiększyło 
się zainteresowanie nowymi typami maszyn, co w konsekwencji zwiększa popyt, a tym samym po-
zwala utrzymać lub zwiększyć poziom zatrudnienia w zakładach produkcyjnych i kooperujących 
przy produkcji kombajnów. Umożliwia to też skuteczniejszą konkurencję nowego krajowego wy-
robu z ofertami zagranicznymi. Ponadto przyczynia się to do rozwoju kadry naukowej i technicz-
nej pracowników związanych tymi zagadnieniami. 
 
 

PODSUMOWANIE 
 

System MAKS-DBC jest systemem otwartym, zarówno pod względem sprzętowym jak i progra-
mowym, pozwalającym na szybkie, uniwersalne tworzenie rozwiązań aplikacyjnych dla różnych 
typów maszyn górniczych. Struktura oprogramowania i hardware’u została zaprojektowana w taki 
sposób, aby umożliwić ciągłe doskonalenie oprogramowania aplikacyjnego i zwiększanie możliwoś-
ci funkcjonalnych wyposażanych w ten system maszyn. 
 Nowe podejście do parametryzowania i serwisowania systemów sterowania i diagnostyki ma-
szyn wydobywczych zarówno pod kątem jego modułowej budowy jak i szeregu nowych, wprowa-
dzonych do systemu algorytmów przetwarzania danych, stanowiło skuteczną odpowiedź konstruk-
torów na rosnące potrzeby rynku maszyn urabiających, odnośnie wymagań stawianych współcze-
snym systemom sterowania. 
 Szerokie podejście do problemu starające się uwzględnić nie tylko kwestie bezpieczeństwa i er-
gonomii obsługi, ale także jak najniższej awaryjności, minimalizację czasu postoju maszyny oraz 
elastyczność w parametryzacji pracy algorytmu zaowocowały powstaniem systemu MAKS-DBC 
przeznaczonego, w pierwszej aplikacji, dla kombajnów ścianowych. 
 Doświadczenia zebrane podczas tworzenia systemu stanowią bazę, na podstawie, której tworzo-
ne są dzisiaj kolejne systemy sterowania, przeznaczone dla szerokiej gamy maszyn urabiających róż-
nych typów. 
 
 

LITERATURA 
 

[1] Przegendza G., Kot D., Przegendza M. 2006: Możliwości i obszary zastosowań systemu sterowania i dia-
gnostyki MAKS-DBC. III Szkoła Mechanizacji i Automatyzacji Górnictwa, Wisła 2006, str. 153-159. 

[2] Przegendza M., Kot D., Przegendza G., Molenda T. 2008: Nowe podejście do parametryzowania i ser-
wisowania systemów sterowania i diagnostyki maszyn wydobywczych. EMTECH 2008: „Zasilanie, in-
formatyka techniczna i automatyka w przemyśle wydobywczym”, materiały konferencyjne, Zakopane 
2008, str. 141-148. 

[3] Przegendza G., Pańków A., Ligarski R., Mrozek M., Wicher P. 2004: System nowej generacji bezprze-
wodowego sterowania maszyn wydobywczych ze zdalnym monitorowaniem pracy maszyny i łącznością 
głosową między operatorami. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 404, Zakopane 2004, str. 
69-75. 

1184



 

 

[4] Przegendza G., Przegendza M. 2007: Magistrala CAN, charakterystyka, obszary zastosowań i korzyści 
płynące z jej zastosowania w maszynach wydobywczych. XXXV Jubileuszowa Konferencja ATI’2007, 
Automatyka, Telekomunikacja, Informatyka, Materiały konferencyjne, 2007, str. 255-265 

[5] Przegendza M., Przegendza G., Kot D. 2006: Akwizycja i przetwarzanie danych w urządzeniach prze-
nośnych wyposażonych w styk Bluetooth. III Szkoła Mechanizacji i Automatyzacji Górnictwa, Wisła 
2006, str. 153-159. 

 
 
 
Control and Diagnostics System for Coal Winning Machines MAKS-DBC 
 
There have been presented in the paper the construction and application areas of the MAKS-DBC 
developed by ITI EMAG. The control system for winning machines operating in hazardous and harsh 
environment has been presented as well. MAKS-DBC system enables few operators equipped with 
the handheld control stations to perform remote control, advanced machine diagnostic and produc-
tion process parameterization. The system, built of control/measurement modules connected to the 
CAN network, has an open structure and can be easily adapted to work in different types of machi-
nes. Special focus has been given to the application of the state of the art communication technolo-
gies and extended functions for machine maintenance and advanced control process parameteriza-
tion. 
 Experiences gained during the operation of various shearers fitted with the MAKS-DBC system 
working in the Polish and foreign mines have been presented. Application of the technologies and 
experiences acquired at the stage of development of MAKS-DBC system and its trials in some other 
projects have been also mentioned. 
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Wspomaganie decyzji w procesie przygotowania 
produkcji górniczej 
 
 
Sylwester Rajwa, Aleksander Wrana 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Optymalizacja procesu przygotowania produkcji górniczej jest zagadnieniem bar-
dzo złożonym, wymagającym systemowych analiz o charakterze technicznym, ekonomicznym i or-
ganizacyjnym. W artykule proponuje się dla tego typu prac przyjęcie pewnego algorytmu postępo-
wania opracowanego na bazie badania ankietowego przeprowadzonego we wszystkich zakładach 
górniczych w Polsce wydobywających węgiel kamienny systemem ścianowym. Metoda ta opiera 
się na wykorzystaniu macierzy zależności uwzględniającej kryteria, parametry i czynniki geoinży-
nieryjne, na które projektujący roboty górnicze może mieć pewien wpływ i powinien w konsekwen-
cji zwrócić na nie szczególną uwagę. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo, przygotowanie produkcji, zagrożenia naturalne, bezpieczeństwo 
 
 
 
WPROWADZENIE 
 
Zagadnienie przygotowania produkcji, jest to bardzo złożone, wymagające analiz o charakterze te-
chnicznym, ekonomicznym i organizacyjnym. Proces ten komplikuje się dodatkowo, jeśli mówimy 
o przygotowaniu produkcji górniczej. W takim przypadku poza znanymi czynnikami oraz parame-
trami technologicznymi ogromne znaczenie mają zmienne i często nie do końca rozpoznane lokal-
ne uwarunkowania geologiczno-górnicze. 
 Artykuł przedstawia metodykę wspomagania procesu przygotowania produkcji górniczej opra-
cowaną m.in. na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w Kopalniach Węgla Kamien-
nego. Metoda zakłada w pierwszej kolejności powołanie zespołu eksperckiego posługującego się 
tabelą dla ogólnej oceny warunków górniczo-geologicznych, w jakich prowadzona będzie eksplo-
atacja. Następnie, wykorzystując opracowaną macierz zależności uwzględniającą kryteria geoinży-
nieryjne ustala się „rangę” poszczególnych parametrów i czynników geoinżynieryjnych, na które 
projektujący roboty górnicze może mieć pewien wpływ i powinien w konsekwencji zwrócić szcze-
gólną uwagę. 
 Rezultaty pracy, co warte podkreślenia, zostały uzyskane we współpracy z praktykami i mogą 
stanowić istotny element usprawniający pracę specjalistów zajmujących się w kopalniach ważnym 
zagadnieniem, jakim jest projektowanie górniczego procesu produkcyjnego [1]. 
 
 
1. ZESPOŁY EKSPERCKIE 
 
Głównym zadaniem, jakie stoi przed zespołem projektowym jest optymalizacja procesu przygoto-
wania produkcji, czyli poszukiwanie przez niego za pomocą odpowiednich metod najlepszego, ze 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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względu na wybrane kryterium rozwiązania danego zagadnienia, przy uwzględnieniu określonych 
ograniczeń [2]. W tym celu opracowany został odpowiedni tok postępowania przedstawiony sche-
matycznie na rysunku 1. 
 

 
 
Rys. 1. Schemat optymalizacji procesu przygotowania produkcji 
Figure 1. Optimization of production preparing process − scheme 

 
 Zgodnie z przedstawionym schematem, w pierwszej kolejności powoływany jest zespół eks-
percki złożony z przedstawicieli odpowiednich działów kopalni, a także jeśli to konieczne uzupeł-
niony o przedstawicieli jednostek nadzorujących czy badawczych. Kompetencje takiego zespołu 
obejmować powinny weryfikację kryteriów geoinżynieryjnych niezbędnych do zakwalifikowania da-
nej ściany do jednego z trzech przedziałów określających wstępnie warunki prowadzenia eksploata-
cji (tab. 1) oraz weryfikacje „wag” przypisywanych poszczególnym kryteriom geoinżynieryjnym 
(rys. 3 – pole 5.4). W późniejszym etapie prac Zespół powinien też określić zarówno wzajemne za-
leżności pomiędzy kryteriami geoinżynieryjnymi, a czynnikami technologicznymi (rys. 3 – pole 
5.5), jak i samymi czynnikami technologicznymi (rys. 3 – pole 5.6). Ze względu na to, że opraco-
wana metodyka miała mieć charakter ramowy, tzn. stanowić punkt wyjścia do pracy wewnątrz ko-
palnianych zespołów eksperckich, do przypisania wag poszczególnym kryteriom posłużono się wy-
nikami badania ankietowego, które omówione zostaną w punkcie następnym. 
 
 
2. BADANIA ANKIETOWE 
 
Podstawę określenia wag poszczególnych czynników geoinżynieryjnych stanowiło badanie ankie-
towe przeprowadzone przez Główny Instytut Górnictwa we wszystkich kopalniach oraz zakładach 
górniczych wydobywających węgiel kamienny systemem ścianowym w Polsce. Łącznie przepro-
wadzone zostało w 24 kopalniach. Ankietowani pytani byli o rolę poszczególnych czynników geo-
inżynieryjnych w procesie przygotowania produkcji górniczej. Rola ta charakteryzowana była po-
przez przypisanie odpowiedniej wagi poszczególnym parametrom w skali od 1 do 5, gdzie wska-
zanie „1” oznaczało najmniejsze znaczenie danego czynnika, a „5” największe [1]. Zbiorcze wyni-
ki przeprowadzonego badania ankietowego przedstawiono na rysunku 2 oraz wykorzystane zostały 
one jako wagi poszczególnych kryteriów geoinżynieryjnych w opracowanej macierzy zależności 
(rys. 3). 
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Rys. 2. Wagi przypisane przez respondentów poszczególnym kryteriom geoinżynieryjnym 
Figure 2. Importance of geoengineering criteria assigned by respondents 

 
 Ze względów oczywistych rezultaty te posiadają charakter ogólny, stanowiąc punkt wyjścia dla 
prac wewnątrz kopalnianych zespołów specjalistów. Prawidłowość takiego podejścia potwierdzają 
wyniki ankiety dla różnych struktur organizacyjnych [1], [3], w których przy ocenie niektórych kry-
teriów zauważyć można spore rozbieżności w udzielanych odpowiedziach. 
 
 
3. OCENA PODSTAWOWYCH KRYTERIÓW GEOINŻYNIERYJNYCH 
 
Kolejnym etapem w ramach przestawionego toku postępowania będzie określenie odpowiednich 
parametrów charakteryzujących przyszłą eksploatację w oparciu o analizę warunków geologiczno-
górniczych. Wyznaczone kryteria geoinżynieryjne zostaną przyporządkowane do jednej z trzech 
wyznaczonych grup, przedstawionych w tabeli 1. Przynależność danego parametru do danej grupy 
informuje nas, w jaki sposób wpływa on na warunki eksploatacji. Wpływ ten może być korzystny, 
neutralny lub negatywny, przez co można mu przyporządkować różne wartości liczbowe wynoszą-
ce odpowiednio: 1, 2 i 4 punkty. 
 Następnie sumuje się uzyskane punkty dla wszystkich wyznaczonych parametrów związanych 
z projektowanymi robotami eksploatacyjnymi i tym samym wyznacza się wartość wskaźnika E. 
W metodzie ustalono, że im wartość wskaźnika E będzie większa tym trudniejsze będą ogólne wa-
runki prowadzenia eksploatacji, a co za tym idzie sam proces przygotowania produkcji może być 
bardziej skomplikowany. Dla dokonania ogólnej oceny warunków przyszłej eksploatacji wyznaczo-
no następujące przedziały wartości wskaźnika E charakteryzujące: 
− dobre warunki eksploatacji: 16 ≤ E < 28, 
− poprawne warunki eksploatacji: 28 ≤ E < 38, 
− trudne warunki eksploatacji: E ≥ 38. 
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 Warto nadmienić, iż przedziały wartości wskaźnika E zostały ustalone w oparciu o doświadcze-
nia kopalń i weryfikacje rezultatów prac badawczych wykonanych w Pracowni Doboru Obudowy 
Zakładu Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych Głównego Instytutu Górnictwa. 
 Dodatkowo ocena kryteriów geoinżynieryjnych uwzględnia eksploatację podpoziomową. Co 
prawda, prowadzenie robót górniczych w takich warunkach nie wpływa bezpośrednio na wzrost za-
grożeń naturalnych, ale ich określone współwystępowanie (zagrożenia skojarzone) może powodo-
wać, że eksploatacja podpoziomowa będzie bardziej narażona na wystąpienie tzw. katastrofy gór-
niczej niż roboty poziomowe [5]. Z tego względu przy ocenie kryteriów geoinżynieryjnych, jeżeli 
eksploatacja danej partii złoża prowadzona będzie o ponad 80 m poniżej poziomu zwiększa się ob-
liczoną wartość wskaźnika E o 4 punkty. 

 
Tabela 1. Ocena podstawowych kryteriów geoinżynieryjnych 
Table 1. Assessment of basic geoengineering criteria 

WPŁYW NA WARUNKI EKSPLOATACJI 
KRYTERIUM 

KORZYSTNY NEUTRALNY NEGATYWNY Lp. 

PUNKTACJA 1 2 4 
1.  Głębokość <600 m 600÷1000 m >1000 m 
2.  Nachylenie <10° 10÷25° >25° 

3.  Miąższość pokładu 2,0÷3,0 m 3,0÷4,0 m 
i 1,6÷2,0 m 

>4,0 m 
i <1,6 m 

4.  Zagrożenie metanowe niemetanowe I – kategoria II, III, IV – kategoria 
5.  Zagrożenie tąpaniami nietąpiący I – stopień II, III – stopień 

6.  Zagrożenie pożarami 
endogenicznymi a – nieistotne b – słabe c – średnie 

d – silne 
7.  Zagrożenie wodne brak I – stopień II, III – stopień 

8.  Zagrożenie pyłowe Kategoria 
zagrożenia – a – Kategoria 

zagrożenia – b 
9.  Zagrożenie klimatyczne Nieistotne Słabe, Średnie Silne 

10.  Zagrożenie wyrzutami Brak – Możliwość 
występowania 

11.  Tektonika Brak zaburzeń Pojedyncze zaburze-
nia (uskoki do 1 m) 

Liczne zaburzenia, 
uskoki >1,0 m 

12.  Wytrzymałość na ściskanie 
skał stropowych [Rc] 25÷75 MPa 12÷25 MPa 

i >75 MPa 
<12 MPa 

zroby zawałowe 

13.  Wytrzymałość na ściskanie 
skał spągowych [Rc] 10÷35 MPa >35 MPa <10 MPa i skały 

rozmakalne 

14.  Wytrzymałość na ściskanie 
calizny węglowej [Rc] >15 MPa 10÷15 MPa <10 MPa 

15.  Otoczenie pola ścianowego Obustronne 
otoczenie calizną 

Jednostronne 
otoczenie zrobami 

Obustronne 
otoczenie zrobami 

16.  Zaszłości eksploatacyjne 
Brak lub odprężenie

całego pola eksploata-
cyjnego 

Pojedyncza krawędź
lub resztka poniżej do
30 m lub 60 m powy-
żej pola ściany lub

zbliżanie się do 
chodnika 

Krawędź lub resztka - 
do 30 m pod lub 60 m
nad polem ściany oraz
łączne oddziaływanie

krawędzi 
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4. OKREŚLENIE WPŁYWU PODSTAWOWYCH KRYTERIÓW GEOINŻYNIERYJNYCH 
NA PARAMETRY I CZYNNIKI TECHNOLOGICZNE CHARAKTERYZUJĄCE 
SYSTEM ŚCIANOWY 

 
W celu określenia zależności pomiędzy wyznaczonymi w tabeli 1 kryteriami geoinżynieryjnymi – 
wynikającymi głównie z warunków geologiczno-górniczych, a parametrami i czynnikami charakte-
ryzującymi system ścianowy – możliwymi do modyfikacji na etapie przygotowania produkcji, op-
racowano macierz zależności. Dodatkowo, aby umożliwić ocenę ważności poszczególnych czyn-
ników i parametrów technologicznych, w świetle zadanych warunków górniczo-geologicznych, 
w których prowadzona będzie eksploatacja, proponuje się nadawanie im odpowiednich rang. Ogól-
ny graficzny schemat macierzy zależności przedstawia rysunek 3, a szczegółowy opis oznaczonych 
liczbami pól przedstawiony został w odpowiednich podpunktach następnej części pracy i stanowi 
rodzaj instrukcji stosowania zaproponowanego sposobu postępowania. 
 

 
 
Rys. 3. Ogólny schemat budowy macierzy zależności 
Figure 3. General structure scheme of relation matrix 
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5. SPOSÓB PRAKTYCZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ MACIERZĄ ZALEŻNOŚCI 
 

5.1. Pole kryteriów geoinżynieryjnych 
 

W polu tym znajdują się określone na podstawie ankiet eksperckich najistotniejsze kryteria goein-
żynieryjne uwzględniane w czasie przygotowania produkcji, których ocena została dokonana wcześ-
niej na etapie wypełniania tablicy 1. Jak już wspomniano w przypadku konkretnej Kopalni powin-
ny zostać ewentualnie zweryfikowane przez powołany zespół ekspertów. 
 
5.2. Pole czynników możliwych do modyfikacji na etapie przygotowania produkcji 
 

Pole to zawierać powinno podstawowe czynniki i parametry technologiczne, których dobór, lub 
optymalizacja na etapie przygotowania produkcji mają zapewnić zakładany poziom wydobycia dla 
określonych w tablicy 1 kryteriów geoinżynieryjnych. 
 
5.3. Ocena Kryterium 
 

Oceny poszczególnych kryteriów dokonuje się w oparciu o przyjęte wartości graniczne określone 
w tablicy 1. Podobnie jak same kryteria podział ten może być zweryfikowany w trakcie wdrażania 
tej metody dla warunków konkretnej kopalni. Wynika to faktu stosunkowo dużej różnorodności wa-
runków górniczo-geologicznych, a więc i różnego postrzegania poszczególnych kryteriów w odnie-
sieniu do konkretnych zakładów górniczych. Prosty przykład stanowić może klasyfikacja zagroże-
nia tąpaniami gdzie dla Kopalni, w której znaczna część eksploatowanych pokładów zaliczona jest 
do III stopnia zagrożenia tąpaniami stanem postrzeganym jako korzystny może być I stopień zagro-
żenia. Z kolei kopalnie gdzie zagrożenia tąpaniami występuje sporadycznie już I stopień zagroże-
nia tąpaniami może być uznany za znaczne utrudnienia. Tym niemniej, dokonanie oceny wg za-
proponowanego schematu daje możliwość w miarę obiektywnego porównania warunków eksplo-
atacji ścian zlokalizowanych np. w różnych zakładach górniczych. 
 
5.4. Waga kryterium 
 

Niezwykle istotną sprawą w zaprezentowanej metodzie jest ustalenie znaczenia – „wagi” poszcze-
gólnych kryteriów w procesie przygotowania produkcji. Na tym etapie analizy należy również uw-
zględnić wpływ prowadzenia robót podpoziomowych na pogarszanie się ogólnych warunków eks-
ploatacji. 
 Za W. Konopko przyjęto, że odnośnie pewnej kategoryzacji eksploatacji podpoziomowej po-
winno brać się pod uwagę zagrożenia [5]: tąpaniami, metanowe, pożarowe i klimatyczne. Tak, więc 
proponuje się przyjęcie dodatkowych współczynników, przez które należy przemnożyć ustaloną 
wagę dla danych zagrożeń: 
− dla zagrożenia tąpaniami – 1,5, 
− dla zagrożenia metanowego – 1,45, 
− dla zagrożenia pożarowego – 1,35, 
− dla zagrożenia klimatycznego – 1,2. 
 
5.5. Macierz zależności pomiędzy kryteriami geoinżynieryjnymi, a czynnikami i parametrami 

modyfikowanymi na etapie przygotowania produkcji 
 

Jednym z głównych celów procesu przygotowania produkcji jest taki dobór parametrów i czynni-
ków technologicznych, aby zapewnić zakładany poziom wydobycia w zadanych warunkach geolo-
giczno-górniczych [4]. Dlatego też bardzo ważnym zagadnieniem jest określenie wzajemnych za-
leżności pomiędzy kryteriami geoinżynieryjnymi, a czynnikami technologicznymi. Ze względu na 
to, iż grupy czynników geoinżynieryjnych w różny sposób wpływają na modyfikowalne parametry 
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technologiczne wyróżniono kilka poziomów współzależności, którym przypisano wartości liczbo-
we (rys. 3 – pole 5.5): 
➂ – odnosi się do zależności bezpośredniej lub bardzo silnego wzajemnego oddziaływania; 

❶ – gdy wzajemne oddziaływanie czynników jest słabe, lub uwzględniane rzadko, jedynie w 
skrajnych sytuacjach; 

„0” – „puste pole” – brak istotnego oddziałania pomiędzy czynnikami. 
 
5.6. Pole zależności pomiędzy poszczególnymi modyfikowanymi 

na etapie przygotowania produkcji czynnikami i parametrami 
 

W procesie przygotowania produkcji pamiętać należy także, iż ważne są nie tylko powiązania ok-
reślane jak w polu 5.5, ale również wzajemne relacje występujące pomiędzy poszczególnymi czyn-
nikami technologicznymi (rys. 3 – pole 5.6) [1]. Są one o tyle istotne, że zamiana jednego czynnika 
wpływać może na konieczność modyfikacji pozostałych. 
 
5.7. Pole wynikowe 
 

W polu tym określa się „rangę” każdego parametru lub czynnika technologicznego związanego 
z eksploatacją systemem ścianowym. „Ranga” ta uwzględnia trzy podstawowe elementy: 
− specyfikę warunków górniczo-geologicznych analizowanego pola ścianowego, zawartą w polu 

5.3; 
− „wagę” przypisywana poszczególnym kryteriom przedstawiona w polu 5.4; 
− zależności pomiędzy kryteriami geoinżynieryjnymi, a czynnikami i parametrami technologicz-

nymi – pole 5.5. 
 „Ranga” poszczególnych czynników i parametrów jest określana sumując w kolumnach iloczy-
ny oceny kryterium (K), wagi kryterium (W) oraz liczbowo wyrażonej zależności kryterium i czyn-
nika możliwego do modyfikacji (Z). Zależność tą można zobrazować wzorem: 
 

ijii ZWK ⋅⋅∑                                                                                                                    (1) 
 

gdzie: K – ocena kryterium, W – waga kryterium, Z – wartość liczbowa zależności, i – numer wier-
sza, j – oznaczenie (litera) kolumny. 
 
 Po wyznaczeniu sum we wszystkich kolumnach należy, przypisać „rangi” poszczególnym czyn-
nikom i parametrom możliwym do modyfikacji, w taki sposób, że kolumna, w której suma jest naj-
większa otrzymuje rangę „1”. Dla pracowników przygotowania produkcji stanowi to informację 
o tym, który z parametrów i czynników technologicznych może mieć największy wpływ na póź-
niejsze prowadzenie eksploatacji. Po przypisaniu „rang” kolejnym elementom projektujący może 
uszeregować je według stopnia ważności. Dodatkowo, już na tym etapie projektowania, użyteczna 
może być informacja odnośnie wytypowania działów lub osób odpowiedzialnych za ustalanie naj-
ważniejszych parametrów czy też czynników technologicznych. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Wykorzystanie do tworzenia metodyki, badań ankietowych powinno zapewnić uniwersalność me-
tody umożliwiając zastosowanie jej w dowolnej z kopalń węgla kamiennego w Polsce prowadzącej 
eksploatację systemem ścianowym. 
 Opisana powyżej metoda wspomagania przygotowania produkcji górniczej opiera się na podej-
ściu systemowym, a więc z założenia obejmuje czynniki i kryteria geoinżynieryjne istotne w tym 
procesie, ale również uwzględnia wzajemne powiązania między nimi. 
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 Podejście to umożliwia wspomaganie projektanta, który bardzo często jest ograniczany zarów-
no wcześniejszymi uzgodnieniami zawartymi, np. w Projekcie Zagospodarowania Złoża, jak i 
obowiązującymi bardzo szczegółowymi przepisami, aby miał możliwie jak najwcześniej wszech-
stronny pogląd na zagadnienia związane z procesem przygotowania produkcji. 
 Nadając pewnym czynnikom i parametrom wartości liczbowe można określić ogólny poziom 
złożoności problemów oraz wyznaczyć ich rangę w procesie przygotowania produkcji. 
 W przypadku konieczności zmiany któregoś z parametrów charakteryzujących eksploatację (np. 
zmiany długości ściany, wybiegu, wysokości, postępu ze względu na zaburzenia geologiczne czy 
zagrożenia) można, w miarę prosty sposób pokazać, np. osobom spoza zespołu projektowego, jego 
wpływ na ogólne warunki eksploatacji. 
 
 
LITERATURA 
 
[1] Turek M., Rajwa S. + zespół: Optymalizacja procesu przygotowania produkcji górniczej w oparciu o wy-

brane kryteria geoinżynieryjne. Etap I – Wpływ aktualnie stosowanych kryteriów geoinżynieryjnych na 
proces przygotowania produkcji. Praca statutowa o symbolu 160 10366-152, Katowice, GIG, 2006 (nie-
publikowana). 

[2] Turek M., Rajwa S. + zespół: Optymalizacja procesu przygotowania produkcji górniczej w oparciu o wy-
brane kryteria geoinżynieryjne. Etap II – Opracowanie procedur postępowania z uwzględnieniem kryte-
riów geoinżynieryjnych dla optymalizacji procesu przygotowania produkcji górniczej. Praca statutowa 
o symbolu 161 10367-152, Katowice, GIG, 2007 (niepublikowana). 

[3] Rajwa S.: Wpływ wybranych wyników geoinżynieryjnych na proces przygotowania produkcji w pol-
skich kopalniach węgla kamiennego. Prace Naukowe GIG, Górnictwo i Środowisko, nr 4/2007, Katowi-
ce 2007, str. 75–84. 

[4] Rajwa S.: Optymalizacja procesu przygotowania produkcji w kopalniach węgla kamiennego. Bezpie-
czeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, Miesięcznik WUG, Katowice, nr 10 (170)/2008, 
str. 22–25. 

[5] Konopko W.: Bezpieczne prowadzenie robót górniczych poniżej poziomu udostępnienia złoża w kopal-
niach węgla kamiennego. Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2006, str. 45–51. 

 
 
 
Decision Support in Mining Production Preparing Process 
 
Optimization of production preparing process is very complex issue, which needs system analysis 
including technical, economical and organizational aspects. The papers propose an acceptance of 
algorithm developed on base of the survey carried out in all coal mines in Poland that use longwall 
system. The method is based on using of a relation matrix. The matrix takes into account geoengi-
neering criteria, parameters and factors which could be modified by mining system designer and in 
consequence he should pay special attention to them. 
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STRESZCZENIE: Mając na uwadze ciągłe dążenie do poprawy bezpieczeństwa eksploatacji ma-
szyn i urządzeń górniczych specjaliści KOMAG-u, Politechniki Śląskiej i firmy Elsta Sp. z o.o. op-
racowali Elektroniczny System Ewidencji Elementów Sekcji Ścianowej Obudowy Zmechanizowa-
nej. System został zrealizowany w ramach projektu celowego dofinansowanego przez Naczelną Or-
ganizację Techniczną (NOT). Ideą Systemu jest trwałe oznakowanie transponderami RFID (Radio 
Frequency Identification) elementów nośnych sekcji. W skład Systemu wchodzą: transpondery RFID, 
czytnik transponderów RFID oraz oprogramowanie bazodanowe GATHER. 
 Począwszy od roku 2008 specjaliści KOMAG-u oraz firmy Elsta Sp. z o.o. rozpoczęli proces 
wdrażania Systemu w kopalniach węgla kamiennego, tak części sprzętowej jak i części programo-
wej. Każdy z etapów wymagał ścisłej współpracy specjalistów z kopalni, producenta obudów oraz 
firmy Elsta Sp. z o.o. i KOMAG-u. W artykule przedstawiono doświadczenia eksploatacyjne uzys-
kane podczas wdrażania i użytkowania systemu w KWK „Marcel” wchodzącej w skład Kompani 
Węglowej S.A.. Proces wdrożenia systemu w tej kopalni rozpoczął się na przełomie lat 2008−2009. 
Kopalnia eksploatuje w ścianie W-1/503-504 zestaw 160 sekcji obudowy zmechanizowanej pro-
dukcji BEKER-WARKOP Sp. z o.o. wyposażonych w omawiany system. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: RFID, sekcja obudowy zmechanizowanej, system identyfikacji 
 
 
 
1. OPIS SYSTEMU 
 
Rzetelna ocena stanu technicznego sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej, wymaga wyeli-
minowania z eksploatacji tych elementów, w których prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzeń 
wywołanych procesami zmęczeniowymi i korozją jest największe. Analiza stanu technicznego sek-
cji obudowy zmechanizowanej powinna być oparta o wiarygodne informacje o dotychczasowym 
przebiegu pracy oraz warunkach eksploatacji. Bezpieczne użytkowanie sekcji obudowy zmechani-
zowanej wiąże się z prowadzeniem obsługi technicznej zgodnie z harmonogramem dokonywania 
okresowej oceny stanu technicznego. Wymaga to gromadzenia i przetwarzania informacji o roku 
produkcji, terminie i zakresie ostatniego remontu, intensywności eksploatacji oraz warunkach, w któ-

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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rych sekcja pracowała [1]. Efektywne zarządzanie znaczną ilością informacji wymaga wspomaga-
nia się specjalistycznymi narzędziami, które realizowane są w oparciu o systemy bazodanowe. Uwz-
ględniając powyższe wymagania przygotowano kompleksowe rozwiązanie sprzętowe i programo-
we przeznaczone do prowadzenia gospodarki elementów sekcji ścianowej obudowy zmechanizowa-
nej. 
 W skład Systemu wchodzą: 
− pasywne, elektroniczne transpondery RFID trwale mocowane na zespołach nośnych obudowy, 

posiadające unikalny numer identyfikacyjny; 
− czytnik RFID złożony z mikrokomputera oraz lancy odczytującej; 
− oprogramowanie komputerowe GATHER pracujące w architekturze klient-serwer, umożliwia-

jące zarządzenie danymi zawierającymi informacje o eksploatowanych sekcjach i ich elemen-
tach; 

− serwer relacyjnych baz danych. 
 Podstawowym nośnikiem informacji w Systemie jest transponder. Prowadzenie gospodarki ma-
teriałowej opiera się na skojarzonym z konkretnymi elementami unikalnym numerze transpondera. 
Urządzenie to zostało zabezpieczone w sposób gwarantujący poprawne działanie i funkcjonowanie 
przez okres równy co najmniej okresowi dopuszczenia do eksploatacji elementów sekcji obudowy 
zmechanizowanej. Wynosi on w chwili obecnej dziesięć lat bez konieczności dokonywania dodat-
kowych badań technicznych. 
 Opracowany przez firmę Elsta Sp. z o.o. czytnik RFID jest urządzeniem przenośnym złożonym 
z mikrokomputera (rys. 1) i lancy odczytującej (rys. 2), umożliwiającym obsługę zarówno w trud-
nych warunkach podziemnych jak i na powierzchni. Konstrukcja mechaniczna głowicy lancy od-
czytującej umożliwia dostęp do zabudowanych i zamocowanych w różny sposób identyfikatorów 
(rys. 2). Układ antenowy zapewnia niezawodny odczyt, mimo ekranowania wprowadzanego przez 
metaliczne otoczenie transpondera. W mikrokomputerze zastosowano rozbudowany interfejs użyt-
kownika. Ze względu na ograniczone rozmiary urządzenia zdecydowano się na klawiaturę złożoną 
z dziewięciu przycisków, których funkcje zależą od trybu pracy urządzenia. Duża ilość informacji, 
jaka musi zostać przekazana użytkownikowi, wymagała zastosowania graficznego wyświetlacza 
ciekłokrystalicznego [2], [3]. 
 

 
 

Rys. 1. Mikrokomputer 
Figure 1. Microcomputer 

Rys. 2. Dwa rodzaje lancy odczytującej 
Figure 2. Two types of reading lance 

 
 Podstawowym zadaniem czytnika RFID jest jednoznaczna identyfikacja elementów poprzez od-
czyt numerów z umieszczonych na nich transponderach. Użytkownik może sporządzać komentarz 
głosowy w trakcie pracy, nawet przy dużym natężeniu hałasu. Mikrokomputer posiada również 
wbudowany wzmacniacz mocy i głośnik umożliwiający odsłuchanie i uzyskiwanie komunikatów 
dźwiękowych. Wszystkie zebrane dane zapisywane są w pamięci masowej czytnika i mogą zostać 
w łatwy sposób przeniesione do komputera. Zasilanie bateryjne wystarcza na co najmniej 8 godzin 
pracy pod ziemią. 
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Rys. 3. Obieg informacji w Systemie 
Figure 3. Data flow in System 
 
 
 Na rysunku 3 zaprezentowano obieg informacji w Systemie, który rozpoczyna się od wprowa-
dzenia (za pomocą programu Gather) do bazy Systemu, danych na temat kopalni, planowanej ścia-
ny oraz posiadanych typów obudowy zmechanizowanej [2]. Oprogramowanie umożliwia również 
przesłanie fragmentu bazy danych dotyczącego wybranej ściany do mikrokomputera. Kolejnym kro-
kiem, który należy wykonać jest skojarzenie za pomocą czytnika RFID typów elementów z nume-
rami transponderów. W ten sposób powstaje struktura danych umożliwiająca ewidencjonowanie 
elementów sekcji. Korzystając z oprogramowania Gather można przenieść dane do głównej bazy 
danych i rozpocząć proces przypisywania elementom sekcji informacji związanych z ich cyklem 
życia, takich jak numer fabryczny, numer inwentarzowy, numer seryjny itp. Po aktualizacji danych 
w mikrokomputerze można przystąpić do operacji kompletacji sekcji. Operacja ta jest dokonywana 
w miarę postępów w fizycznej kompletacji sekcji w obrębie planowanej ściany lub przystosowanej 
do tego celu komorze montażowej. Czas potrzebny na skompletowanie jednej sekcji obudowy zme-
chanizowanej jest uzależniony od liczby oznakowanych elementów sekcji oraz ich dostępności. Po 
dokonaniu kompletacji sekcji dane z mikrokomputera muszą zostać przeniesione do głównej bazy 
danych, gdzie poprzez wykorzystanie programu Gather, prowadzona jest gospodarka elementami. 
 
 
2. WDRAŻANIE SYSTEMU W KWK „MARCEL” 
 
W celu prawidłowego wdrożenia nowego rozwiązania sprzętowego i programowego niezbędna by-
ła ścisła współpraca wszystkich firm i specjalistów. W przypadku KWK „Marcel” byli to specjali-
ści z kopalni, KOMAG-u, Elsty Sp. z o.o. oraz producenta obudowy zmechanizowanej, firmy Be-
ker-Warkop Sp. z o.o. 
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Tablica 1. Zestawienie znakowanych elementów 
sekcji obudowy zmechanizowanej 
Table 1. The list of labeled (tagged) parts 
of roof support 

Lp. Element Szt. 
1. Spągnica 1 
2. Łącznik przedni 2 
3. Łącznik tylny 2 
4. Stropnica 1 
5. Osłona od zawałowa 1 

 
 Do oznakowania wytypowano sekcje obudowy zmechanizowanej BW-20/41 POz wyproduko-
wanąe przez firmę Beker-Warkop Sp z o.o., przeznaczone do pracy w ścianie W 1/503-504. Zesta-
wienie oznakowanych elementów sekcji zawiera tablica 1. Łącznie, na każdą sekcję przypada sie-
dem transponderów, co daje sumaryczną liczbę 1120 transponderów pracujących w całej ścianie. 
Etapy wdrażania Systemu wraz z opisem prac prowadzonych przez poszczególne strony przedsta-
wiono w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Etapy wdrażania Systemu RFID 
Table 2. Stages of RFID System implementation 

Etap Realizatorzy Zakres 

1 Elsta Sp. z o.o. 
Beker-Warkop Sp. z o.o. 

Szkolenie pracowników producenta z zakresu montażu transponde-
rów oraz użytkowania czytnika RFID do diagnostyki transponderów 

2 Beker-Warkop Sp. z o.o. Montaż transponderów na elementach sekcji 
wykonany przez producenta obudowy 

3 
Elsta Sp. z o.o. 

Beker-Warkop Sp. z o.o. 
KOMAG 

Dostawa obudowy zmechanizowanej oraz dostawa 
i instalacja oprogramowania GATHER 

4 
KWK „Marcel” 
Elsta Sp. z o.o. 

KOMAG 

Szkolenie pracowników KWK „Marcel” z zakresu obsługi Systemu, 
ścisła współpraca w początkowym okresie użytkowania 

5 
KWK „Marcel” 
Elsta Sp. z o.o. 

KOMAG 

Nadzór nad samodzielną obsługą Systemu 
przez pracowników KWK Marcel 

6 
KWK „Marcel” 
Elsta Sp. z o.o. 

KOMAG 

Wprowadzenie zmian w Systemie, zasugerowanych 
przez pracowników KWK „Marcel” 

7 Elsta Sp. z o.o. 
KOMAG 

Zebranie informacji eksploatacyjnych mających 
na celu stałe udoskonalanie Systemu 

 
 Wdrażanie systemu rozpoczęto od przeszkolenia pracowników firmy Beker-Warkop Sp.z o.o. 
w zakresie sposobu montażu transponderów RFID na obudowach elementów sekcji. Na rysunkach 
4 i 5 przedstawiono sposób montażu transponderów na siłowniku oraz na powierzchni płaskiej [3]. 
Etap ten jest istotny, ponieważ transponder nie może zostać uszkodzony w trakcie spawania jego 
obudowy do powierzchni znakowanego elementu. Aby spełnić ten warunek w trakcie szkolenia spa-
wacze są wyposażeni w specjalne wykonanie transpondera RFID z wbudowanym czujnikiem tem-
peratury. 
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Rys. 4. Montaż transpondera na siłowniku 
Figure 4. Transponder placement 
on the cylindrically-shaped surface 

Rys. 5. Montaż transpondera na powierzchni płaskiej 
Figure 5. Transponder placement on the flat surface  

 
 Aby ułatwić proces wdrażania Systemu pracownikom kopalni, firma Beker-Warkop Sp. z o.o. 
przygotowała bazę danych elementów sekcji. Operacja ta polegała na powiązaniu konkretnych ele-
mentów z numerami RFID. Cała operacja została dokonana z wykorzystaniem czytnika RFID. Wraz 
z dostawą elementów obudowy zmechanizowanej kopalnia otrzymała kompletną bazę danych ele-
mentów na potrzeby Systemu. Po dostarczeniu elementów sekcji na kopalnie i zainstalowaniu ich 
w ścianie wydobywczej, specjaliści KOMAG-u i Elsty Sp. z o.o. przystąpili do szkolenia pracow-
ników kopalni w sposobie obsługi programu GATHER oraz kompletacji sekcji obudowy zmecha-
nizowanej z wykorzystaniem mikrokomputera oraz programu GATHER. 

 

  

Rys. 6. Raport z kompletacji sekcji 
Figure 6. Roof support parts report 

Rys. 7. Raport zestawienie elementów zmagazynowanych 
Figure 7. Stored up parts report 

 

 

 
 

Rys. 8. Karta pracy maszyny 
Figure 8. Machine work sheet 

 
 Ze względu na fakt, iż producent obudowy w trakcie montażu transponderów wykonał wstępny 
etap polegający na tworzeniu bazy danych elementów, pracownicy kopani KWK „Marcel” mogli 
przejść od razu do etapu kompletacji sekcji z pominięciem trybu wczytywania danych. Pracownicy 
kopalni skompletowali 160 sekcji obudowy zmechanizowanej. Kolejnym etapem wdrażania było 

1198



 

 

rozpoczęcie właściwej pracy z programem GATHER. Skompletowanie sekcji umożliwiło określe-
nie wymagań dotyczących zawartości oraz funkcjonalności raportów, a także określenie specyficz-
nych wymagań kopalń Kompani Węglowej S.A. w tym zakresie. Jako że KWK „Marcel” była 
pierwszą kopalnią Kompani Węglowej S.A. wyposażoną w System, niezbędne było równoległe pro-
wadzenie dotychczasowej ewidencji elementów sekcji na potrzeby ich ewentualnego przekazania 
na inne kopalnie. Aby uprościć to zadanie specjaliści KOMAG-u przenieśli obowiązującą w Kom-
pani Węglowej S.A. „kartę pracy maszyny” do programu GATHER. W chwili obecnej nie jest ko-
nieczne dublowanie dokumentacji papierowej. Karta pracy maszyny może zostać przekazana, wraz 
z automatycznie uzupełnioną historią pracy elementu sekcji, na inną kopalnię, w formie papierowej 
lub elektronicznej. Ogranicza to koszty, jak również daje pewność przekazania dokumentu. Karta 
pracy maszyny jest generowana dla konkretnej sekcji obudowy zmechanizowanej na żądanie użyt-
kownika. Rysunki 6, 7 oraz 8 przedstawiają standardowe raporty programu GATHER oraz kartę 
pracy maszyny stosowaną w kopalniach Kompani Węglowej S.A. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
KWK „Marcel” jest pierwszą kopalnią w Kompani Węglowej. S.A. w której rozpoczęto wdrażanie 
Systemu. Tym samym stanowi środowisko testowe do określenia specyficznych wymagań Kompa-
ni Węglowej S.A. dotyczące sposobu pracy ze składnikami Systemu. Typowym sposobem oznako-
wania elementów sekcji obudowy zmechanizowanej jest napawanie numeru fabrycznego na każdy 
z elementów sekcji. Dodatkowo użytkowane są numery inwentarzowe za pomocą których znako-
wane są całe sekcje. Takie podejście do problemu wymusiło wprowadzenie zmian w interfejsie użyt-
kownika programu GATHER. Zmiany będą polegały na ograniczeniu ilości informacji jakie są sko-
jarzone z elementami. Dla oznakowanych elementów usunięte zostaną pola odpowiadające za wy-
świetlanie numerów inwentarzowych, a wyeksponowane te, które zawierają informacje o numerze 
fabrycznym elementów. 
 W przypadku widoku sekcji nastąpi zmiana odwrotna, to znaczy usunięte zostanie pole numeru 
fabrycznego, a wyeksponowany został numer inwentarzowy. Poprzez wdrożenie Systemu wyelimi-
nowana została konieczność prowadzenia papierowej ewidencji elementów dla oznakowanej ścia-
ny. W przypadku konieczności wygenerowania karty pracy maszyny, program GATHER wyręczy 
użytkownika w tym zadaniu. Jedynym warunkiem, jaki należy spełnić w celu prawidłowego użyt-
kowania Systemu, jest rzetelne prowadzenie gospodarki elementami, co zostało zagwarantowane 
w przypadku KWK „Marcel” poprzez odpowiednie przeszkolenie pracowników kopalni. 
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1199



 

 

An Experience Acquired During Implementation of Electronic System 
for Identification of Powered Roof Support Components 
in “Marcel” Colliery in Radlin, Poland 
 
Aiming at increase of safety of mining machines operation, the specialists of KOMAG, Silesian 
Technical University and ELSTA Ltd., have developed the Electronic System for Identification of 
Powered Roof Support Components. The idea of the System is to mark permanently all bearing 
components of the support with RFID (Radio Frequency Identification) transponders. The System 
includes: RFID transponders, reader of RFID transponders and GATHER database software. 
 Beginning from 2008 the specialists from KOMAG and ELSTA began the process of imple-
mentation of the System’s hardware and software in collieries. Each stage of implementation re-
quired close collaboration of the specialists from mines, specialists of supports manufacturer as 
well as of ELSTA and KOMAG. Operational experience gained during implementation and use of 
the System in “Marcel” Colliery in Radlin, Poland, was presented in the paper. Process of the Sys-
tem implementation began on the turn of 2008–2009. Now the mine uses in longwall No. W-1/503-
-504 a set of 160 roof supports manufactured by BEKER-WARKOP fitted with the System. 
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Centralizacja zarządzania sprzedażą w oparciu 
o nowe rozwiązania systemu SZYK2 
 
 
Stanisław Rymaszewski, Piotr Matkowski 
Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A., Katowice 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono rozwiązania informatyczne autorstwa COIG S.A. 
wspomagające procesy załadunku i sprzedaży 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: Centralizacja, zarządzanie, sprzedaż, ekspedycja, załadunek, narzędzia i tech-
nologie teleinformatyczne, outsourcing IT, sieci internetowe, systemy i portale korporacyjne 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. w Katowicach, doskonaląc swoje produkty infor-
matyczne, oferuje jednostkom organizacyjnym z branży górnictwa węgla kamiennego nowe gene-
racje kompleksów systemów informatycznych, wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu 
Wspomagającego Zarządzanie Przedsiębiorstwem SZYK2. Oferowane rozwiązania oparte zostały 
o najnowsze narzędzia i technologie informatyczne, zastosowane przy opracowaniu korporacyj-
nych kompleksów systemów informatycznych i portali internetowych [1], [2]. Jednym z komplek-
sów wdrożonego w jednostkach branży górnictwa węgla kamiennego systemu SZYK2, jest Kom-
pleks Sprzedaży SZYK2/KSP. Najnowsze rozwiązania tego kompleksu, rozszerzające znacznie je-
go funkcjonalność, to moduły wspomagające planowanie sprzedaży, przygotowanie i podpisywa-
nie umów i zamówień, załadunek i ekspedycję, kontrolę jakości i wycenę oraz obsługujące cały 
cykl zarządzania relacjami z klientami i pośrednikami. 
 W artykule przedstawiono funkcjonalną charakterystykę rozwiązań informatycznych wchodzą-
cych w skład Kompleksu Sprzedaży SZYK2/KSP, pozwalających na centralizację procesów sprze-
daży. 
 
 
2. PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA BUDOWY NOWEJ GENERACJI 

KOMPLEKSU SPRZEDAŻY SZYK2/KSP 
 
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 Sprzedaży SZYK2/KSP, przyjęto założenie, że rozwiązania te 
będą funkcjonowały w środowisku internetowym, o zmienionej i rozbudowanej ich funkcjonalno-
ści oraz użyteczności, a przy ich opracowywaniu uwzględnione zostanie [1], [3]: 
− zastosowanie zaleceń wynikających z dotychczasowego i prognozowanego rozwoju zastosowań 

informatyki w zakresie nowych narzędzi i technologii; 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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− 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. [4]; 

− 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 stoso-
wanie 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 Sprzedaży SZYK2/KSP przeznaczony jest do wspomagania zarządzania przedsię-
biorstwem w zakresie planowania i przygotowania sprzedaży, załadunku i ekspedycji, kontroli ja-
kości i sprzedaży. W strukturze budowy nowej generacji Kompleksu Sprzedaży SZYK2/KSP wy-
różnione zostały funkcjonalnie spójne moduły, w obrębie których realizowane są następujące funk-
cje [5]: 
− Moduł Marketingu – KSP/SCM, realizujący funkcje centralnego zarządzania słownikami oraz 

kartotekami wspólnymi dla całego Kompleksu Sprzedaży SZYK2/KSP (zlecenia, produkty, cen-
niki i inne); 

− Moduł Obsługi Klienta – KSP/SOK, realizujący funkcje: planowania sprzedaży, przygotowania 
i podpisywania umów, wystawiania przez klientów zamówień, awizację załadunku, wystawia-
nia upoważnień odbioru; 

− Moduł Ekspedycji – KSP/SEK, zarządzający wysyłkami do odbiorców, tworzący dokumenta-
cję przewozową a także polecenia fakturowania za wysłany towar; 

− Moduł Kontroli Jakości – KSP/SKJ, rejestrujący i kojarzący próby jakościowe z wysyłkami 
węgla; 

− Moduł Drobnica – KSP/SDR, obsługujący sprzedaż samochodową węgla i produktów pozawę-
glowych. 

 Powyższe nowe generacje modułów i funkcji Kompleksu SZYK2/KSP zabezpieczają obsługę 
informatyczną zarówno pojedynczych zakładów jak i zakładów o wielopoziomowej strukturze or-
ganizacyjnej, uwzględniając aktualne potrzeby i wymagania użytkowników. 
 Kompleks SZYK2/KSP jest zintegrowany z pozostałymi kompleksami nowej generacji syste-
mu SZYK2: Kompleksem Finansowo-Księgowym SZYK2/KFK, Kompleksem Logistyki Materia-
łowej SZYK2/KLM, Kompleksem Produkcyjno-Technicznym SZYK2/KPT, Kompleksem Syste-
mów Korporacyjnych SZYK2/KSK. 
 Integrację nowej generacji Kompleksu Logistyki Materiałowej SZYK2/KLM z innymi kom-
pleksami i komponentami systemu SZYK2 przedstawiono na rysunku 1. 
 Rozwiązania nowej generacji Kompleksu SZYK2/KSP zintegrowane zostały na jednej central-
nej bazie danych Oracle, co wyeliminowało potrzebę replikacji w ramach całego systemu SZYK2. 
Zabezpieczono możliwość centralnego zarządzania sprzedażą oraz włączenie klientów i pośredni-
ków w funkcjonalność systemu SZYK2, będących rozwiązaniami klasy CRM. Przewidziano moż-
liwość przekazywana dokumentów drogą elektroniczną z zastosowaniem podpisu cyfrowego: e-umo-
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wa, e-zamówienie, e-upoważnienie oraz możliwość zastosowania standardowej komunikacji z urzą-
dzeniami: czytniki kodów kreskowych, telefon komórkowy. Wprowadzenie powszechne interfejsu 
graficznego, dostępnego za pomocą przeglądarki internetowej, pozwoliło na skorzystanie z wielu 
nowoczesnych mechanizmów służących usprawnieniu procesu ewidencji danych oraz poprawieniu 
ich prezentacji dla użytkowników systemu. 
 

KFK 
Kompleks 

Finansowo- 
Księgowy 

KPT 
Kompleks 

Produkcyjno- 
Techniczny 

KLM 
Kompleks 
Logistyki 

Materiałowej 

KSK 
Kompleks 
Systemów 

Korporacyjnych 

INNE KOMPLEKSY DZIEDZINOWE 

SZYK2/MDM Kartoteki współdzielone systemu 
(kontrahenci, procesy, struktura organizacyjna, miejsca pracy, …) 

KOMPLEKS SPRZEDAŻY 

Moduł 
KSP/SCM 

Marketing 

Moduł 
KSP/SOK 
Obsługa Klienta 

Moduł 
KSP/SEK 
Ekspedycja 

Moduł 
KSP/SKJ 

Kontrola Jakości 

Moduły 
KSP/SDR 

Drobnica 

Moduły 
KSP/SOP 

Obsługa 
Przewoźnika 

 
 
Rys. 1. Schemat powiązań nowej generacji Kompleksu SZYK2/KSP 
z innymi komponentami i kompleksami systemu SZYK2 
Figure 1. New generation of the SZYK2/KSP complex: a diagram of its 
connections with other components and complexes of the SZYK2 system 

 
 Kompleks korzysta z jednolitego systemu uprawnień do poszczególnych modułów i funkcji, 
dzięki czemu użytkownik jest autoryzowany tylko raz, a sfery raportów w poszczególnych modu-
łach i funkcjach wzbogacone zostały o narzędzia pozwalające na definiowanie zestawień. 
 Funkcjonalną charakterystykę rozwiązań ważniejszych opracowanych modułów Kompleksu 
SZYK2/KSP podaje się poniżej. 
 
 
4. FUNKCJONALNA CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ 

WYBRANYCH MODUŁÓW KOMPLEKSU SZYK2/KSP 
 
Moduł Marketing – KSP/SCM 
Moduł ten umożliwia zarządzanie następującymi słownikami i kartotekami systemu: 
− Typy węgla, 
− Grupy sortymentowe, 
− Typy klas jakościowych, 
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− Klasy jakościowe węgla, 
− Sposoby wzbogacania węgla, 
− Produkty niewęglowe, 
− Sortymenty handlowe, 
− Typy zleceń, 
− Klasyfikatory zleceń, 
− Zlecenia krajowe, eksportowe i WDT, 
− Grupy cen, 
− Uchwały cenowe, 
− Cenniki, 
− Ceny węgla, 
− Waluty, 
− Kursy walutowe, 
− Dysponenci kursów walutowych, 
− Przewoźnicy, 
− Ceny usług transportowych, 
− Stacje i bocznice kolejowe, 
− Rodzaje pociągów i wagonów, 
− Tory załadowcze, 
− Rodzaje i szablony listów przewozowych, 
− Szablony zdawczo-odbiorczej dokumentacji kolejowej, 
− Szablony INTRASTAT, 
− Protokoły reklamacyjne, 
− Biura obsługi klienta, 
− Magazyny i stany magazynowe, 
− Zmiany załadowcze, 
− Rodzaje i definicje dokumentów wywozowych, 
− Nabywcy, 
− Kierowcy, 
− Pojazdy, 
− Stanowiska ważenia, 
− Urządzenia ważące, 
− Rodzaje, typy i limity talonów deputatowych, 
− Dyspozycje wysyłkowe. 
 Ponadto funkcjonalność modułu zapewnia dostęp do szeregu wspólnych dla całego systemu 
SZYK2 kartotek i słowników zgrupowanych w module MDM (Master Data Management) m.in.: 
− Kontrahenci, 
− Procesy, 
− Umowy, 
− Struktura organizacyjna. 
 

Moduł Obsługi Klienta – KSP/SOK 
Moduł ten realizuje następujące funkcje: 
− Wspomaganie planowania sprzedaży, 
− Obsługa umów i ich aneksów, 
− Obsługa zamówień, 
− Generowanie zleceń na podstawie zamówień, 
− Obsługa wniosków o dodatkowy przydział, 
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− Wykorzystanie mechanizmów podpisu kwalifikowanego, 
− Awizacja odbiorów samochodowych, 
− Elektroniczne upoważnienia na odbiór węgla, 
−  Komunikacja poprzez urządzenia mobilne. 
 

Moduł Ekspedycja − KSP/SEK 
Moduł ten, którego podstawowym celem jest wspomaganie procesów załadunku i sprzedaży umoż-
liwia m.in.: 
− Rejestrację wagonów, 
− Rejestrację danych o załadunku z wykorzystaniem elektronicznych urządzeń ważących, 
− Dysponowanie wagonów i pociągów do odbiorców, 
− Wykorzystanie mechanizmów kontroli ilościowej i wartościowej, 
− Tworzenie zdawczo-odbiorczej dokumentacji kolejowej, 
− Generowanie dokumentacji przewozowej, 
− Rejestrację ruchu zwałów, 
− Obsługę wysyłek na składy zewnętrzne, 
− Bilansowanie rozchodu i przychodu węgla, 
− Opracowanie i wycenę poleceń fakturowania, 
− Opracowanie poleceń wystawiania dokumentów korygujących, 
− Bieżące i okresowe raportowanie, 
− Tworzenie sprawozdawczości państwowej G-09.1. 
 

Moduł Kontrola Jakości − KSP/SKJ 
Moduł ten realizuje następujące funkcje: 
− Obsługę słowników rodzajów i definicji prób jakościowych, 
− Obsługę słownika parametrów jakościowych wraz z jednostkami miar, 
− Obsługę słownika laboratoriów, 
− Współpracę z niezależnymi laboratoriami, 
− Rejestrację prób jakościowych, 
− Automatyczne kojarzenie handlowych prób jakościowych z wysyłkami, 
− Wystawianie atestów oraz certyfikatów jakościowych, 
− Tworzenie sprawozdawczości państwowej G-09.2, 
− Generowanie raportów o średnich ważonych parametrach jakościowych. 
 

Moduł Drobnica – KSP/SDR 
Moduł realizuje następujące funkcje: 
− Rejestrację danych o nabywcach, kierowcach i pojazdach, 
− Wystawianie przepustek wjazdowych, 
− Wystawianie poleceń załadunku, 
− Wykorzystanie mechanizmów kontroli ilościowej i wartościowej, 
− Sprzedaż węgla i produktów pozaweglowych na faktury gotówkowe, 
− Druk paragonów fiskalnych, 
− Wydawanie węgla deputatowego, 
− Wydawanie węgla na zlecenia na podstawie mechanizmów awizacji i upoważnień, 
− Obsługę zużycia własnego i wywozu na zwałowiska, 
− Wystawianie dokumentacji przewozowej, 
− Współpraca z zewnętrznymi systemami załadunku i ważenia, 
− Obsługę protokołów reklamacyjnych, 
− Obsługę dokumentów z kodami kreskowymi, 
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− Integrację z systemami ochrony, 
− Rejestrację zdjęć i sekwencji filmowych na poszczególnych etapach obsługi klienta, 
− Pozycjonowanie pojazdów na wagach, 
− Komunikację z urządzeniami ważącymi, 
− Sterowanie procesami nasypu, 
− Obsługę ważeń usługowych oraz związanych z rozładunkiem towaru, 
− Obsługę ważeń kontrolnych wraz z protokółami. 
 

Moduł Obsługi Przewoźnika − KSP/SOP 
Zakres modułu realizują następujące funkcje: 
− Tworzenie zamówień na wagony skorelowanych z harmonogramami dostaw przewoźnika; 
− Współpraca z przewoźnikiem w zakresie przekazywania informacji o wagonach dostarczonych 

na kopalnię; 
− Tworzenie i przekazywanie dla potrzeb przewoźnika informacji o wysłanych wagonach, w po-

staci listów przewozowych PKP, CIM, SMGS oraz zawiadomień o wagonach gotowych do za-
brania; 

− Tworzenie informacji o ekspediowanych wagonach dla potrzeb firm pośredniczących w przeka-
zywaniu wagonów oraz dokumentacji wagonowej pomiędzy kopalnią a przewoźnikiem. 

 
 
5. STAN WDROŻEŃ ROZWIĄZAŃ 
 
Aktualnie wybrane moduły nowej generacji Kompleksu Sprzedaży SZYK2/KSP, wspomagające pro-
cesy zarządzania sprzedażą węgla, a w szczególności obsługę klienta, zostały wdrożone w kopal-
niach i Biurach Zarządów: Kompanii Węglowej S.A. i Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 
 
 
6. ŹRÓDŁA EFEKTÓW ZWIĄZANYCH Z WDROŻENIEM ROZWIĄZAŃ 

NOWEJ GENERACJI KOMPLEKSU SPRZEDAŻY SZYK2/KSP 
 
Wdrożenie komputerowych rozwiązań Kompleksu Sprzedaży SZYK2/KSP, wspomagających pro-
ces zarządzania sprzedażą w jednostkach branży górnictwa węgla kamiennego, według oświadczeń 
ich użytkowników, umożliwiło uzyskanie szeregu źródeł efektów ekonomicznych i organizacyjnych. 
Ważniejsze z nich to: 
− zmniejszenie pracochłonności wykonywania procedur analityczno-rozliczeniowych w sferze 

sprzedaży węgla, poprzez objęcie ich pełną, kompleksową automatyzacją w ramach wdrożonych 
rozwiązań poszczególnych modułów nowej generacji Kompleksu Sprzedaży SZYK/KSP; 

− umożliwienie bieżącego śledzenia stanu realizacji ekspedycji i sprzedaży; 
− wyeliminowanie przekłamań związanych z ręcznym przygotowaniem danych w procesach za-

ładunku i ważenia; 
− umożliwienie klientom poprzez Internet elektroniczny kontakt z producentem węgla i uzyski-

wanie bieżących informacji o stanie realizacji zawartych umów oraz złożonych przez klientów 
zamówień; 

− dostarczenia kierownictwu zakładów i zarządom spółek węglowych nowoczesnego narzędzia 
wspomagającego zarządzanie. 

 
 
WNIOSKI 
 
1. Wdrożenie do praktycznego stosowania nowej generacji Kompleksu Sprzedaży SZYK2/KSP 

umożliwia jego użytkownikom dalsze usprawnienie ogólnego toku prac planistycznych, ewi-
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dencyjno-rozliczeniowych i kontrolingowych w zakresie sprzedaży, a w konsekwencji obniże-
nie kosztów działalności operacyjnej jednostek organizacyjnych, w których te produkty zostały 
wdrożone. 

2. 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. 

3. 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 Sprzedaży SZYK2/KSP stała się nowoczesnym narzędziem wychodzą-
cym naprzeciw potrzebom jego użytkowników. Użytkownicy w coraz szerszym stopniu zgła-
szają potrzebę, aby mieć dostęp do rozwiązań internetowych wspomagających proces sprzeda-
ży węgla oraz gwarantujących pełne bezpieczeństwo w przesyłanych danych poprzez stosowa-
nie podpisu elektronicznego. 

4. W dalszych pracach prowadzonych przez COIG S.A. związanych z rozwojem zastosowań roz-
wiązań informatycznych wspomagających zarządzanie sprzedażą, przewiduje się rozbudowę in-
ternetowego rozwiązania w zakresie obsługi przewoźników. 
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New Generation of Sale Complex SZYK2/KSP 
in Hard Coal Mining Industry 
 
The paper presents the COIG S.A. information technology solution aiding in the sale processes in 
entities in the hard coal mining industry. New generation of Sale Complex was realized in web 
technology and extends the functional scope relates to actual state. 
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Narzędzia internetowe upowszechniające wiedzę o projektowaniu 
i eksploatacji maszyn i urządzeń górniczych 
 
 
T. Winkler, M. Dudek, W. Chuchnowski 
D. Michalak, J. Tokarczyk, M. Rozmus 
Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono budowę i zastosowanie repozytoriów wiedzy dla wy-
branych typów maszyn urabiających i transportowych. Repozytoria te są upowszechniane na plat-
formie internetowej oraz za pomocą przenośnych komputerów i czytników RFID. Zakres wspoma-
gania obejmuje zarówno prace projektowe jak i operacje robocze wykonywane pod ziemią. Poka-
zano wpływ organizacji zasobów wiedzy na zakres i formy szkoleń zawodowych na stanowiskach 
pracowniczych. Omówiono aspekty organizacyjne związane z koniecznością podziału zasobów wie-
dzy pomiędzy uczestnikami procesów projektowania i eksploatacji. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Maszyny i urządzenia górnicze, obliczenia trakcyjne, eksploatacja maszyn, 
aplikacje internetowe, RFID, szkolenia, repozytorium wiedzy 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Projektowanie podziemnych systemów transportu polega na doborze środków transportu ze wzglę-
du na wystąpienie potrzeby przemieszczenia ludzi lub ładunków w podziemnych wyrobiskach ko-
palni. W zależności od fazy cyklu życia wyrobiska, zaspokojenie tej potrzeby wymaga rozwiązania 
określonego typu zadania projektowego. 
 W fazie projektowania wyrobiska, system transportu powstaje poprzez dobór środków trans-
portu i wyposażenia spośród rozwiązań proponowanych przez ich wytwórców. W fazie eksploata-
cji wyrobiska, w związku z likwidacją i zbrojeniem ścian, zachodzi potrzeba zmiany dróg transpor-
towych, a system transportu tworzony jest ze środków transportu i wyposażenia pozostających w dy-
spozycji kopalni. 
 W Instytucie Techniki Górniczej KOMAG realizowany jest projekt MINTOS [2], finansowany 
przez Fundusz Badawczy Węgla i Stali (ang. Research Found for Coal and Steel), w ramach które-
go tworzone są narzędzia wspomagające kształtowanie bezpieczeństwa w podziemnych systemach 
transportu górniczego. Narzędzia te są adresowane do projektantów i użytkowników systemów trans-
portowych w kopalniach. Wchodzą one w skład tzw. repozytorium wiedzy, którego struktura jest 
pokazana na rysunku 1 w formie modelu warstwowego. 
 Repozytorium to jest udostępniane projektantom systemów transportowych na platformie inter-
netowej oraz użytkownikom systemów transportowych, bezpośrednio zatrudnionym w operacjach 
transportowych pod ziemią. 
 Repozytorium zawiera wytyczne projektowania i weryfikacji projektów. Przyjęto przy tym, że 
weryfikowanej dokumentacji systemu transportowego nadaje się ujednoliconą strukturę Projektu 
Ramowego, która ułatwia stosowanie wytycznych weryfikacji. Nie oznacza to konieczności two-
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rzenia dokumentacji o ujednoliconej strukturze, lecz jej uporządkowanie. Stosowane podczas wery-
fikacji kryteria bezpieczeństwa wynikają z obowiązujących aktów prawnych, przepisów, wytycz-
nych, norm, Dokumentacji Techniczno Ruchowej producenta. Kompletność zastosowanego układu 
kryteriów weryfikacji badana jest za pomocą list kontrolnych „sterujących” procesem weryfikacji [2]. 
W niniejszym artykule opisane zostaną narzędzia wspomagające projektantów, a w szczególności 
tok tzw. obliczeń trakcyjnych oraz przedstawione nowoczesne metody szkoleń zawodowych na sta-
nowiskach pracowniczych. 
 

 
 
Rys. 1. Model warstwowy struktury repozytorium wiedzy systemu MINTOS 
Figure 1. Layer model of the MINTOS knowledge repository structure 
 
 
2. OPIS SYSTEMU WSPOMAGANIA OBLICZEŃ TRAKCYJNYCH 
 
System komputerowy oparty na platformie internetowej wspomaga projektanta w tworzeniu nowe-
go lub weryfikacji istniejącego projektu systemu transportu. Jednym z zadań projektu systemu trans-
portu, które można usprawnić lub przyspieszyć są obliczenia trakcyjne. System wspomagania obli-
czeń trakcyjnych obejmuje następujące kroki: 
− konfiguracja trasy kolejki podwieszonej − wybór typu obudowy łukowej wraz z odpowiednim 

kształtownikiem i oznaczeniem przekroju. Po wyborze obudowy łukowej, użytkownik umiesz-
cza trasę kolejki podwieszonej w przekroju poprzecznym wyrobiska. Okno dialogowe konfigu-
racji trasy kolejki podwieszonej przedstawiono na rysunku 2; 

− wyznaczenie dopuszczalnej masy całkowitej zestawu transportowego − po wyborze środka trans-
portu, maksymalnego nachylenia wyrobiska oraz wartości siły pociągowej ciągnika, obliczana 
jest prędkość prowadzenia transportu i dopuszczalna masa całkowita zestawu; 

− dobór wózków hamulcowych − po wyborze typu wózka hamulcowego oraz układu, w którym 
będzie pracował, program na podstawie charakterystyki hamowania wózka wyznacza maksy-
malną, całkowitą masę zestawu transportowego, jaka może być wyhamowana przez wózek (lub 
zespół wózków) dla maksymalnego nachylenia wyrobiska podanego w poprzednim kroku; 

− formowanie zestawu transportowego − formowanie zestawu transportowego następuje za pomo-
cą aktywnych elementów graficznych, oznaczających środki transportu. Aktywne elementy gra-
ficzne są uporządkowane na ekranie zgodnie z kolejnością środków transportu w zestawie. Ko-
lejność wstawiania aktywnych elementów graficznych na ekranie jest dowolna, zaś w każdym 
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stadium formowania zestawu możliwe jest jego skracanie i wydłużanie poprzez wstawianie/usu-
wanie aktywnych elementów graficznych w dowolnym jego miejscu. Program korzysta z kart 
katalogowych środków transportu oraz transportowanych materiałów, z których pobiera dane. 
Okno dialogowe formowania zestawu przedstawiono na rysunku 3. 

 

 
 
Rys. 2. Okno dialogowe konfiguracji trasy kolejki podwieszonej 
Figure 2. Dialogue window for configuration of suspended monorail route 

 

 
 
Rys. 3. Okno dialogowe formowania zestawu transportowego 
Figure 3. Dialogue window of formation of a transportation set 
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 Po zakończeniu formowania zestawu transportowego uzyskiwane są następujące wyniki: 
− rzeczywista masa całkowita zestawu transportowego, niezbędna do wyznaczenia drogi hamowa-

nia; 
− opis zestawu transportowego zawierający transportowane materiały, urządzenia transportowe, 

środki transportu, trawersy, wózki hamulcowe; 
− wyznaczenie drogi hamowania zestawu transportowego. Większość danych wejściowych prze-

kazywana jest z poprzednich kroków. Użytkownik wybiera prędkość, przy której powinien włą-
czyć się hamulec wózka hamulcowego. Prędkość ta mieści się w przedziale 2,8−3,2 m/s [3]. 

 
 
3. OPIS METODY FORMUŁOWANIA KRYTERIÓW WERYFIKACJI 

W TRYBIE PARTYCYPACYJNYM 
 
Ważnym elementem wspomagania procesu projektowania systemu transportowego jest utrzymanie 
stałego kontaktu pomiędzy specjalistami z firm zewnętrznych oraz projektantami systemu transpor-
towego w kopalni. Wynika to ze stopnia złożoności zadań projektowych wymagających zastosowa-
nia specjalistycznego oprogramowania, które jest zazwyczaj dostępne poza siedzibą projektanta 
systemu transportowego. Tworzenie modelu obliczeniowego, definiowanie danych wejściowych 
i kryteriów oceny oraz analiza wyników wymagają intensywnych konsultacji. W projekcie MINTOS, 
dla potrzeb weryfikacji rozwiązań tworzonych w rozproszonym środowisku projektowym zastoso-
wano tzw. partycypacyjny tryb projektowania [1]. Polega on na wspólnym udziale projektantów sys-
temu transportowego i specjalistów zewnętrznych w sesjach internetowych, w trakcie których anali-
zowane są te same mapy, rysunki, modele komputerowe lub dokumenty (rys. 4). 

 

Spotkanie bezpośrednie Spotkanie bezpośrednie 
połączone z platformą
internetową

Spotkanie na  platformie 
internetowej

 
 
Rys. 4. Formy realizacji metody formułowania kryteriów weryfikacji w trybie partycypacyjnym 
Figure 4. Forms of realization of the method for formulation of verification criteria in the participatory mode 
 
 
4. ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII RFID W SZKOLENIACH I OBSŁUDZE MASZYN 
 
Upowszechnianie wiedzy na temat eksploatacji maszyn i urządzeń może się odbywać z wykorzy-
staniem systemu identyfikacji radiowej RFID. Technologia RFID umożliwia jednoznaczne przypi-
sanie zasobów wiedzy do poszczególnych zespołów maszyny. Pozwala to wyeliminować ewentu-
alne błędy w identyfikacji obiektu oraz w identyfikacji dotyczących tego obiektu procedur użytko-

1211



 

 

wania i utrzymania ruchu [4]. Udostępniane zasoby wiedzy mogą przyjmować formę np. instrukcji 
stanowiskowych lub list kontrolnych. 
 W ramach prac prowadzonych podczas realizacji projektu MINTOS [2], opracowano aplikację 
bazodanową współpracującą z czytnikiem RFID. Strukturę systemu udostępniania zasobów wiedzy 
w oparciu o technologię RFID przedstawiono na rysunku 5. 

 
Zasoby wiedzy: Listy kontrolne (www)

Program komputerowy:
aplikacja oparta na RFID (#C)

Obiekt: maszyna + tag(i)

Warstwa administratora

Warstwa uzytkownika

Baza danych

Lokalizacja zasobów 
wiedzy 

(lis t kontrolnych)

Identyfikatory tagów

Sprzet: przenosny komputer 
UMPC + czytnik RFID

Zasoby wiedzy: Listy kontrolne (www)

Program komputerowy:
aplikacja oparta na RFID (#C)

Obiekt: maszyna + tag(i)

Warstwa administratora

Warstwa uzytkownika

Baza danych

Lokalizacja zasobów 
wiedzy 

(lis t kontrolnych)

Identyfikatory tagów

Sprzet: przenosny komputer 
UMPC + czytnik RFID

Zasoby wiedzy: Listy kontrolne (www)

Program komputerowy:
aplikacja oparta na RFID (#C)

Obiekt: maszyna + tag(i)

Warstwa administratora

Warstwa uzytkownika

Baza danych

Lokalizacja zasobów 
wiedzy 

(lis t kontrolnych)

Identyfikatory tagów

Sprzet: przenosny komputer 
UMPC + czytnik RFID

 
 
Rys. 5. Struktura systemu udostępniania zasobów wiedzy za pośrednictwem technologii RFID 
Figure 5. Structure of dissemination of knowledge resources using RFID technology 

 
 Jednym z warunków zastosowania tego systemu jest posiadanie znaczników RFID na obiekcie 
rzeczywistym. Można do tego celu wykorzystać aktualnie zabudowane znaczniki (system GATHER) 
lub przygotować obiekt tylko na potrzeby szkolenia. Za pomocą czytnika odczytany zostaje identy-
fikator taga, a z bazy danych wczytana zostaje informacja o lokalizacji zasobu wiedzy przypisane-
go do oznaczonego tym tagiem obiektu. W zależności od potrzeb użytkownika aplikacji ten zasób 
wiedzy zostaje wyświetlony na ekranie przenośnego komputera. 
 Repozytorium wiedzy obejmuje zasoby wiedzy opisujące zalecany sposób realizacji czynności 
związanych z użytkowaniem i utrzymaniem ruchu wybranych maszyn systemu transportowego ko-
palni. Zasobami wiedzy są listy kontrolne, które opracowano przy uwzględnieniu charakterystycz-
nego dla urządzeń przenośnych sposobu nawigacji. 
 W ramach aplikacji możliwe jest tworzenie kont użytkowników z uwzględnieniem ich upraw-
nień (administrowanie lub obsługa), konfigurowanie warstwy sprzętowo-programowej oraz tworze-
nie i modyfikowanie danych obejmujących identyfikatory tagów oraz lokalizację przypisanych im 
zasobów wiedzy. Uproszczony schemat stosowania aplikacji dla udostępniania zasobów wiedzy za-
mieszczonych w repozytorium i wyświetlanych na komputerze przenośnym typu UMPC przedsta-
wia rysunek 6. 
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Rys. 6. Zasada działania opartej na technologii RFID aplikacji dla udostępniania zasobów wiedzy 
Figure 6. Principle of operation of the application based on RFID technology 
for dissemination of knowledge resources 
 
 Zawartość informacyjna systemu stanowi uzupełnienie typowych instrukcji obsługi i serwisowa-
nia, z kolei zastosowanie technologii RFID znacząco przyspiesza i usprawnia dotarcie do właściwych 
zasobów wiedzy. 
 Oparty na technologii RFID system udostępniania zasobów wiedzy może zostać wykorzystany 
zarówno na etapie szkoleń, jak i podczas rzeczywistej realizacji prac w niesprzyjających warun-
kach panujących w podziemiach kopalni. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Zastosowany w projekcie MINTOS system wspomagania obliczeń trakcyjnych pozwala na: 
− integrację rozproszonego środowiska projektantów, użytkowników systemów transportowych 

i producentów składników tych systemów; 
− szybki dostęp do specyfikacji najnowszych modeli środków transportu; 
− zwiększenie efektywności pracy przy tworzeniu dokumentacji układu transportu; 
− integrację gromadzenia informacji n/t środków transportu oraz transportowanych materiałów; 
− dostęp do specjalistycznej wiedzy i oprogramowania w zakresie komputerowego wspomagania 

prac inżynierskich. 
 Dla wspomagania upowszechniania wiedzy na temat eksploatacji maszyn i urządzeń górniczych 
można zastosować rozwiązanie, wyróżniające się następującymi cechami: 
− udostępnianie zasobów wiedzy następuje bezpośrednio w miejscu, w którym dana maszyna jest 

użytkowana lub serwisowana; 
− udostępniane są wyłącznie te zasoby wiedzy, które są niezbędne w danej sytuacji, tj. podczas 

realizacji danego działania związanego z użytkowaniem lub utrzymaniem ruchu danej maszyny 
lub jej konkretnych zespołów. 

 Takim rozwiązaniem jest, opisane w artykule, zastosowanie technologii RFID dla udostępnia-
nia zasobów repozytorium wiedzy zapisanego na przenośnym komputerze. 
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Internet Tools for Dissemination of Knowledge about 
Mining Machinery Designing and Maintenance 
 
Structure and application of knowledge repositories for the selected types of mining and transporta-
tion machines were presented. These repositories are disseminated on the internet platform as well 
as through mobile computers equipped with RFID readers. Supporting includes both designing pro-
cesses and operations realized underground. Impact of organization of knowledge resources on the 
range and form of trainings on work stands will be presented.  Organizational aspects regarding the 
necessity of distributing the knowledge resources among participants of designing and operational 
processes will be discussed. 
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STUDIUM PRZYPADKU 

Zakupy pod kontrolą 

Centralizacja procesów zakupowych wspierana narzędziami informatycznymi roz-
wijanymi w oparciu o Platformę Marketplanet pozwoliły jednej z największych pol-
skich firm już w pierwszym roku zaoszczędzić na zakupach ok. 300 mln zł. 

 

KGHM Polska Miedź S.A. to dziewiąty największy na świecie producent miedzi i drugi, 
jeśli chodzi o produkcję srebra, zatrudniający ponad 18,5 tys. pracowników, a wraz z ok. 
30 zakładami należącymi do Grupy Kapitałowej – ponad 28 tys. Te jedne z największych 
polskich zakładów są organizacją o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, 
gdyż w 2009 r. jej prognozowane zyski mają sięgnąć 2 249 mln zł przy przychodach prze-
kraczających 10 mld zł. 

Konieczność centralizacji zakupów 
 
Tak gigantyczne przedsiębiorstwo ma oczywiście bardzo zróżnicowane potrzeby zakupo-
we począwszy od materiałów biurowych, a na dużych maszynach górniczych czy nieru-
chomościach kończąc. Jeszcze do niedawna poszczególne przedsiębiorstwa GK realizo-
wały samodzielną politykę zakupową, w wyniku czego lista dostawców była stosunkowo 
wąska a wynegocjowane ceny niekoniecznie najniższe. Ponieważ zdaniem zarządu było 
to mało efektywne i sprzyjało nadużyciom, z końcem 2008 roku podjęto decyzję o wdro-
żeniu nowej polityki zakupowej w oparciu o Centralne Biuro Zakupów (CBZ), które za-
częło działać w styczniu 2009 roku. CBZ nie mogłoby jednak skutecznie funkjconować 
bez posiłkowania się narzędziami informatycznymi wspierającymi prowadzenie projektów 
zakupowych. Jak podkreślają przedstawiciele Polskiej Miedzi, spółce zależało na wyborze 
sprawdzonych na rynku narzędzi IT, stąd decyzja o współpracy i zakupie gotowych roz-
wiązań oferowanych przez firmę Marketplanet w ramach Platformy Marketplanet. Pakiet 
jest przeznaczony dla dużych firm, które są zmuszone przeprowadzać dziesiątki tysięcy 
postępowań przetargowych rocznie, a jego silną stroną jest to, że charakteryzuje się wy-
soką jakością, krótkim czasem wdrożenia i prostotą integracji. 

Rozwijany w oparciu o Platformę Marketplanet System Wspierania Zakupów (SWZ) 
wraz z jego integralną częścią, jaką jest Portal Aukcyjny, został uruchomiony w czerwcu 
2009 r., przy czym całość wdrożenia została przeprowadzona przez konsultantów Mar-
ketplanet w ciągu zaledwie 6 miesięcy. W tym czasie zaprojektowano proces wsparcia 
działań jednostek zakupowych oraz wdrożono narzędzia informatyczne usprawniające 
przebieg procesu zgodnie z proponowanymi zmianami. Wdrożone narzędzia znacząco 
przyśpieszyły przebieg procesu zakupowego, szczegółowe raportowanie oraz realizację 
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wymiernych oszczędności. To ostatnie było możliwe w oparciu o opracowanie strategii 
przeprowadzenia postępowania, w tym postępowania aukcyjnego, doboru właściwych 
warunków udziału w postępowaniu oraz doboru kryteriów oceny dla maksymalizacji moż-
liwych do osiągnięcia oszczędności dla wytypowanych grup asortymentowych. Zmiany 
zaproponowane zostały na bazie najlepszych praktyk w korporacyjnych zakupach, prze-
strzegania zasad etyki, indywidualizacji odpowiedzialności uczestników procesu zakupo-
wego oraz stymulowania konkurencji wśród wykonawców. 

– Wymagania klienta, zdefiniowany bardzo krótki czas wdrożenia, zmiany organizacyjne 

podczas trwania projektu oraz zakres objętego systemem procesu stanowił znaczące 

wyzwanie dla zespołu projektowego zarówno po stronie naszej firmy, jak i KGHM. Deter-

minacja kierownictwa projektu pozwoliła na bardzo szybkie tempo wdrożenia oraz odpo-

wiednią presję w organizacji w celu zapewnienia efektywności działań projektowych – 

uważa Grzegorz Filipowski, odpowiedzialny w Marketplanet za realizację projektu 
w KGHM. 

System wspiera pracę Centralnego Biura Zakupów  

Obecnie wszystkie oddziały i wybrane spółki GK są zobowiązane do składania wszelkich 
planów zakupowych do CBZ, które z kolei selekcjonuje z nich te, które można przeprowa-
dzić w sposób scentralizowany i dzięki efektowi skali uzyskiwać niższe ceny zakupu. 
40 pracowników CBZ nie tylko opracowuje specyfikacje warunków zamówienia oraz treść 
ogłoszenia przetargowego, ale jest także odpowiedzialnych za badanie asortymentowych 
potrzeb GK oraz określanie parametrów przedmiotu zamówienia istotnego dla wniosko-
dawcy i konfrontowaniu ich z potencjalnymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Gdy 
przetarg zostanie rozstrzygnięty, poszczególne oddziały i spółki zawierają z oferentem, 
który go wygrał odrębne umowy na bazie swoich potrzeb. 

CBZ odpowiada za zakupy o wartości powyżej 50 tys. zł oraz te, które są istotne z punktu 
widzenia procesów produkcyjnych, np. zakup maszyn, a takie stanowią 98% wszystkich. 
SWZ umożliwia natomiast na bieżąco pełną kontrolę tego, co się dzieje z każdym zamó-
wień (m.in. szybki wgląd i porównanie ofert firm startujących w ogłoszonych przetargach), 
w tym materiałowymi, inwestycyjnymi i remontowymi, i to nawet wtedy, gdy ich wartość 
nie przekracza 50 tys. zł. Wtedy postępowania przetargowe są przeprowadzane samo-
dzielnie przez oddziały lub spółki, które je zgłosiły i przy zastosowaniu uproszczonych 
procedur. 

– System umożliwia także komunikację z oferentami, a to znacznie poprawia wzajemne 

relacje. Oferenci zadają różnego rodzaju pytania dotyczące przetargów, a także zgłaszają 

prośby, np. o ich przedłużenie. Nasze odpowiedzi i wyjaśnienia są udostępniane wszyst-

kim oferentom biorącym udział w przetargu, a to po to, żeby rozwiać jakiekolwiek wątpli-

1216



 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  

wości z nim związane. Taka otwartość podoba się oferentom, a to ma wpływ na zwięk-

szenie ich konkurencyjności, a tym samym na niższe ceny – wyjaśnia Artur Król, Dyrek-
tor Naczelny Centralnego Biura Zakupów w KGHM Polska Miedź. 
Wielomilionowe korzyści 

Już pierwszych kilka miesięcy funkcjonowania CBZ przyniosło oszczędności szacowane 
na ok. 300 mln zł i to mimo tego, że w 2009 r. tylko połowa przeprowadzonych przetargów 
zostało zrealizowanych przy jego udziale (w 2010 r. będą wszystkie). 130 mln zł oszczęd-
ności powstało dzięki funkcjonowaniu samego Systemu (w stosunku do kwot wynikają-
cych z oszacowania wartości poszczególnych zamówień na bazie cen z 2008 r.), a kolej-
ne 58 mln zł – w następstwie przeprowadzonych dogrywek w formie aukcji elektronicznej. 

Do uzyskanych korzyści spółka zalicza także otwarcie się na nowych dostawców. Spo-
śród spektakularnych przykładów zmiany podejścia w procesie przetargowym może wy-
mienić realizację zabudowy pojedynczego palnika wraz z osprzętem w Hucie Miedzi Gło-
gów. Dotychczasowy stały wykonawca przystępując do przetargu zaproponował wykona-
nie tej pracy za kwotę 2 150 tys. zł, podczas gdy inny oferent, który do tej pory nie wyko-
nywał żadnych prac dla KGHM, zaoferował, że wykona tę pracę za 860 tys. zł. Zadanie to 
zostało zrealizowane, a wykonawca uzyskał pozytywną ocenę odebranych prac. 

Użytkowanie SWZ sprzyja także ujednolicaniu i standaryzacji produktów masowo używa-
nych przez GK, a to przekłada się na ogromne oszczędności w skali bezwzględnej. 

– Jeszcze większe różnice w cenach, sięgające nawet 70%, uzyskaliśmy na zakupie 
sprzętu informatycznego, np. serwerów, stacji roboczych czy drukarek. Jednym z powo-
dów było to, że przy precyzyjnym opisie zamówienia, a takie teraz jesteśmy w stanie 
przygotować, oraz przy dużo większej otwartości samego postępowania przetargowego 
zgłasza się znacznie więcej oferentów niż poprzednio, a to zaostrza konkurencję i ma 
istotny wpływ na negocjowanie niższych cen. Nie mniej ważny był także efekt skali, gdyż 
przy konsolidacji zapotrzebowań ze wszystkich oddziałów, wolumen zamówienia był tak 
duży, że upoważniał potencjalnych kontrahentów do proponowania znacznie wyższego 
niż zazwyczaj poziomu rabatu – powiedział Artur Król. 

Korzystne ceny zakupów to jednak tylko jedna z zalet wdrożenia SWZ. Dla spółki równie 
ważną korzyścią jest całkowita transparentność dokonywanych transakcji. Dzięki SWZ 
wyeliminowano bowiem podejrzenia, że o wyniku przetargu mogły zdecydować nieetycz-
ne zachowania jego uczestników. Wielu dostawców szybko się przekonało, że absolutnie 
przejrzysty system zakupów pracuje na ich korzyść. Odrzucenie wszelkich podejrzeń 
o nieuczciwe, czy niemerytoryczne decyzje zakupowe powodują, że współpraca z do-
stawcami opiera się obecnie na czysto biznesowych relacjach. 
 
Momentem przełomowym działań związanych z centralizacją procesów zakupowych 
w KGHM była zarówno determinacja samego zarządu spółki do wdrożenia nowej polityki 
zarządzania zakupami w Grupie Kapitałowej, jak i implementacja stosownego narzędzia 
informatycznego. Determinacja i konsekwencja w jego wdrażaniu jest konieczna, bo to 
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jedyna droga, jeśli firma taka jak KGHM chce sprawnie panować nad tak dużym i skom-
plikowanym obszarem, jakim jest prowadzenie przetargów i dokonywanie zakupów. 
 
– Zrealizowany w KGHM projekt był jednym z najszybszych w Polsce wdrożeń rozbudowa-

nego systemu dziedzinowego wspierającego zakupy. Wyniki biznesowe i procesowe wdro-

żenia mogą być benchmarkiem dla podmiotów, które chcą optymalizować proces zakupowy 

wspierając go efektywnymi narzędziami – podsumowuje Grzegorz Filipowski. 
 

W 2009 roku z systemu korzystało ok. 1,8 tys. użytkowników, zrealizowano 360 postę-
powań przetargowych oraz przeprowadzono 230 aukcji i licytacji elektronicznych na kwo-
tę 720 mln zł. Dokonane zmiany w obszarze zakupów w KGHM zostały już docenione 
w mediach oraz nagrodzone przez środowisko zakupowe w Polsce. Pod koniec paź-
dziernika 2009 r. w trakcie V Forum Zakupowego Polzak, organizowanego przez Polskie 
Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki, Artur Król - Dyrektor Naczelny Centralnego Biura 
Zakupów w KGHM, został wyróżniony tytułem Menedżera Zakupów Roku 2009 za reali-
zację tego projektu. 
 
– Projekt reorganizacji zakupów w naszej firmie można uznać za jeden z największych 

dotychczas projektów tego typu w Polsce, a i w przyszłości trudno będzie o znalezienie 

wdrożenia o porównywalnej skali. Mam nadzieję, że dalszy, dynamiczny rozwój tego pro-

jektu przyczyni się do zbudowania optymalnego modelu zarządzania relacjami z naszymi 

dostawcami – podkreśla Artur Król.  
 
W 2010 r. Grupa Kapitałowa liczy na to, że utrzymane zostaną poziomy cen niższe 
o średnio 7,5% w stosunku do cen obowiązujących w 2008 r., co w kolejnym roku funk-
cjonowania CBZ pozwoli utrzymać osiągnięte w 2009 r. poziomy cenowe strategicznych 
dla Spółki zakupów. A to wszystko może mieć wpływ na zatrzymanie wzrostu kosztów 
produkcji miedzi, które w ubiegłych latach rosły w tempie 8-10% rocznie – szybciej niż 
u konkurencji. 
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Informatyka w górnictwie 
– geomatyka górnicza 
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Ewolucja cyfrowych map dla górnictwa węgla kamiennego 
na przykładzie aplikacji „Map-Draw” 
 
 
Dariusz Biegun 
Kompania Węglowa S.A. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Referat opisuje etapy tworzenia mechanizmów mających na celu uzyskanie map 
numerycznych zgodnych z obowiązującymi normami górniczymi dla map podstawowych od roku 
1980 do dnia dzisiejszego na przykładzie rozwoju aplikacji "Map-Draw". 
 
 
 
WSTĘP 
 
Prace wstępne związane z systemem „Map-Draw” prowadzone nad mapami numerycznymi mają 
swoją genezę na początku roku 1994. Przeprowadzono wówczas pierwsze kroki mające na celu 
zdefiniowanie założeń niezbędnych do powstania map górniczych wykorzystywanych obecnie 
w kopalniach węgla kamiennego. W pierwszej kolejności zwrócono uwagę na dostępność odpo-
wiedniego środowiska graficznego umożliwiającego spełnienie wszystkich wymagań, jakie narzu-
ciła specyfika prowadzonych prac oraz wymagania norm. Jako możliwe środowiska pracy rozpa-
trywano wówczas dwa środowiska graficzne AutoCADr12 i MacroStation v. 5.0. Z pośród tych 
pakietów zwrócono się ku platformie AutoCAD jako lepiej przygotowanej do przeprowadzenia ad-
aptacji ówczesnych map do postaci numerycznej. Wybór środowiska był zdeterminowany przez kil-
ka czynników miedzy innymi takimi jak: 
− Dostępność platformy sprzętowej oraz programu. 
− Łatwość adaptacji istniejącego środowiska do potrzeb map górniczych. 
− Prostota obsługi. 
− Wymogi bezpieczeństwa pracy z samym pakietem. 
− Możliwości zabezpieczeń wyników pracy. 
− Możliwość wykorzystania istniejących rozwiązań. 
 Następnym krokiem było przygotowanie samego środowiska graficznego, czyli opracowanie 
technologii pozwalającej na tworzenie i obróbkę powstałych map. W trakcie wdrażania modyfiko-
wano projekt pod kątem większej efektywności i funkcjonalności samych rozwiązań, dzięki czemu 
uzyskany produkt spełnia dziś oczekiwania użytkowników oraz pozwala na uzyskanie stosunkowo 
małym nakładem pracy jego wdrożenia jako mapy podstawowej w dziale mierniczym. Wszystkie 
zastosowane rozwiązania są rozwiązaniami autorskimi w zakresie tworzenia map cyfrowych za-
równo pakiet „Map-Draw”, którego jestem autorem oraz technologia pozwalająca na generowanie 
map górniczych. 
 
 
WPROWADZENIE 
 
Stworzenie odpowiednich założeń było najważniejszym zadaniem na początku realizacji projektu, 
musiano uwzględnić wiele zauważonych już na tym etapie problemów. Jako podstawowe zadanie 
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potraktowano stworzenie konstrukcji pozwalającej nie tylko na realizacji ówczesnych założeń, ale 
również na łatwe wprowadzanie niezbędnych modyfikacji wynikłych w trakcie trwania projektu. 
Jako przykład można zwrócić uwagę na kilka podstawowych problemów, które należało rozwiązać 
w ówczesnym czasie. 
 W pierwszej kolejności należało wybrać metodę wprowadzenia danych do zasobu spośród do-
stępnych technik: 
− Wprowadzenie zasobu w postaci rastrowej. 
− Wprowadzenie zasobu w postaci wektorowej. 
− Wprowadzenie zasobu w postaci hybrydowej. 
 Na tym etapie zlecono to zadanie firmie „MIKROZNAK” z Katowic. 
 Technologia tworzenia mapy wektorowej była następująca: 
− Pomiar dołowy. 
− Wykonanie mapy na podkładzie aluminiowym. 
− Przygotowanie kalek w skali 1:2000. 
− Skanowanie kalek. 
− Kalibracja rastra. 
− Wektoryzacja rastra. 
− Weryfikacja uzyskanych materiałów w postaci mapy wektorowej na kopalni. 
− Poprawki redakcyjne. 
 W roku 1996 postanowiono zweryfikować przydatność map powstałych z wykorzystaniem po-
wyższej technologii. Przeprowadzona analizę otrzymanych materiałów pod kątem źródeł powsta-
wania błędów miała zdecydować o dalszych losach projektu. W tym celu należało poddać analizie 
wartości dopuszczalnych błędów powstałych na drodze przetwarzania informacji od momentu po-
miaru do uzyskania mapy w postaci cyfrowej. Po oszacowaniu wielkości poszczególnych błędów 
możliwe stało się stwierdzenie przydatności zaproponowanej technologii oraz wskazać procesy te-
chnologiczne generujące największe wartości błędów. 
 Dokładności materiałów uzyskanych metodą wektoryzacji map podstawowych z wykorzysta-
niem metody skanowania kalek map podstawowych w skali 1:2000 wyznaczono dzięki określeniu 
wartości błędów: 
mp – błąd położenia punktu, 
mβ – błąd pomiaru kąta, 
mkart – błąd kartowania, 
mkpq – błąd skurczu podłoża, 
mskan – błąd skanowania, 
mwekt – błąd wektoryzacji, 
minn – pozostałe błędy. 
 Na podstawie przeprowadzonych pomiarów uzyskano następujące wartości błędów dla map ska-
nowanych: 
 

mm)5,25,1(m

mm)21(m

ociosp

osnp

÷±≈

÷±≈
 

 

 Natomiast obliczony sumaryczny błąd naniesienia i odczytu obiektów na pierworysie mapy gór-
niczej w skali 1:2000 wynosił odpowiednio: 
 

mm)1,16,0(m

mm)65,015,0(m

sytkart

osnkart

÷±=

÷±=
 

 

 Porównując powyższe wartości uzyskano wpływ przetwarzania pierworysu map analogowych 
na postać cyfrową z uwzględnieniem użytej technologii. 
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 Sumaryczna wartość błędów wyniosła mm4,1minne ±≈  na mapie, co daje wartość błędu wyno-
szącą m8,2≈  w terenie. 
 Na podstawie przeprowadzonej analizy zostały wyciągnięte następujące wnioski: 
− Błąd wynikły na drodze konwersji podkładów mapowych na postać cyfrową jest wielkością stałą 

i nie zależy od mianownika skali mapy. 
− Przy przeskalowaniu map cyfrowych wartość błędu minne nie ulega zmianie, zatem w celu uzy-

skania wyższej dokładności wskazane jest wstępne powiększenie materiałów przygotowanych 
do skanowania, przykładowo powiększenie do skali 1:500 daje błąd w terenie rzędu 0,7 m. 

− Aby całkowicie wyeliminować błędy mkart i minne należy zmienić technologię wprowadzania i od-
czytywania położenia obiektów na mapie. 

 Ponieważ uzyskane wyniki wyraźnie określały przydatność analizowanych materiałów, jako wiel-
ce niezadowalającą postanowiono zrezygnować z technologii zaproponowanej przez firmę „MI-
KROZNAK” na rzecz nowej całkowicie wektorowej oferowanej przez pakiet „Map-Draw”. 
 Dzięki wykorzystaniu technologii „Map-Draw” udało się uzyskać dokładność pozyskiwanych 
materiałów na poziomie dokładności pomiaru. Dla przypomnienia podam tu wyznaczone wartości 
dla punktów osnowy: 

mm 122mp ±=  
co daje rzeczywisty błąd położenia naniesionego punktu osnowy na mapie równy mm006,0± . 
 Dla porównania mapy uzyskiwane metodą tradycyjną pozwalają jedynie na uzyskanie dokład-
ności: 

mm)1420420(mp ÷±=  
co daje rzeczywisty błąd położenia naniesionego punktu osnowy na mapie równy mm)71,021,0( ÷±  
 Jak widać dokładność naniesienia punktów osnowy jest w przypadku nanoszenia za pomocą 
koordynatografu ponad trzykrotnie wyższa dla mapy 1:2000 i rośnie dla większych mianowników 
skali mapy, w przypadku nanoszenia podziałką transwersalną jest prawie dwunastokrotnie wyższa. 
Błąd plotera nie został uwzględniony w tych rozważaniach, ponieważ jest to indywidualny błąd 
przypisany nie tylko do każdego typu urządzenia, ale również poszczególnym egzemplarzom dane-
go typu. 
 Wykorzystując ploter HP650C udało się wykonać kalibrację siatki mapy z błędem nieprzekra-
czającym mm05,0±  dla wydruku czarno-białego i mm09,0±  dla wydruku kolorowego. 
 W celu graficznej prezentacji wpływu przetwarzania map przy wykorzystaniu przyjętej techno-
logii porównano za pomocą nałożenia dwóch map wykonanych komputerowo uzyskane błędy na-
niesienia obiektów graficznych: 
 

 

Fragment podszybia 

1222



 

 

 Jest to fragment podszybia wykonany z wykorzystaniem techniki przetwarzania kalek (mapa 
w kolorze czarnym) oraz mapa powstała przy wykorzystaniu pakietu „Draw” (mapa numeryczna 
kolor pomarańczowy). 
 Zostały wykonane wydruki kalek map numeryzowanych oraz wydruki map cyfrowych. Następ-
nie dokonano porównania otrzymanych materiałów przez nałożenie na siebie odpowiadających so-
bie sekcji. Wynikiem tych porównań jest empiryczne wyznaczenie wartości błędów przetwarzania 
kalek na mapy numeryzowane. 
 
Historia „Map-Draw” 
 

W 1998 roku wprowadzono pierwszą wersje pakietu „Draw” do użytku na kopalni KWK „Piast”, 
była to wersja „Draw 2.0b” realizująca następujące funkcje: 
− Kreślenie wyrobisk z pliku tekstowego. 
− Nanoszenie punktów wraz z opisami. 
− Generowanie pliku dla wprowadzania kot wysokościowych. 
− Nanoszenie kot z dowolnym opisem. 
− Kartowanie wyrobisk z bazy zawierającej do 300 punktów. 
− Natychmiastowe odtworzenie raz skartowanego wyrobiska. 
− Szybka lokalizacja błędów w pliku wejściowym. 
− Współpraca z polską oraz angielską wersją “AutoCAD 12”. 
− Rysowanie uskoków stwierdzonych. 
 Wymagania sprzętowe i programowe pakietu były przystosowane do ówczesnych komputerów. 
Pakiet pracował w środowisku „AutoCAD” wersja 12 lub wyższa. Minimalna konfiguracja sprzęto-
wa to: 
− Komputer 386 DX40 z koprocesorem. 
− 4 MB RAM. 
− HDD 40 MB. 
− Karta grafiki „Hercules”. 
− Monitor mono 14’. 
 Zalecana konfiguracja sprzętowa to: 
− 486 DX66. 
− 8 MB RAM. 
− HDD 320 MB. 
− Krata grafiki „SVGA” lub lepsza. 
− Monitor kolor 17’. 
 
 Mapy generowane z wykorzystaniem tego pakietu były stosunkowo prymitywne, szczególnie 
z dzisiejszej perspektywy, ale pozwalały na uzyskanie niespotykanej dotąd dokładności naniesienia 
obiektów a sam pakiet przyczynił się do znacznego zmniejszenia błędów na tworzonej mapie cy-
frowej. Pierwszym etapem tworzenia zasobu mapowego było stworzenie map w skali 1:2000. Wkrót-
ce okazało się, że niezbędne jest stworzenie mechanizmów do konwersji już istniejących materia-
łów do skali 1:5000, co z kolei wymusiło dalszy rozwój pakietu. W 1999 roku wdrożono do użycia 
kolejną wersję pakietu „Draw 4.0”. Główne okno dialogowe prezentowało się następująco: 
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 Pierwsze 12 procedur to procedury pomocnicze wykorzystywane przy przeskalowaniu map na-
tomiast pozostałe cztery służyły do tworzenia mapy cyfrowej. 
 
Procedura „Chodniki” 
 

Służy do nanoszenia wyrobisk z pomiarów dołowych. Do wrysowania wyrobiska niezbędne jest 
wcześniejsze przygotowanie danych (należy wyliczyć współrzędne punktów i azymuty) do wry-
sowania ociosów. 
 
Procedura „Koty” 
 

Służy do nanoszenia kot z pomiarów dołowych. Do wrysowania kot niezbędne jest wcześniejsze 
przygotowanie danych (należy wyliczyć współrzędne punktów i azymuty oraz wysokości kot) do 
naniesienia. 
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Procedura „Uskoki” 
 

Służy do nanoszenia uskoków stwierdzonych robotami górniczymi. 
 Po wybraniu ikony pojawia się okno dialogowe: 
 
 

 
 
 
Procedura „Profile” 
 

Służy do generowania profili wyrobisk. 
 Do wygenerowania profilu niezbędne jest wcześniejsze przygotowanie danych (należy wyli-
czyć współrzędne punktów i azymuty oraz wysokości kot) do naniesienia. 
 
 

 
 
 
 Ponieważ ciągle zgłaszano potrzebę automatyzacji najbardziej uciążliwych operacji w 2005 ro-
ku wprowadzono do użycia pakiet „Draw 6.0”. Współpracował on z AutoCAD 2006 i posiadał no-
woczesny interfejs. Wprowadzono po raz pierwszy pomoc w formacie pliku pomocy Windows 
„.chm”. Rok 2006 przyniósł kolejne zmiany powstały nowe mechanizmy pozwalające na łatwe 
identyfikowanie elementów rysunku za pomocą dodatkowych informacji umieszczonych w bazie 
rysunkowej. 

1225



 

 

 
 
 
 Usprawnienia te pozwoliły na dalsze zwiększenie funkcjonalności pakietu i poprawę kontroli 
wprowadzanych danych przez użytkownika. Nowa belka narzędziowa pozwała na szybki dostęp 
do najbardziej potrzebnych narzędzi a dodatkowo sam pakiet nie ładował się już do pamięci za 
każdym razem, gdy uruchomiono AutoCAD. W 2007 roku rozpoczęto współpracę z firmą 
„CadConsult”. Zaowocowało to po raz kolejny zwiększeniem funkcjonalności pakietu, dzięki czemu 
sam pakiet mógł się dynamicznie rozwijać. Efektem współpracy z „CadConsult” jest powstanie 
pakietu „Map-Draw 8.0”. Jest to nowoczesna aplikacja mająca zaimplementowane nowatorskie 
mechaniz-my. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Początkowo stosowano założenie, że mapa cyfrowa powinna podobnie jak mapa analogowa posia-
dać podział sekcyjny. W trakcie prowadzonych prac postanowiono, iż mapy wektorowe na KWK 
„Piast” będą miały tylko jedną genezę – bezpośrednio z pomiaru dołowego. Jedynie rejony, które 
już nigdy nie będą poddane eksploatacji mogą zostać w postaci zwektoryzowanej. Wiążącą infor-
macją jest jednak postać numeryczna. Wszystkie elementy wektoryzowane zostaną odniesione do 
danych wprowadzonych z pomiaru. W trakcie dalszej eksploatacji tych map stwierdzono, że po-
dział sekcyjny jest zaszłością, obecnie KWK „Piast” posiada jedynie mapy pokładowe, co nie wy-
klucza możliwości wydruków w postaci podziału sekcyjnego. Takie rozwiązanie pozwoliło na znacz-
ne uproszczenie pracy, powstał jeden spójny zasób mapowy. W efekcie zostało rozwiązane kilka 
bardzo istotnych problemów takich jak łączenie styków sekcji szybkie wybieranie obszarów do pro-
wadzonych zadań i wyeliminowanie nadmiarowych informacji. Kolejnym etapem było przejście na 
pracę z plikami referencyjnymi. W efekcie podniosło to komfort pracy i rozwiązało kwestie rów-
noczesnej pracy na jednej mapie przez kilku operatorów. Wszystkie obliczenia mające na celu ok.-
reślenie współrzędnych punktów osnowy przeprowadzane są przez programy zewnętrzne posiada-
jące odpowiednie certyfikaty. Na tej podstawie program „Map-Draw” generuje kolejne elementy 
modelu mapy w postaci 2D, co nie oznacza, iż z takiej mapy nie można uzyskać informacji 3D. 
Wszystkie istotne elementy posiadają dodatkowo zapisaną informację, dzięki której można uzys-
kać wymaganą funkcjonalność. Obecnie wszystkie elementy mapy, które zostały wygenerowane za 
pomocą oprogramowania „Map-Draw” spełniają założenia przyjęte w początkowej fazie projektu. 
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Praktyczne doświadczenia i kierunki dalszego rozwoju systemu 
prowadzenia mapy wyrobisk górniczych i zarządzania jej treścią 
w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. 
 
 
Piotr Ciąpała, Jarosław Bałchan 
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. po wielu odważnych i zdecydowanych dzia-
łaniach stał się czołowym przedsiębiorstwem w swojej branży. Wprowadzenie informatycznego sys-
temu wspomagania decyzji w procesie przygotowania złoża do eksploatacji w zakresie mapy wy-
robisk górniczych jest jednym z priorytetowych celów. Poniższy artykuł przedstawia trwający pro-
ces wdrażania projektu w Dziale Mierniczo-Geologicznym oraz nabyte doświadczenia i plany. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Mapa numeryczna, wyrobiska górnicze, LW „Bogdanka” S.A., oprogramo-
wanie CAD 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Definicja słowa „mapa” przedstawia nam ją jako obraz powierzchni ziemi przedstawiony na płasz-
czyźnie. Należałoby rozumieć, że jest to tylko złe sformułowanie, gdyż mapa to także obraz tego, co 
wytworzono pod powierzchnią ziemi. Mowa tu oczywiście o mapach podziemnych wyrobisk gór-
niczych. Mapy górnicze na podstawie których prowadzony jest ruch zakładów górniczych sporzą-
dzane są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Mierniczy górniczy jest osobą odpowie-
dzialną za ich prowadzenie i bieżącą aktualizację. 
 Od momentu wprowadzenia oprogramowania CAD (Computer Aided Design – Komputerowe 
Wspomaganie Projektowania) podkład na aluminiowej planszy, podziałka transwersalna i ołówek 
odchodzą do lamusa. Nowoczesne techniki komputerowego projektowania i modelowania dają wiel-
kie możliwości, czego dowodem są postępujące zmiany w dziedzinie kartografii numerycznej. Gór-
nictwo uważane jest powszechnie za gałąź przemysłu, w której nowinki techniczne wprowadzane 
są ze znacznym opóźnieniem. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Ruch zakładu górniczego współza-
leżnością procesów wymusza stosowanie najnowocześniejszych technologii zapewniających ciągłość 
i efektywność produkcji. To z kolei ma swoje przełożenie na osiągane wyniki ekonomiczne. 
 
 
2. POCZĄTKI CYFROWEJ MAPY WYROBISK GÓRNICZYCH W LW „BOGDANKA” S.A. 
 
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. to zakład górniczy prowadzący działalność na obszarze górni-
czym o powierzchni około 73 km2. Zarządzanie robotami mierniczo-geologicznymi w przestrzeni 
obejmującej eksploatację w dwóch pokładach oraz drążenie jednocześnie blisko 10 wyrobisk ko-
rytarzowych wymaga dużego nakładu pracy. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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 Przed kilku laty w LW „Bogdanka” S.A. podjęto decyzję o wdrożeniu zintegrowanego systemu 
zarządzania złożem. Jednym z jego najważniejszych elementów było stworzenie numerycznej ma-
py wyrobisk górniczych. Z początkiem roku 2007 we współpracy z konsorcjum w składzie: Insty-
tut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk i Przedsiębiorstwo Ro-
bót Geologiczno-Wiertniczych Sp. z o.o. przystąpiono do realizacji zadania. Z doświadczenia moż-
na powiedzieć, że współpraca pomiędzy wykonawcą a działem Mierniczo-Geologicznym Kopalni 
(PMG) przy realizacji zadania jest bardzo ważnym elementem. Duża wiedza techniczna pracow-
ników działu w zakresie prowadzenia map i sporządzania dokumentacji w zakładzie górniczym 
oraz znajomość jego specyfiki w połączeniu z doświadczeniem wykonawcy jest tu bardzo ważna. 
Wykonawca zlecenia posiadał już doświadczenia w realizacji podobnego zadania dla kopalni węg-
la brunatnego. Dla prawidłowego wykonania zadania musiał uzupełnić wiedzę z zakresu górnictwa 
podziemnego, aktów prawnych traktujących o pracach mierniczych oraz o szereg norm dotyczą-
cych zagadnień mierniczo-geologicznych. 
 
2.1. Od mapy klasycznej do numerycznej 
 

W czasie, kiedy przystąpiono do realizacji zadania w dziale mierniczo-geologicznym założonych 
było 75 sekcji map w skali 1:2 000 dla dwóch eksploatowanych pokładów i kilku poziomów. 
 Pierwszym krokiem było skanowanie istniejących podkładów mapowych oraz ich wektoryzacja 
i kalibracja. Wszystkie mapy wyrobisk górniczych prowadzone są w Państwowym Układzie Współ-
rzędnych Geodezyjnych 1965. W porównaniu z kopalniami Górnego Śląska, gdzie mnogość ukła-
dów odniesienia sprawia wiele problemów dla realizacji podobnego zadania tak w przypadku LW 
„Bogdanka” zadanie nie sprawiło wykonawcy większych trudności. Do kalibracji rastrów a następ-
nie ich wektoryzacji wykorzystano oprogramowanie Microstation V8, IRAS B firmy Bentley oraz 
autorski produkt firmy PRGW – SoftMine Mapa KWK. Jest to nakładka na program Microstation 
zawierająca bazę symboli dla skal 1:2000, 1:5000 i 1:10 000 używanych przy pracy z mapą wy-
robisk podziemnych. Bibliotekę stworzono w oparciu o Polskie Normy oraz kartę tytułową map 
górniczych zawierającą wykaz znaków nienormowanych. Interfejs programu zawiera także proste 
polecenia służące do nanoszenia na mapę punktów na podstawie miar biegunowych i ortogonal-
nych. Możliwy jest import współrzędnych wg zadanych parametrów oraz nadanie punktom i opi-
som żądanych cech (wielkość, kolor, grubość, czcionka). 
 Staranność wektoryzacji była priorytetem z uwagi na mnogość i ważność informacji zawartych 
na mapach. Lubelski Węgiel „Bogdanka” to stosunkowo młody zakład górniczy prowadzący eks-
ploatacje w dwóch pokładach o znikomej ilości zagrożeń, niewielkiej miąższości i zalegających po-
ziomo. Sprawia to, że obraz mapy jest wyjątkowo czytelny, co czyni go łatwym do przetworzenia 
na obraz wektorowy. 
 Wspomnieć należy tutaj o najmłodszym poziomie kopalni (poz. 990 w Stefanowie), dla którego 
istniała robocza mapa w programie Mikromap założona dla budowy wyrobisk w tym rejonie. Po 
zeskanowaniu mapy podstawowej tego poziomu porównano skalibrowany raster z obrazem pliku 
programu Mikromap. Potwierdziły się oczekiwania, że skan praktycznie nie odbiega dokładnością 
naniesienia elementów mapy od wzorca (obrazu wektorowego programu Mikromap). Dodatkowo 
na pozostałych sekcjach skontrolowano wybrane współrzędne punktów osnowy szczegółowej z da-
nymi zawartymi w książkach obliczeń. Również i w tym przypadku nie stwierdzono rozbieżności 
większych niż dokładność kartowania. Dało to przesłanki do stwierdzenia, że sekcje map zostały 
skartowane z dużą precyzją. Efekt wektoryzacji poszczególnych sekcji w zakresie pokładu czy po-
ziomu zapisano jako odrębne pliki o nazwach określających: poziom, pokład i skalę. 
 Otrzymane w ten sposób pliki w skali 1:2000 stały się podstawą dla stworzenia map o skalach 
mniejszych. Aplikacja SoftMine KWK posiada narzędzie pozwalające generalizować mapę z zacho-
waniem odpowiedniej symboliki ze skali 1:2000 do opracowań o skalach 1:5000 i 1:10 000. Z uwa-
gi na możliwości dalszego rozwoju zasobu niektóre elementy mapy w skali 1:2000 wykonano 
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w przestrzeni 3D. Są to rzędne spągu pokładu, warstwice oraz osie wyrobisk. Na tej podstawie moż-
liwe będzie stworzenie w przyszłości przestrzennego modelu wyrobisk. 
 
2.2. Pierwsze kroki 
 

Pod koniec roku 2007 wykonawca dostarczył do działu PMG produkt w postaci map oraz narzę-
dzia do ich prowadzenia. Przeprowadzono szkolenia w zakresie podstawowej obsługi oprogramo-
wania Microstation oraz SoftMine Mapa KWK. 
 Od tego momentu mierniczy górniczy oprócz uzupełniania tradycyjnych map rozpoczęli pracę 
z ich wersją elektroniczną. Szczególne zainteresowanie taka wersja mapy zyskała w gronie młod-
szej kadry działu, dla której to praca na mapach górniczych w środowisku CAD stanowi priorytet. 
Weryfikacja poprawności wykonania mapy polegała i polega nadal na niczym innym jak na bie-
żącej jej aktualizacji i wnikliwej analizie. Sprawi to, że otrzymamy produkt, który będzie mógł uzys-
kać miano pełnoprawnego dokumentu. 
 Należy wspomnieć, że to dopiero początek długiej drogi do „legalnego” prowadzenia numery-
cznej mapy wyrobisk górniczych w rozumieniu prawa geologiczno-górniczego. W świetle obowią-
zujących aktów prawnych przedsiębiorca musi uzyskać zgodę właściwego miejscowo organu nad-
zoru górniczego (OUG) na prowadzenie dokumentacji mapowej w formie numerycznej. 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 19 czerwca 2002 roku w sprawie dokumentacji mierni-
czo-geologicznej (Dz. U. Nr 92, poz. 819) [3] mówi: 
 „Dokumenty pomiarowe, obliczeniowe i kartograficzne mogą być sporządzane i przechowy-
wane w formie numerycznej na nośnikach elektronicznych pod warunkiem odpowiedniego zabez-
pieczenia zbiorów informacji przed zniszczeniem, dostępem osób nieupoważnionych, a także przed 
uszkodzeniem bądź fałszowaniem danych, w sposób pozwalający na sporządzenie dokumentacji teks-
towej i graficznej w formie klasycznej”. 
 Mapy podstawowe wyrobisk górniczych mogą być, za zgodą właściwego organu nadzoru gór-
niczego, sporządzane i przechowywane w formie numerycznej, pod warunkiem spełnienia wyma-
gań określonych w rozporządzeniu, odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach. 
 Reasumując, kryteria jakie musi ona spełnić to: 
− jednolita biblioteka znaków, 
− szczegółowy podział treści (za rozwarstwienie odpowiada mierniczy górniczy), 
− czytelność i kartometryczność, 
− możliwość prowadzenia w różnych skalach, 
− możliwość zdefiniowania różnych krojów sekcji, 
− podział arkuszy mapy na sekcje w obowiązującym układzie współrzędnych, 
− tworzenie dwóch zabezpieczonych kopii zdeponowanych w oddzielnych miejscach oddalonych 

od oryginału niedostępnych dla osób nieupoważnionych, 
− uwierzytelnienie treści, np. podpisem elektronicznym mierniczego górniczego, geologa górni-

czego. 
 Ponadto: 
− prawa dostępu, podział zadań i zasady udostępniania dokumentacji określa Kierownik Działu 

MG, 
− ewidencja dokumentacji odbywa się poprzez prowadzenie jej rejestru (również elektronicznie). 
 
2.3. Aktualizacja, archiwizacja i udostępnianie dokumentacji 
 

Praktyczna nauka prowadzenia mapy w formie numerycznej rozpoczęła się tuż po jej dostarczeniu 
przez wykonawcę. Od momentu wykonania skanów do dostarczenia wersji numerycznej upłynęło 
kilka miesięcy, należało zatem nanieść zaistniałe w tym czasie zmiany. Aktualizację przeprowa-
dzono w oparciu o współrzędne punktów osnowy dołowej, wyniki pomiarów, szkice sztygarskie 
i okresowe odbiory robót górniczych. 
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 Ze względu na duże postępy robót aktualizacja mapy odbywa się w okresach miesięcznych. Na 
podstawie mapy w skali 1:2000 z wykorzystaniem narzędzi pracujących w środowisku Microsta-
tion wykonuje się mapy w pozostałych skalach. 
 Pliki zapisywane są na serwerze kopalni w miejscu wyznaczonym tylko i wyłącznie na po-
trzeby numerycznej dokumentacji mierniczo-geologicznej. Prawo dostępu do katalogów z możli-
wością edycji ich treści posiadają osoby Działu PMG odpowiedzialne za sporządzanie mapy wy-
znaczone przez Kierownika Działu. 
 Struktura katalogów umożliwia grupowanie dokumentacji na (z podziałem na skale): 
− roboczą – znajdują się tu mapy będące przedmiotem aktualizacji; 
− zatwierdzoną – to mapy zaktualizowane na dany okres (miesiąc); 
− archiwalną – stanowi zbiór (kopię) comiesięcznych aktualizacji. 
 W momencie zaktualizowania dokumentacji wykonywana jest również kopia zapasowa na noś-
niku CD. Równolegle uzupełniana jest mapa klasyczna będąca jeszcze obowiązującym dokument-
tem. 
 Zainteresowane osoby innych działów Kopalni (Dział Przygotowania Produkcji i Dokumentacji 
Ruchowej, Działy Robót Przygotowawczych, Dział Wentylacji oraz inne)mogą za zgodą Kierow-
nika Działu PMG otrzymać prawo do korzystania z wybranej dokumentacji w ograniczonym za-
kresie (tylko odczyt). Użytkownik w zależności od posiadanego oprogramowania Bentley Micro-
station lub Redline może tworzyć własne pliki graficzne wykorzystując podkład mapowy lub tylko 
je przeglądać. 
 
3. MIEJSCE DOKUMENTACJI W PROCESIE PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ZADAŃ 
 

Podział treści mapy na warstwy pozwala zarezerwować „przestrzeń” potrzebną dla codziennych za-
gadnień geodezyjnych oraz projektowania robót. Projektowanie prowadzone jest zazwyczaj w od-
rębnych plikach z wykorzystaniem podkładów mapowych. Współpraca z podmiotami zajmującymi 
się realizacją projektów dla górnictwa opiera się już głównie na wymianie informacji w formie nu-
merycznej. Platformy projektowe firmy Bentley i Autodesk wykorzystują kompatybilne formaty pli-
ków. Pozwala to na wymianę informacji bez żadnych trudności. Elementy konstrukcyjne do zabu-
dowy w wyrobiskach wykonywane są przez producentów na podstawie danych przestrzennych otrzy-
manych z działu PMG. Dostarczona w takiej samej postaci gotowa już dokumentacja techniczna 
wykorzystywana jest w procesie realizacji inwestycji w wyrobiskach. 
 Własne projekty na potrzeby prowadzenia obsługi mierniczej sporządzane są również w opar-
ciu o platformę Bentley a następnie wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji i realizacji. 
Dokumentacja mapowa ma zastosowanie nie tylko w tej przestrzeni obszaru górniczego, która znaj-
duje się pod powierzchnią ziemi. Procesy zachodzące podczas wydobywania kopaliny ze złoża ma-
ją swoje odzwierciedlenie na powierzchni ziemi. Mowa oczywiście o przemieszczeniach Górowo-
ru przekładających się na deformacje terenu, których efektem są szkody górnicze. Interaktywna pra-
ca z różnorakimi podkładami mapowymi (w formie wektorowej, rastrowej lub ortofotomapy) 
w znacznym stopniu ułatwia podejmowanie decyzji. Projekty eksploatacji kolejnych pokładów wy-
konywane w wersji numerycznej w połączeniu z mapami powierzchni są tu bardzo przydatne, np. 
dla sporządzania opinii górniczo-geologicznych. 
 Widać tutaj, jakie zależności powstają w „ciągu technologicznym” na linii: wykonawstwo, pro-
jektowanie, prognoza. 
 Wykorzystanie na tym etapie wymienionych możliwości jest odzwierciedleniem wielkiego za-
interesowania technikami numerycznymi nie tylko na etapie prowadzenia mapy, ale i przygodowa-
nia produkcji. Wyeliminowane zostaje tutaj tworzenie kopii tradycyjnych map dla potrzeb projek-
towych oraz łatwość nanoszenia wszelakich wariantów i ich korekty. 
 W przyszłości możliwe będzie tworzenie przez inne działy nakładek tematycznych, np. wenty-
lacji (urządzenia wentylacyjne, prądy powietrza), łączności (telefony, sygnalizacja), odstawy itp. 
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 Tak wielkie zainteresowanie technikami CAD jest ważnym sygnałem a zarazem przesłanką dla 
pomyślności rozwoju systemu. 
 Potwierdzeniem chęci „przystąpienia” do realizacji projektu jest rosnąca z miesiąca na miesiąc 
liczba użytkowników oprogramowania. Użytkownicy przekonują się o korzyściach, jakie niesie 
z sobą taka forma przekazywania informacji. Bez jakiejkolwiek ingerencji działu PMG mogą sa-
modzielnie wyszukiwać i selekcjonować informacje o przestrzeni górniczej zawartej na mapach. 
 
 
4. KIERUNKI I PLANY ROZWOJU 
 
Usankcjonowania prawne dotyczące prowadzenia mapy numerycznej określają, jakie warunki na-
leży spełnić, aby nabrała ona mocy prawnej. Bazując na własnych doświadczeniach możemy stwier-
dzić, że tylko poprzez stopniowe doskonalenie i testowanie rozwiązań jesteśmy w stanie osiągnąć 
wyznaczony cel. 
 Dostosowanie mapy numerycznej wyrobisk podziemnych do standardów geodezyjnych wyma-
ga spełnienie jeszcze jednego warunku. 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 roku w sprawie państwowego systemu 
odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821) [4] wprowadza od dnia 1.01.2010 roku układ 
współrzędnych płaskich „2000”. Oznacza to, że układ współrzędnych „1965” oraz układy lokalne 
mogły być stosowane do końca roku 2009. Realia są zupełnie inne. Organy administracji państwo-
wej nie są przygotowane do udostępniania dokumentacji według prawnie obowiązujących zasad. 
Podobna sytuacja dotyczy map dołowych oraz całej dokumentacji w zakładach górniczych, które 
jednak niejako wyłączone są spod jurysdykcji ośrodków dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. 
Organem nadzorującym w tym przypadku są okręgowe urzędy górnicze podległe Wyższemu Urzę-
dowi Górniczemu. 
 Niezależnie od sytuacji należy zastanowić się nad rozwiązaniem problemu konwersji współ-
rzędnych punktów osnowy dołowej. Przeliczenia powinno dokonać według przyjętego klucza np. 
hierarchii klasy (osnowa podstawowa, szczegółowa, pomiarowa) i bieżącej potrzeby ich wykorzys-
tania. Transformację plików graficznych należy wykonać równocześnie z przeliczeniem punktów 
osnowy a następnie przeprowadzić analizę poprawności otrzymanych danych oraz porównać z wy-
nikami pomiaru bezpośredniego. Powodzenie zadania zależy w dużej mierze od algorytmu przyję-
tego do obliczeń będącego gwarantem uzyskania jak największej dokładności. 
 Ważnym zagadnieniem jest autoryzacja dokumentacji przez odpowiednie narzędzia informatycz-
ne. Podpis elektroniczny jako świadectwo autentyczności i niezaprzeczalności nadania informacji 
może tutaj stanowić cyfrowy odpowiednik tradycyjnego podpisu odręcznego. Jego wykorzystanie 
daje podwójną korzyść. Pobierający mapę w formie cyfrowej z działu PMG dostaje gwarancję jej 
autentyczności a mierniczy będący ogniwem w przepływie dokumentacji może dokonać jej Wery-
fikacji w zakresie przypadkowej lub też nie (sfałszowania) modyfikacji. 
 Rozwój w zakresie prowadzenia dokumentacji mapowej (i nie tylko) jest ściśle związany z roz-
wojem oprogramowania używanego do jej tworzenia. Nowe wersje oprogramowania dają większe 
możliwości, posiadają coraz to bardziej zaawansowane narzędzia oraz funkcje dostępne dotychczas 
w innych aplikacjach. Firma Bentley dostarcza na rynek coraz to nowe wersje oprogramowania, 
dlatego spoglądając w przyszłość należy zwrócić uwagę na przystosowanie do nich również innych 
aplikacji (np. SoftmineKWK). 
 Podchodząc krytycznie do zagadnienia należy stwierdzić, że mapa jako obraz wektorowy to do-
piero wstęp do dalszego jej rozwoju. Możliwość łączenia „surowej” mapy z oprogramowaniem słu-
żącym do gromadzenia informacji w formie baz danych dawałaby ogromne możliwości. Stworzo-
na w ten sposób numeryczna mapa obiektowa wyrobisk górniczych stałaby się prawdziwym źród-
łem informacji dla dużo większego grona użytkowników. 
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PODSUMOWANIE 
 
Artykuł traktuje tylko o dokumentacji mierniczej, ale nakreślone zagadnienie ukazuje jak ważne 
jest wdrażanie nowych rozwiązań. 
 Najtrudniejszym elementem rzutującym na kolejne etapy realizacji zadania to opracowanie kon-
cepcji systemu. Odpowiednio zdefiniowane założenia i oczekiwania przyszłych użytkowników bę-
dą dla wykonawcy specyfikacją wykonania zamówienia. Bardzo ważny jest czynny udział w każ-
dym etapie zadania pozwalający na wyeliminowanie ewentualnych błędów mogących rzutować 
w przyszłości na kształt projektu. 
 Podsumowując można pokusić się o śmiałe stwierdzenie i nazwać dział mierniczo-geologiczny 
lokalnym (nie tylko w zakresie obszaru górniczego) ośrodkiem przetwarzania i analiz danych o przes-
trzeni. Ilość informacji nie tylko z przedmiotowego zakresu pozyskiwana i wykorzystywana przez 
inne komórki jest znaczna. Dla uzyskania jak największej efektywności konieczne jest wdrażanie 
nowoczesnych rozwiązań. Pragniemy zauważyć, że świadomość o ważności projektu ze strony Za-
rządu Spółki pozwala na realizowanie tak śmiałego projektu. 
 Ważnym elementem we wdrażaniu nowych rozwiązań jest dzielenie się doświadczeniami. Ma-
my nadzieję, że nasze uwagi pomogą w rozwiązaniu problemów związanych z realizacją podob-
nych zadań. 
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The System for Keeping the Mine Workings Map and Managing its Content 
in Lubelski Węgiel “Bogdanka” S.A. – Practical Experiences 
and Further Growth Trends 
 
Lubelski Węgiel “Bogdanka” S.A. has taken numerous brave and decisive measures to become the 
leader of its sector. One of the top priorities is introduction of a computer aided decision making 
system for preparing coal bed for extraction, designed within the mine workings map. This paper 
presents the ongoing implementation of the project in the Geodesy and Geology Department in 
terms of lessons learned and future plans. 
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Integracja dokumentacji kartograficznej KHW S.A.  
w środowisku Bentley MicroStation  
– bezpieczny dostęp do informacji przede wszystkim 
 
 
Wojciech Dygdała, Ryszard Ucieszyński, Adrian Brol 
Katowicki Holding Węglowy S.A. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Referat przedstawia w skrótowy sposób narzędzia dostępne w Bentley Micro-
Station XM umożliwiające zintegrowanie i wprowadzenie standaryzacji różnoformatowej (dwg, 
dxf, dgn) dokumentacji cyfrowej (map wektorowych i hybrydowych) w wielozakładowych przed-
siębiorstwach sektora wydobywczego. Referat sygnalizuje również problem związany z zmianą 
układów odniesienia oraz podejmuje próbę jego rozwiązania. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: mapy numeryczne i hybrydowe, synchronizacja danych, PUW 2000, trans-
formacja, bezpieczeństwo danych 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Katowicki Holding Węglowy S.A. w 2008 roku uruchomił szereg projektów mających na celu pod-
niesienie wartości firmy. Jedną z kluczowych inicjatyw jest szeroko rozumiane wspomaganie pro-
cesów produkcyjnych, których składnikiem jest dokumentacja cyfrowa (miernicza, geologiczna 
i techniczna). W dużym uproszczeniu prace projektowe mają doprowadzić do opracowania i wdro-
żenia nowoczesnych technologii i metod zarządzania firmą sektora wydobywczego między innymi 
w zakresie: 
– harmonogramowania i monitoringu produkcji, 
– zarządzania majątkiem, 
– standaryzacji i unifikacji dokumentacji i oprogramowania, 
– stworzenie map cyfrowych powierzchni i wyrobisk górniczych, 
– stworzenie relacyjnych baz danych geologiczno-górniczych. 

 
Jednym z podstawowych założeń przyjętych na starcie uruchomionych projektów z obszaru 

miernictwa i geologii było wykonanie szybkiego audytu dokumentacji, oprogramowania i sprzętu 
będącego w zasobach działów TMG oraz wybór nadrzędnej platformy programowej umożliwiają-
cej integrację istniejącej dokumentacji cyfrowej (mapy dołowe, powierzchniowe, dokumentację 
geologiczną i techniczną) na poziomie Biura Zarządu KHW S.A. 

Po przeprowadzeniu audytu i wykonaniu analiz techniczno - ekonomicznych wybrano rozwią-
zania technologiczne firmy Bentley oparte w głównej mierze na platformie MicroStation, Select 
i ProjectWise. 

 
 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne 
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2. STRUKTURA SYSTEMU I STANDARYZACJA DANYCH 
 
Podstawowym założeniem budowanych systemów IT jest pełna integracja danych na poziomie 
Biura Zarządu KHW S.A. oraz zapewnienie standaryzacji zasobów cyfrowych. 
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Rys. 1 Uproszczony schemat systemu KHW SA. 
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Rys. 2 Uproszczony schemat systemu na kopalni 
 

Zastosowanie oprogramowania Bentley MicroStation XM jako produktu nadrzędnego umożli-
wiło zintegrowanie dotychczasowych danych cyfrowych w różnych formatach i wersjach (dwg, dxf, 
dgn) w jednym uniwersalnym narzędziu edycyjnym. Biorąc pod uwagę korzyści płynące z tzw. umo-
wy Bentley Select, tj:  
– możliwość korzystania z programów (Redline, View) w nieograniczonej liczbie licencji do prze-

glądania i kontroli tworzonych dokumentów cyfrowych (mapy, projekty, rysunki techniczne), 
– zastosowanie Select Server XM do optymalizacji wykorzystania posiadanych licencji Micro-

Station, PowerMap, Descartes, I/rasB, itd. po przez technologię tzw. licencji pływających, 
– darmowych uaktualnień programów, 
– szkoleń online, 
– możliwości korzystania z licencji typu „home” dla pracowników firmy. 
rozwiązanie to daje ogromne możliwości integracji i standaryzacji danych przy relatywnie niskich 
kosztach wdrożenia. 
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W celu zoptymalizowania prac nad wdrażanym systemem przyjęto następujący harmonogram 
prac we wszystkich kopalniach KHW S.A.: 
– powołanie „Pracowni Mapy Numerycznej” i koordynatorów systemu w działach związanych 

z produkcją,  
– skanowanie i kalibracja map podstawowych, przeglądowych, map zasobowych, profili otwo-

rów, itd., 
– zakup serwerów, stacji graficznych i terminali PC, 
– szkolenia dla pracowników wprowadzających dane do systemu, 
– udostępnienie na serwerach map hybrydowych (rastry i wektory), 
– wykonanie nakładek branżowych (TIP, TOT, TW, TEM, TG) w formie wektorowo-obiektowej, 
– wykonanie relacyjnych baz danych (Oracle Spatial), 
– wykonanie mapy powierzchni w technologii GIS, 
– migracja z map hybrydowych do postaci wektorowej, 
– wdrożenie technologii Bentley ProjectWise, 
– szkolenia pracowników z zakresu posługiwania się systemem. 

 
Taki model rozwiązania wdrożenia systemu nie blokuje zasilania danymi branżowymi z dzia-

łów TIP, TOT, TW, TEM, TG i tworzenia nakładek tematycznych z zastosowaniem obiektowości 
i powiązań z bazami danych pomimo braku pełnych podkładów wektorowych map, które z czasem 
zostaną wprowadzone do systemu. Obecnie tworzone są modele zarządzania plikami dgn w po-
szczególnych kopalniach w taki sposób, aby było możliwe zintegrowanie danych w jednym ukła-
dzie współrzędnych na poziomie Biura Zarządu KHW S.A.  

Docelowy model zarządzania informacją mierniczo-geologiczną i dokumentacją produkcyjną 
oparty będzie o technologię Bentley ProjectWise, – ProjectWise Integration Server, który umożliwia 
między innymi: 
– łączenie wielu zespołów i biur w przedsiębiorstwie, 
– centralizację wszystkich danych projektowych bez względu na miejsce ich przechowywania, 
– lokalne przechowywanie rozproszonych plików w celu szybkiego dostępu w sieci LAN, 
– integrację z innymi systemami do zarządzania dokumentacją w przedsiębiorstwie, 
– obsługę wielu aplikacji (Bentley, Autodesk, Microsoft Office,…) z pełną indeksacją tekstu, 
– wymuszanie nazewnictwa plików dla wszystkich dokumentów ProjectWise,  
– skojarzenie przestrzeni roboczych projektów z katalogami projektów, 
– lokalny zapis przestrzeni roboczych dla rozproszonych zespołów, 
– obsługę profili AutoCAD w celu zachowania standardów CAD, 
– zarządzanie wszelkimi zależnościami plików referencyjnych i plików XRef, 
– korzystanie z narzędzi do naprawy utraconych powiązań z plikami referencyjnymi spowodowa-

nymi zmianą położenia plików lub zmianą ich nazwy, 
– użytkownikom przeszukiwać wszystkie dołączone do DGN/DWG pliki referencyjne bezpośred-

nio z ProjectWise Explorer, 
– widoczność wszystkich plików stanowiących referencje wybranego projektu (mapy), 
– automatyczne dostarczenie wszystkich plików referencyjnych przy pobieraniu głównego pliku 

CAD, 
– integrację funkcjonalności SharePoint obejmującą kalendarze, grupy dyskusyjne, wykazy, an-

kiety, obieg informacji, alarmy itd., 
– bezpieczne uwspólnianie plików (map),  
– definiowanie, kto może przeglądać i edytować dane projektowe  
– zarządzanie uwierzytelnianiem użytkowników za pomocą Microsoft Active Directory, 
– kontrolowanie grup, użytkowników i dostępu na poziomie plików, 
– dostęp do dużych plików rastrowych z wykorzystaniem techniki do ich szybkiego przeglądania, 
– powiązanie z innymi bazami danych. 
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3. WIRTUALNY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH (SGGOP_II) 
 
 
Dokumentacje mierniczo-geologiczne kopalń KHW S.A. prowadzone są w różnych układach odnie-
sienia: 
– Sucha Góra 1901 (KWK „Wujek”, KWK „Murcki-Staszic” Ruch Staszic, KWK „Wieczorek”, 

KWK „Mysłowice-Wesoła” – Ruch Mysłowice), 
– GOP II (KWK „Murcki-Staszic“ Ruch Murcki, KWK „Mysłowce-Wesoła” – Ruch Wesoła, 
– 1965 strefa 5 – cyfrowa mapa powierzchni (wszystkie kopalnie), 
– PUW 2000/6 – zgodnie z rozporządzeniem [7] obowiązuje od 01.01.2010r. 

 
Różne układy odniesienia były przyczyną pierwszego powstałego problemu na drodze integracji 

danych na poziomie Biura Zarządu KHW S.A. Analizując dokumentację posiadaną przez działy 
TMG (koncesje, lokalne przeliczenia SG1901->1965/5) wykazały potrzebę ustalenia podstawowych 
zasad kartografii cyfrowej: 
– jednolita rozdzielczość jednostek rysunkowych w pliku CAD, 
– jednolite parametry transformacji (optymalnie Helmert), 
– jednolite zasady podziału na sekcje map podstawowych. 

 
Do wyznaczenia parametrów transformacji przyjęto wszystkie punkty wykazane w posiadanych 

przez KHW S.A. koncesjach (106 pkt.) z czego 65 pkt. posiada przeliczenie do układu 1965/5 wyko-
nane przez PMG w Katowicach. W wyniku otrzymano parametry charakteryzujące transformację 
Helmerta SG1901->1965/5, GOPII->1965/5 dla modelu zgeneralizowanego w jednolitej przestrze-
ni graficznej dgn (współrzędne środka ciężkości ukł. pierwotnego, współrzędne środka ciężkości 
ukł. wtórnego, kąt obrotu, skalę) uzyskując Mtra.=0.121m. Do obliczeń parametrów transformacji 
wykorzystano program Ad-Trans SE. 

W celu kontroli wyznaczonych parametrów transformacji dokonano przeliczenia do układu 
geograficznego B,L, które to wyniki sprawdzono z wykazami współrzędnych opisanych w konce-
sjach. Dodatkowo wykonano szereg obserwacji GPS punktów o znanych współrzędnych w ukła-
dzie SG1901 i GOP II metodą statyczną, przeliczenia dokonano w oparciu o ASG-EUPOS Serwis 
POZGEO wersja 1.61. Wyniki na punktach kontrolnych wykazały, że przedstawiony model trans-
formacji jest zadawalający dla zastosowań GIS (błąd MP nie przekracza 0.65 m dla obszaru KHW 
S.A).  

 
Tabela 1. Zestawienie współrzędnych punktów kontrolnych transformacji 

pierwotny pomiar GPS (ASG) 
1965/5 

przeliczenie Ad-Trans
1965/5 Analiza dokładności

nr pkt. Kopalnia 
x y x y x y del.X del.Y MP 

2014 Wujek 
SG1901 18201.989 -8362.420 868373.958 239560.435 868373.979 239560.437 0.021 0.002 0.021

19 Wujek 
SG1901 18170.977 -8448.870 868404.859 239646.918 868404.894 239646.917 0.035 -0.001 0.035

205 Wujek 
SG1901 18347.470 -8229.866 868228.648 239427.719 868228.653 239427.727 0.005 0.008 0.010

511 Wesoła 
GOPII -25679.544 15775.489 860888.985 246964.604 860888.542 246964.826 -0.443 0.222 0.496

510 Wesoła 
GOPII -25669.858 15463.952 860899.013 246653.109 860898.574 246653.315 -0.439 0.206 0.485

1009 Murcki 
GOPII -25589.160 9251.089 860986.587 240440.731 860986.180 240440.844 -0.407 0.113 0.422
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W celu zintegrowania i jednoznacznego zaindeksowania map podstawowych kopalń na pozio-
mie Biura Zarządu zdecydowano się na wprowadzenie wirtualnego układu współrzędnych o nazwie 
SGGOP_II. Układ ten scala wszystkie stosowane w firmie odwzorowania kartograficzne (lokalne 
SG_1901 i GOP_II) w jednoznaczny sposób dając możliwość poprawnego zarządzania dokumen-
tacją w środowisku CAD. Godło mapy w tym układzie jest hybrydą unikalnego numeru identyfika-
cyjnego i godła geodezyjnego bazującego sekcji w skali 1:50 000 obejmującego obszar KHW S.A. 
Struktura zapisu numeru godła np. dla skali 1:500 wygląda następująco: 

 

 
 

Stworzenie wirtualnego układu współrzędnych dało możliwość poprawnego, jednoznacznego 
zarządzania cyfrową dokumentacją mierniczo-geologiczną w środowisku aplikacyjnym (MapMine-
Geo) bazującym na oprogramowaniu Bentley MicroStation. Powyższe założenia okazały się klu-
czowe w aspekcie wprowadzonego od 01.01.2010 r. układu PUW2000 dając możliwość udostępnia-
nia dokumentacji w wielu projekcjach (SG, GOP_II, 1965/5, 2000/6). 

 
 

4. MICROSTATION – MOŻLIWOŚCI PROJEKCJI UKŁADÓW 
 
W trakcie realizowanych projektów szukano rozwiązania, które umożliwi zmianę projekcji ukła-
dów odniesienia z lokalnych (SG1901, GOP II) do państwowych układów odniesienia (PUW1965, 
PUW2000) w taki sposób, aby nie następowało każdorazowe przeliczanie danych przechowywa-
nych w plikach dgn. Podejście to jest bardzo istotne przy integracji systemów dołowych z tworzo-
nym dla powierzchni systemem GIS gdzie założono, że obsługa tych dwóch obszarów będzie reali-
zowana na wspólnej platformie Bentley Microstation (jeden format dgn do przechowywania infor-
macji kartograficznej i obiektowej).  

Powyższy problem został rozwiązany przy użyciu standardowych narzędzi, jakie oferuje Micro-
Station XM, a mianowicie: 
– References – menadżer plików referencyjnych (odniesienia), 
– Raster Menager – menadżer plików rastrowych, 
– Project Explorer – menadżer hiperłączy, 
– Models – menadżer modeli rysunkowych. 
 

Funkcjonalność powyższych narzędzi, a w zasadzie całego oprogramowania wzrasta po instala-
cji dodatkowych modułów (aplikacji) takich jak: 
– Bentley Map – funkcjonalność GIS, 
– Bentley Descartes – rozbudowa menadżera rastrów o zaawansowane funkcje zarządzania i anali-

zy obrazów rastrowych w trybie kolorowym, 
– Bentley I/rasB – rozbudowa menadżera rastrów o zaawansowane funkcje zarządzania i analizy 

obrazów rastrowych w trybie binarnym (monochromatycznym), 
– Bentley MAPscript – zawansowane funkcje publikacji map. 
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4.1 Menadżer plików referencyjnych Microstation  
 

System zarządzania plikami dgn jest stosowany w Microstation praktycznie od pierwszych wer-
sji z uwagi na stosowany wówczas stałoprzecinkowy format pliku dgn ograniczający znacząco jego 
pojemność między innymi do 63 warstw. Pomimo wprowadzenia nowego formatu dgn (V8) firma 
nie zrezygnowała z możliwości obsługi plików odniesienia wzbogacając to narzędzie o nowe funk-
cjonalności, tj: 
– możliwość obsługi wielu formatów danych wektorowych (dgn V7, dgn V8, dwg, dxf,…), 
– możliwość niezależnej obsługi warstw dla każdego pliku odniesienia (Level Display, Level 

Manager), 
– obsługę zagnieżdżonych (nesting) plików odniesienia z możliwością określenia poziomu (depth) 

czyli podłączając jeden plik, który w sobie zawiera odnośniki możemy wyświetlić całą struktu-
rę projektu do określonej głębokości np. do mapy stropu karbonu możemy podłączyć mapy po-
kładów w raz z ich odnośnikami branżowymi (TOT, TIP, TW, …) tworząc swoisty model karto-
graficzny z pełną możliwością zarządzania z wyłączeniem funkcji edycji), 

– zaawansowaną obsługę translacji podpiętych plików (przesunięcie X,Y, kąt obrotu, skalę) – mo-
żemy w tym przypadku mówić o transformacji Helmerta, funkcjonalność ta została wykorzysta-
na do dynamicznego przełączania się (transformacja w locie) pomiędzy projekcją współrzędnych 
układów SG1901->1965/5 i SG1901->2000/6, jak również każdą inną transformacją w oparciu 
o parametry Helmerta wyliczone w programie Ad-Trans SE, 

– obsługę wyświetlania rastrów referencyjnych (możliwość automatycznego podłączenia w raz 
z plikiem odniesienia obrazów rastrowych zintegrowanych z tym plikiem) – funkcjonalność tę 
wykorzystano do zmiany projekcji rastrów map podstawowych wraz z transformacją Helmerta 
pliku dgn, 

– obsługę tzw. masek wyświetlania – narzędzie przydatne przy składaniu nowego dokumentu 
z wielu innych różnych plików odniesienia dając możliwość „wycinania” treści bez ingerencji 
edycyjnej w pliku źródłowym, 

– obsługę priorytetów wyświetlania w przestrzeni 2D – każdy plik referencyjny może posiadać 
wirtualną wysokość w płaskim (2D) pliku projektowym, jest to podobny efekt jak sterowanie 
głębokością pozycjonowania (oś Z) plików w przestrzeni 3D, 
 

 
 
Rys. 3 Przykład transformacji SG->1965/5 (MicroStation – Ad-Trans SE) 
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4.2 Menadżer plików rastrowych MicroStation  
 
Raster Menadżer w środowisku MicroStation odpowiada za zarządzanie plikami rastrowymi. 

Jego funkcjonalność znacząco wzrasta po zainstalowaniu aplikacji Descartes, jednakże możliwości 
wersji podstawowej są spore i gwarantują komfortową pracę z dokumentacją hybrydową. Do naj-
ważniejszych narzędzi Raster Menadżera należą: 
– obsługa ponad 40 różnych formatów (pdf, pcx, cot, cit, tif, rgb, gif, img, ecw, jpg, jpg2000, cal, 

crl, hmr, c29, c30, c31, xwms,…) 
– obsługa georeferencji, 
– konwerter rastrów – do wyboru 27 obsługiwanych formatów, 
– narzędzia do transformacji rastrów (przesunięcie, obrót, skala, odbicie lustrzane, 
– wbudowane algorytmy transformacji Helmerta i Affinicznej, 
– obsługa transparentności i inwersji kolorów, 
– obsługa priorytetów wyświetlania rastrów w przestrzeni 2D, 
– możliwość przechowywania rastrów w tle, na pierwszym planie i w przestrzeni pliku projekto-

wego z możliwością umieszczenia obrazu na konkretnej warstwie i z zadanym priorytetem wy-
świetlania – funkcja ta jest potrzebna, a wręcz niezbędna podczas pracy z mapami hybrydowy-
mi, 

 

 
 
Rys. 4 Wyświetlanie map hybrydowych 
 
– szybkość wyświetlania dużych plików rastrowych dzięki technologii cache’owania, 
– możliwość sterowania wyświetlaniem i wydrukiem, 
– obsługa funkcji „wycinania” i przesłaniana obrazu tzw. maska, 
– zdalne podłączanie rastrów poprzez internet lub intranet (URL). 
 
 
5. MICROSTATION – PROJECT EXPLORER  
 
W celu optymalnego zarządzania dokumentacją cyfrową niezbędnym wydaje się zastosowanie na-
rzędzia Project Explorer (tzw. Menadżer hiperłączy), który to umożliwia: 
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– tworzenie struktur połączeń (hiperłączy) pomiędzy różnego rodzaju dokumentami (formaty wek-
torowe, rastrowe, Microsoft Office, Adobe, zdjęcia, filmy, raporty tekstowe, itp.), 

– powielanie raz opracowanych struktur połączeń do nowo tworzonych map (rysunków) dgn po-
przez funkcję kopiowania z dowolnego pliku dgn lub dgnlib, co w sposób zdecydowany wpły-
wa na administrowanie rozległym systemem zarządzania dokumentacją cyfrową, 

– łączenie obiektów umieszczonych w rysunku (mapie) dgn z dowolnymi plikami niezależnie od 
miejsca ich przechowywania zgodnie z filozofią Bentley ProjectWise. 

 

 
 
Rys. 5 Zarządzanie hiperłączami – Project Explore 
 
 Powyższe rozwiązanie daje użytkownikom systemu możliwość łatwego dostępu do innych cyf-
rowych dokumentów (szkice, dokumentacje techniczne, zestawienia, raporty, zdjęcia,…) z pozio-
mu map pokładowych, co znacząco wpływa na komfort i wydajność pracy. 
 
 
6. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH DGN 
 
Jednym z kluczowych zagadnień w firmie jest zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym uży-
ciem (wyciekiem informacji). W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych 
oraz utrzymania komfortu pracy użytkownikom map numerycznych KHW S.A. wdraża zintegro-
wany system bezpieczeństwa informacji cyfrowej opartej na wielopoziomowym dostępie. Rozwią-
zanie w głównej mierze opiera się na: 
– wprowadzeniu własnego Centrum Certyfikacji (zarządzanie tożsamością – niekwalifikowany 

podpis elektroniczny), 
– wprowadzeniu rozwiązań typu Active Directory, 
– wykorzystaniu mechanizmów bezpieczeństwa Bentley MicroStation (szyfrowanie plików hasłem 

i certyfikatem). 
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Ogólnym celem systemu jest umożliwienie użytkownikom swobodnej pracy na dokumentach dgn 
w ramach firmowej sieci wewnętrznej. Pierwsze testy systemu udowodniły, że: 
– jest możliwy kompromis pomiędzy bezpieczeństwem informacji przedstawionej w plikach dgn, 

a komfortem pracy, 
– nie ma możliwości otwarcia pliku dgn (pomimo zastosowanego klucza USB z certyfikatem do-

stępu) poza strukturami sieci informatycznej KHW S.A. – brak możliwości „wycieku danych“.  
 
7. PODSUMOWANIE 
 
 Na podstawie zbieranych doświadczeń związanych z prowadzonymi w KHW S.A. projektami 
systemu mapy numerycznej powierzchni i wyrobisk górniczych można stwierdzić, że: 
– oprogramowanie Bentley jest w pełni przydatne do integracji dokumentacji kartograficznej oraz 

do wprowadzenia nadrzędnych standardów do zarządzania istniejącym zasobem cyfrowym 
w przedsiębiorstwie, 

– proces tworzenia takiego systemu jest bardzo kosztowny i czasochłonny (liczony w latach), 
– w celu optymalnego wdrożenia systemów niezbędne jest duże zaangażowanie pracowników 

działów produkcyjnych (TG, TIP, TOT, TW, TEM, TMG,) oraz informatyki, 
– niezbędnym jest wprowadzenie jednolitych standardów aktualizacji i zarządzania dokumentacją 

mierniczo-geologiczną, 
– istnieje potrzeba wdrożenia systemów gwarantujących nadzorowany dostęp i bezpieczeństwo 

informacji cyfrowej (dgn). 
 

Warto również zwrócić uwagę na przedstawione rozwiązanie problemu wynikającego z wpro-
wadzenia PUW2000. Dzięki globalnemu (KHW S.A.) wyznaczeniu parametrów transformacji Hel-
merta, wprowadzeniu wirtualnego układu SGGOP_II oraz programów Ad-Trans SE i Bentley Micro-
Station możemy w szybki sposób (w locie) zmieniać projekcję na układ 2000 prowadząc dokumen-
tację mierniczo-geologiczną w pierwotnym układzie współrzędnych (SG1901, GOP II). Metodo-
logia ta daje możliwość prowadzenia pomiarów, obliczeń i aktualizacji map w obowiązujących 
od wielu lat na kopalniach układach współrzędnych, co niewątpliwie jest kompromisem pomiędzy 
obowiązującymi przepisami, a bezpieczeństwem prowadzonych robót górniczych. 
 
Uwagi do referatu. 
Wszystkie nazwy produktów i firm użyte w niniejszej publikacji podano tylko w celu identyfikacji; 
mogą one być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. 
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Aktualizacja numerycznego modelu wyrobiska 
odkrywkowego PGE KWB Bełchatów S.A. 
z zastosowaniem fotogrametrii cyfrowej 
 
 
Anna Gawin 
PGE KWB Bełchatów S.A. w Rogowcu 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A. w Rogowcu jest jedyną ko-
palnią odkrywkową w Polsce, wykorzystującą fotogrametrię naziemną do inwentaryzacji stanu ro-
bót górniczych oraz aktualizacji cyfrowego modelu wyrobiska. W związku z zanikiem w fotogra-
metrii technologii analogowych oraz ze względu na trudności związane z pozyskaniem materiałów 
eksploatacyjnych (np. szklanych klisz fotogrametrycznych, części zamiennych do autografu anali-
tycznego), koniecznym stało się stopniowe zastępowanie stosowanej do tej pory fotogrametrii ana-
litycznej − fotogrametrią cyfrową. Rozpoczęty w roku 2005 przez Dział Mierniczy program wdro-
żenia nowej technologii, opiera się na wykorzystaniu naziemnych obrazów cyfrowych oraz cyfro-
wych stacji roboczych do pomiarów fotogrametrycznych. W artykule przedstawiono proces tech-
nologiczny oraz wyniki dotychczasowych badań związanych z możliwością wykorzystania foto-
grametrii cyfrowej dla potrzeb odkrywkowych zakładów górniczych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Fotogrametria cyfrowa, fotogrametria naziemna, kopalnia odkrywkowa, 
mapa numeryczna. 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Fotogrametria bliskiego zasięgu jest metodą pozwalającą na szybkie i bezpieczne wykonanie okre-
sowych inwentaryzacji eksploatowanych wyrobisk górniczych. Jest ona z powodzeniem wykorzy-
stywana do aktualizacji modelu wyrobiska odkrywkowego w PGE KWB Bełchatów S.A. od poło-
wy lat 70. ubiegłego wieku. Na podstawie wykonanych pomiarów fotogrametrycznych w postaci 
wektorów skarp i punktów rozproszonych dokonuje się obliczenia numerycznego modelu terenu, 
który jest wykorzystywany do: 
− uzupełniania mapy numerycznej, 
− analizy geometrii wyrobisk, 
− obliczania objętości zdjętego nadkładu i wydobytego węgla, 
− weryfikacji danych geologicznych, w tym: kartowanie zjawisk i procesów geologicznych w ro-

botach górniczych, analizy osiadań gruntów usypanych na zwałowisku, analizy odwodnienia i 
zasięgu leja depresyjnego, 

− projektowania robót górniczych. 
 Stosowana do tej pory w PGE KWB Bełchatów S.A. fotogrametria analityczna, oparta na roz-
wiązaniach analogowych, w obecnych czasach nie spełnia już swojego zadania. Mając na uwadze 
czynniki ekonomiczne, postęp technologiczny oraz konieczność unowocześniania metod pracy 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  

1242



 

 

w miernictwie górniczym, podjęto więc działania mające na celu wprowadzenie nowocześniej me-
tody aktualizacji cyfrowego modelu wyrobiska. W 2005 roku Dział Mierniczy rozpoczął program 
wdrożenia fotogrametrii naziemnej opartej na technologii cyfrowej. 
 
 
2. SYSTEM NAZIEMNEJ FOTOGRAMETRII CYFROWEJ 
 
Naziemna fotogrametria cyfrowa opiera się na wykorzystaniu obrazów cyfrowych oraz cyfrowych 
fotogrametrycznych stacji roboczych w celu pozyskania danych niezbędnych do tworzenia i aktu-
alizacji map wektorowych, numerycznego modelu terenu, ortofotomap cyfrowych i trójwymiaro-
wych modeli przestrzennych. Obrazy cyfrowe mogą być pozyskane w trybie pośredniej lub bezpo-
średniej rejestracji. Sposób pośredni polega na skanowaniu zdjęć analogowych – wykonanych prze-
ważnie kamerami metrycznymi lub semimetrycznymi. Rejestrację bezpośrednią wykonuje się za 
pomocą kamer cyfrowych. Biorąc pod uwagę duże koszty związane z zakupem skanera fotograme-
trycznego, Dział Mierniczy PGE KWB Bełchatów S.A. podjął decyzję o zakupie 2 cyfrowych ka-
mer metrycznych AIC Modular LS firmy Rollei. Dokonano również modernizacji pracowni foto-
grametrycznej wyposażając ją w specjalistyczne trzy cyfrowe stacje robocze firmy Dephos wyko-
rzystujące oprogramowanie uwzględniające specyfikę pomiarów geodezyjnych prowadzonych 
w PGE KWB Bełchatów S.A. 
 Docelowy system fotogrametrii cyfrowej zastosowany w PGE KWB Bełchatów S.A. składa się 
z dwóch podstawowych części (rys. 1): 
− kamery metrycznej, 
− urządzenia pomiarowego. 
 

 
 
Rys. 1. System fotogrametrii naziemnej: a) cyfrowa stacja fotogrametryczna Dephos, 
b) kamera metryczna AIC Modular LS P45 firmy Rollei (fot. Anna Gawin) 

 
2.1. Kamera metryczna 
 

Kamera Rollei AIC Modular LS P45 (rys. 1) jest urządzeniem specjalistycznym przeznaczonym do 
wykonywania wysokorozdzielczych lotniczych i naziemnych zdjęć obiektów przemysłowych. Jest 
to średnioformatowa kamera metryczna wyposażona w matrycę CCD o rozdzielczości 39 megapik-
seli. 
 Ze względu na specyficzne przeznaczenie, korpus aparatu chroniony jest szczelną aluminiową 
obudową, odporną na wilgoć, wodę, kurz oraz ekstremalne temperatury. Urządzenie wyposażono 
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w specjalną przystawkę umożliwiającą mocowanie do statywu geodezyjnego oraz zapewniającą ob-
rót kamery w kierunku poziomym i pionowym. Wykonanie zdjęcia następuje na dwa sposoby: przy 
pomocy specjalnego kontrolera Rollei Elektronic Schuter oraz poprzez połączenie kamery z kom-
puterem. 
 
2.2. Urządzenie pomiarowe wraz z oprogramowaniem 
 

Do metrycznego opracowania zdjęć wykorzystywana jest cyfrowa stacja fotogrametryczna Dephos 
wyposażona w samodzielne oprogramowanie pracujące w środowisku Windows (Rys.5). W skład 
zestawu cyfrowej stacji fotogrametrycznej wchodzi komputer PC, karta graficzna klasy Hi-End, 
okulary ciekłokrystaliczne i precyzyjny manipulator optyczny.(Rys.1). 
 
 
3. PROCES TECHNOLOGICZNY AKTUALIZACJI MODELU WYROBISKA 

ODKRYWKOWEGO W PGE KWB BEŁCHATÓW S.A. 
 
W oparciu o wieloletnie doświadczenia, a także mając na uwadze uwarunkowania wprowadzanego 
systemu, opracowano technologię aktualizacji powierzchni wyrobiska górniczego i zwałowiska 
wewnętrznego „Pola Bełchatów” z wykorzystaniem fotogrametrii cyfrowej. Proces tworzenia mo-
delu cyfrowego można podzielić na pięć etapów: 
1. prace przygotowawcze, które obejmują wykonanie projektu stanowisk fotogrametrycznych oraz 

lokalizację punktów osnowy fotogrametrycznej; 
2. prace terenowe obejmujące pomiar osnowy fotogrametrycznej oraz wykonanie zdjęć naziemnych 

kamerą AIC Modular LS; 
3. opracowanie zdjęć na cyfrowej stacji fotogrametrycznej Dephos; 
4. tworzenie modelu cyfrowego w systemie MineScape; 
5. aktualizacja mapy numerycznej w systemie MicroStation. 
 
3.1. Prace przygotowawcze i terenowe 
 

Prace przygotowawcze obejmują wykonanie projektu stanowisk fotogrametrycznych oraz lokaliza-
cję punktów osnowy fotogrametrycznej. Projektowanie lokalizacji nowych stereogramów odbywa 
się w oparciu o szkic sztygarski, sporządzany na dzień pomiaru na mapie wyrobiska górniczego 
w skali 1:5000 przez kierowników oddziałów górniczych. 
 

 

Rys. 2. Przesuwny sygnał fotogrametryczny 
na zwałowisku wewnętrznym „Pola Bełchatów” 
(fot. I. Sołtysiak) 
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 W toku prac terenowych wykonywane są: pomiar osnowy fotogrametrycznej oraz zdjęcia na-
ziemne. Punkty bazowe rozmieszczone są na południowych i północnych stałych skarpach, co 60− 
−80 m i są zakładane w miarę postępu robót górniczych. Fotopunktami w kopalni są: specjalne syg-
nały fotogrametryczne (rys. 2), malowane naroża stacji napędowych przenośników taśmowych, ru-
ry otworów wiertniczych i inne elementy o wyraźnych konturach. Ze względu na dynamikę zmian 
w wyrobisku, ich współrzędne mierzone są dla każdego cyklu pomiarowego, czyli raz w miesiącu, 
przed wykonaniem zdjęć. 
 Z uwagi na geometrię wyrobiska, a także równoległy postęp frontów eksploatacyjnych ze wscho-
du na zachód, zdjęcia wykonywane są ze skarp południowych i północnych zboczy stałych pod nie-
dużym kątem do nowo wykonanych skarp roboczych. Są to zdjęcia zbieżne. Fragmenty skarp przy 
zboczach stałych, trudne do sfotografowania, uzupełniane są pomiarem tachimetrycznym. Przykła-
dowe rozmieszczenie punktów bazowych i wykonanych stereogramów przedstawiono na rysun-
kach 3 i 4. 
 

 
 
Rys. 3. Fragmenty fotogramów (prawego i lewego) frontu roboczego z dn. 18.03.2009 roku, 
obejmujące obszar objęty stereogramem zdjęć naziemnych (źródło: Archiwum Działu 
Mierniczego PGE KWB Bełchatów S.A.) 

 

A B
 

 
Rys. 4. Fragment mapy numerycznej i zakres stereogramu na froncie eksploatacyjnym 
PGE KWB Bełchatów S.A. A, B stanowiska kamery pomiarowej 
(źródło: Archiwum Działu Mierniczego PGE KWB Bełchatów S.A.) 
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 Zdjęcia wykonywane są kamerami metrycznymi AIC Modular LS firmy Rollei. Miesięcznie 
wykonywanych jest 16−18 stereogramów dla wyrobiska i 10−12 dla zwałowiska wewnętrznego 
„Pola Bełchatów” (rys. 5). 
 

 
 
Rys. 5. Wykonanie zdjęć naziemnych kamerą Rollei AIC Modular − „Pole Bełchatów” (fot. A. Gawin) 

 
3.2. Opracowanie zdjęć na cyfrowej stacji fotogrametrycznej Dephos 
 

Do analitycznej rekonstrukcji modelu przestrzennego oraz pozyskiwania danych dla NMT stosowa-
ny jest program firmy Dephos Sp. z o.o., opracowany przy współpracy pracowników Działu Mier-
niczego PGE KWB Bełchatów S.A. Stworzone oprogramowanie uwzględnia specyficzne warunki 
jakie panują w wyrobisku górniczym w trakcie pomiaru fotogrametrycznego, gdzie głębia takiego 
pomiaru może wynosić od 200 m do około 1,5 km oraz występuje ograniczona liczba fotopunktów. 
Moduł obliczeniowy programu realizuje matematyczną rekonstrukcję wiązki promieni modelu po-
przez wykorzystanie warunku kolinearności z dodatkowymi warunkami na obserwacje geodezyjne. 
Gwarantuje to osiągnięcie najwyższych dokładności poprzez wykorzystanie wszystkich informacji 
o realizacji zdjęć naziemnych, takich jak: 
− orientacja kątowa kamer w czasie fotografowania, 
− znana długość bazy fotografowania, 
− znane odległości pomiędzy punktami w modelu przestrzennym, 
− pomierzone różnice wysokości, 
− stałe i określone współrzędne stanowisk fotografowania. 
 Program wymusza określoną technologię opracowania numerycznego przez sekwencyjne wy-
konanie następujących etapów: 
− definiowanie geometrii zdjęć i parametrów dokładnościowych, 
− wyznaczenie elementów orientacji wewnętrznej zdjęć, 
− wykonanie obserwacji punktów dla rekonstrukcji modelu przestrzennego, wyznaczenie elemen-

tów orientacji wzajemnej i zewnętrznej zdjęć, 
− pomiar danych dla NMT. 
 

3.2.1. Definiowanie geometrii zdjęć i parametrów dokładnościowych 
Podstawą pracy fotogrametrycznej jest projekt zawierający informacje ogólne, informacje o kame-
rach, zdjęciach, modelach, punktach kontrolnych, pomiarach punktów wiążących i kontrolnych oraz 
o stanowiskach kamery. Tworzenie projektu i późniejsze w nim zmiany wykonywane są w module 
Manager. 
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3.2.2. Orientacja wewnętrzna 
Orientacja wewnętrzna zdjęć fotogrametrycznych wykonywana jest w module Interior Orientation. 
Jest to proces pozwalający na przeliczenie współrzędnych pikselowych układu rastrowego na od-
powiadające im współrzędne tłowe. Wyznaczenie elementów orientacji może odbywać się za po-
mocą funkcji afinicznej oraz konforemnej. 
 

3.2.3. Pomiar punktów wiążących i osnowy oraz wyznaczenie 
elementów orientacji wzajemnej i bezwzględnej 

Programem pozwalającym obliczenie elementów orientacji wzajemnej i bezwzględnej jest Moduł 
External Orientation. Orientacja wzajemna liczona jest w oparciu o minimum 5 punktów wiążących 
pomierzonych na stereogramie. Orientacja bezwzględna dla zdjęć fotogrametrycznych obliczana 
jest za pomocą metody niezależnych wiązek. Aby układ geometryczny był rozwiązywalny należy 
pomierzyć minimum trzy punkty kontrolne. Orientację bezwzględną można wykonać dla jednego 
modelu lub dla bloku zdjęć (rys. 6). 

 

 
 
Rys. 6. Widok ekranu monitora przedstawiający pomiar punktów wiążących oraz osnowy fotogrametrycznej  
 

 
 Po zaobserwowaniu wszystkich punktów wiążących i punktów osnowy (rys. 5), przeprowadza-
na jest wstępna kontrola błędów grubych (ruszony fotopunkt) lub pomyłek (pomylony numer foto-
punktu) poprzez porównanie azymutów osi lewego i prawego zdjęcia obliczonego z każdego foto-
punktu. Następnie wyświetlana jest tak zwana „surowa tabela” z odchyłkami na fotopunktach przed 
wyrównaniem wiązek. W obu przypadkach można usunąć „zły” fotopunkt lub zmienić jego numer. 
 

3.2.4. Analiza błędów po wyrównaniu i doprowadzenie do uzyskania optymalnego rezultatu 
Po niezależnym wyrównaniu lewej i prawej wiązki na ekranie monitora wyświetlana jest tabela 
z poprawkami do współrzędnych tłowych lewego i prawego zdjęcia, odchyłki na fotopunktach ΔX, 
ΔY i ΔH w metrach, średnie odległości do fotopunktów oraz średni błąd wpasowania wiązki. 
Umożliwia to zmianę określonych parametrów zdjęcia, dodanie lub usunięcie błędnej obserwacji. 
Takie interaktywne działanie pomiędzy wyrównaniem i pomiarem modelu pozwala na uniknięcie 
złej orientacji wiązek oraz uzyskanie najwyższej dokładności pomiaru. Wyniki wyrównania zapi-
sywane są w oddzielnym pliku tekstowym stanowiącym raport z wyrównania zdjęć naziemnych. 
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3.2.5. Pomiar danych 
Moduł Mapper Stereo stanowi środowisko graficzne, w którym uruchamiane są funkcje i aplikacje 
umożliwiające rysowanie i edycję elementów. Program pracuje w trybie 3D i 2D. Zasadniczy po-
miar odbywa się w trybie 3D, tzn. w trybie fotogrametrycznego autografu cyfrowego. Pozwala to 
tworzyć rysunek wektorowy w przestrzeni trójwymiarowej z użyciem fotogrametrycznego modelu 
stereoskopowego. Program umożliwia podgląd widoku 2D, gdzie wyświetlane są skarpy stanu wyj-
ściowego oraz nowo zamierzone łańcuchy w postaci górnych i dolnych krawędzi skarp oraz punk-
tów rozproszonych. 
 Poniżej przedstawiono widok ekranu przedstawiający opracowywane zdjęcie naziemne wraz 
z podłączoną mapą „on-line” (rys. 7). Linie w kolorze czerwonym i zielonym pokazują kształt skarp 
stanu sprzed miesiąca, linia w kolorze żółtym – nowo pomierzoną górną krawędź skarpy. 
 

 
 
Rys. 7. Widok ekranu monitora przedstawiający opracowywane zdjęcie naziemne 
wraz z podłączoną mapą „on-line” 
 
 Program pozwala również na „offsetowy” pomiar współrzędnych punktu, to znaczy pomiar 
współrzędnych X, Y w jednym miejscu, a wysokości Z w innym. Ma to szczególne zastosowanie 
przy pomiarze dolnej krawędzi skarpy, gdy zachodzi konieczność pomiaru oddzielnie sytuacji i wy-
sokości, dla generalizacji kształtu skarpy. Przy pomiarze wysokości górnej krawędzi należy uwz-
ględnić powstający wał obsypywanej z koła koparki ziemi (rys. 8). 
 

Miejsce naprowadzenia znaczka 
przy pomiarze górnej krawędzi

Punkt pomiaru współrzędnych X,Y 
dołu skarpy

Miejsce pomiaru rzędnej Z
- średnia wysokość poziomu

 
 
Rys. 8. Przerywana, czerwona linia pokazuje kształt pomierzonej, zgeneralizowanej skarpy 
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 Na ekranie na bieżąco wyświetlane są współrzędne X, Y, Z znaczka pomiarowego oraz odle-
głość w metrach od poprzedniej pikiety. Wyniki pomiaru rejestrowane są w formacie dgn. Średnio 
przy pomiarze zmian za okres jednego miesiąca rejestrowanych jest w wyrobisku „Pola Bełcha-
tów” około 3500 pikiet, co przy średniej odległości między pikietami 20 m (dla opracowań w skali 
1:2000) daje 70 km wektorów. Dla zwałowiska wewnętrznego jest to około 1200 pikiet, średnia 
odległość 50 m, czyli 60 km wektorów. 
 
3.3. Tworzenie modelu cyfrowego i aktualizacja mapy numerycznej 
 

Na podstawie wykonanych pomiarów fotogrametrycznych w postaci gotowych wektorów skarp 
i punktów rozproszonych dokonuje się obliczenia numerycznego modelu w systemie MineScape. 
Następnie w oparciu o model cyfrowy, pomiarowe pliki tekstowe i zbiory w formacie dxf. wyko-
nywana jest aktualizacja mapy numerycznej w systemie MicroStation. Poprzez połączenia siecio-
we mapa niemal natychmiast po aktualizacji dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych służb. 
Można z niej korzystać w formie zapisu cyfrowego, jak również dokonywać wydruków. Przeglą-
dową mapę numeryczną wyrobisk górniczych archiwizuje się, kopiując wszystkie pliki dgn. z da-
nego miesiąca na płyty DVD. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Wdrożenie nowej techniki pomiaru w PGE KWB Bełchatów S.A. wykorzystującej naziemną foto-
grametrię cyfrową nastąpiło w drugiej połowie 2008 roku. Obecnie w oparciu o nową technologię, 
prowadzona jest inwentaryzacja wyrobiska górniczego oraz zwałowiska wewnętrznego „Pola Beł-
chatów”. Od roku 2009 fotogrametria cyfrowa stosowana jest z również do aktualizacji wyrobiska 
górniczego „Pola Szczerców”. Oprócz zalet wynikających z zastosowania nowoczesnych rozwią-
zań technicznych, wprowadzenie nowej technologii dało wiele korzyści takich jak poprawa jakości 
i szybkości opracowywania mapy numerycznej, łatwy dostęp do danych cyfrowych i możliwość 
ich archiwizacji w postaci cyfrowej, a także wyeliminowanie szkodliwych i uciążliwych warunków 
pracy (kontakt ze szkodliwymi substancjami podczas obróbki fotochemicznej szklanych klisz foto-
grametrycznych, poprawa warunków pomiarów w terenie). 
 Na podstawie zgromadzonych doświadczeń można stwierdzić, iż postęp w zakresie pozyskiwa-
nia oraz fotogrametrycznego opracowania obrazów pozwala w obecnej dobie na zastosowanie tech-
nologii cyfrowej do aktualizacji numerycznego modelu wyrobiska w górniczych zakładach odkryw-
kowych z dokładnością porównywalną z metodami fotogrametrii analitycznej. Należy jednak pa-
miętać, iż przedstawiony model podejścia w opracowaniu fotogrametrycznym stanu robót górni-
czych nie ma charakteru uniwersalnego i związany jest ze specyfiką omawianej kopalni, jej wiel-
kości i metody prowadzenia eksploatacji złoża. W przypadku innych zakładów górniczych należy 
dobrać odpowiednią metodę inwentaryzacji fotogrametrycznej adekwatną do panujących tam wa-
runków. 
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Updating the Open Cast Numerical Model of PGE KWB Bełchatów S.A. 
Using Digital Photogrammetry 
 
PGE Lignite Mine Bełchatów S.A. in Rogowiec is the only opencast mine in Poland which uses the 
terrestrial photogrammetry to survey the mining works and updates the digital outcast model. Due to 
the fact that the analogue technologies are now disappearing in photogrammetry as well as due to 
the difficulties related to acquire exploitation materials (i.e. glass photogrammetric films, analytic 
autograph replacements) it has been necessary to replace gradually the anterior analytic photogram-
metry with digital photogrammetry. 
 In 2005, the Department of Surveying started the new technology implementation program, us-
ing terrestrial digital pictures and digital workstations to perform photogrammetric measurements. 
This article presents the technological process and the results of the research related to the possibil-
ity of using digital photogrammetry for outcast mining purposes. 
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Koncepcja paszportyzacji infrastruktury i zarządzania majątkiem 
w oparciu o rozwiązania IBM Maximo oraz ESRI ArcGIS Server 
 
 
Sebastian Jankowski 
AIUT Sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Celem artykułu jest spojrzenie na proces paszportyzacji jako jeden z elementów 
zarządzania dużą ilością informacji i dokumentów dotyczących majątku. Na rozpoczęcie wykorzy-
stywania do tego narzędzi Enterprise Asset Management, które pozwolą zarządzać stale rosnącą 
ilością danych dotyczących coraz bardziej zaawansowanych i skomplikowanych obiektów techni-
cznych a przez wszystkim skoncentrować się na osiągnięciu korzyści z ich gromadzenia. 
 W artykule zaprezentowano podstawowy zakres funkcjonalny zintegrowanych systemów: IBM 
Maximo oraz ESRI ArcGIS Server. Proponowane rozwiązanie pozwala na gromadzenie i zarządza-
nie informacją techniczną, ruchową i biznesową. Ułatwia zarządzanie dokumentacją i przede wszyst-
kim udostępnia nowe możliwości połączenia danych graficznych i danych opisowych zawartych 
w bazach danych. 
 Niech lektura tego artykułu pozwoli potraktować etap paszportyzacji jako pierwszy krok, w któ-
rym gromadzone informacje o zasobach, mapach i dokumentacji uatrakcyjnią wędrówkę, której ce-
lem jest definiowanie i osiąganie określonych korzyści biznesowych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Paszportyzacja, Zarządzanie majątkiem, CMMS, EAM, Maximo, ArcGIS 
Server, ESRI 
 
 
 
1. PASZPORTYZACJA W ŚRODOWISKU IBM MAXIMO 
 
Podczas spotkań z Klientami na pytanie, czym jest dla nich paszportyzacja, najczęściej słyszaną 
odpowiedzią było, że jest to zbiór informacji o zasobach, podsumowanie inwentaryzacji, baza da-
nych, która przechowuje najistotniejsze dokumenty oraz informacje o obiektach technicznych. Bar-
dzo często paszportyzacja kojarzy się z umiejscowieniem obiektu technicznego na schematach czy 
mapach informując o jego pozycji. 
 Obecnie bazując na kilkunastoletnich doświadczeniach w implementacji rozwiązań CMMS (Com-
puterised Maintenance Management System) namawiam do inwestycji w proces paszportyzacji, bo 
pozwala ona na gromadzenie informacji o posiadanym majątku, analizowanie i monitorowanie tych 
informacji oraz w zależności od oczekiwań przekazywanie informacji potrzebnych do uzyskania 
określonych korzyści biznesowych. 
 Rozwiązania nazywane potocznie Maximo istnieją na rynku od blisko 40 lat. Początkowo pod 
nazwą systemów CMMS wspierały zarządzanie infrastruktura techniczną, działania służb Utrzyma-
nia Ruchu i usługi związane z działaniami remontowymi i serwisowymi. Od kilkunastu lat dodat-
kową funkcjonalnością jest implementacja tych narzędzi w odniesieniu do oczekiwań branży IT. 
Dotyczy to zarówno zarządzania majątkiem IT, jak również zagwarantowania odpowiedniej do-
stępności infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, panowania nad dużą ilością zmian, wersjo-

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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nowania aż po kwestie związane z obsługą „Klienta biznesowego” poprzez funkcje charakterystyk-
czne dla Service Desk czy HelpDesk. Duży wpływ na wiele aspektów funkcjonalnych miało dosto-
sowanie do ITIL (Information Technology Infrastructure Library) publikowanych jako zbiór „naj-
lepszych praktyk” dla tego obszaru. 
 Rozwiązanie IBM Maximo ciągle uzupełniane jest o dodatkowe aplikacje. Stwarza możliwość 
reagowania na zmieniające się realia biznesowe. Pozwala nadzorować każdy typ majątku, łączyć 
wiele obszarów funkcjonalnych oraz przede wszystkim wspiera i usprawnia zmiany w sposobie za-
rządzania. Obecnie rozwiązanie stanowi już grupę produktów do zarządzania majątkiem, zasobami 
i usługami i klasyfikowane jest jako system EAM (Enterprise Asset Management). 
 
 
2. NADZÓR NAD ZASOBAMI I MAJĄTKIEM 
 
Jedną z wielu możliwości wykorzystania rozwiązania Maximo, na które chcemy szczególnie zwró-
cić uwagę jest realizacja paszportyzacji. System umożliwia gromadzenie i zarządzanie wieloma in-
formacjami, które będą tworzyły „paszport” obiektu technicznego. Szczególną zaletą jest fakt łą-
czenia mechanizmów zarządzania dokumentacją w odniesieniu do skodyfikowanych i zapisanych 
w bazie danych, obiektów i instalacji technicznych. 
 Dodatkową cechą rozwiązania jest możliwość opisania określonego zasobu dodatkowymi dany-
mi opisowymi z zakresu informacji technicznych, ruchowych, użytkowych oraz biznesowych. In-
formacje te można przetwarzać i wykorzystywać do wielu innych zadań a na ich podstawie two-
rzyć analizy zestawienia i raporty. 
 Specyficznym wyzwaniem jest implementacja systemu paszportyzacji w odniesieniu do mająt-
ku sieciowego. W tym celu proponujemy połączenie rozwiązania Maximo z rozwiązaniem GIS 
(Geographic Information System) firmy ESRI. 
 Interfejsy łączące „Świat Maximo” i „Świat ESRI” jakie zostały stworzone i skonfigurowane 
pozwalają na wyświetlenie zakładki Mapa i udostępnienie funkcji GIS w ramach aplikacji Maxi-
mo: Zasoby, Lokalizacje, Zgłoszenia Serwisowe i Zlecenia Pracy. 
 

 
 
Rys. 1. IBM Maximo; Aplikacja Zasoby; Zakładka Zasób wraz z wykazem załączników dla określonego 
zasobu i wyświetlonym przykładowym załącznikiem (dokument w formacie pdf) 
Figure 1. An IBM Maximo screen, Assets application, an asset details along with a list of attachments 
for specified resource and a view of an exemplary attachment (pdf document) 
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3. WYBRANE APLIKACJE IBM MAXIMO TWORZĄCE SYSTEM PASZPORTYZACJI 
 

3.1. Zarządzanie Zasobami 
 

Aplikacja „Zasoby” systemu Maximo pozwala na zbieranie szczegółowych informacji na temat ok-
reślonego wyposażenia, jego specyfikacji, danych technicznych (w postaci opisowej oraz w postaci 
dołączonych dokumentów do zasobu) – umożliwia zbieranie dowolnych danych i prezentowanie 
ich w określonej formie. 
 Dodatkową zaletą jest możliwość wykorzystania funkcjonalności tzw. zasobów liniowych (opi-
sujących elementy liniowe, np. gazociągi, linie kablowe, drogi, itp.), co pozwala na opis położenia 
elementów otoczenia i innego wyposażenia względem określonego zasobu. 
 

 
 
Rys. 2. IBM Maximo, Aplikacja Zasoby, Zakładka Funkcje – funkcjonalność 
opisująca liniowość określonego zasobu 
Figure 2. An IBM Maximo screen, Assets application, Functions tab – functionality 
describing linearity of particular Asset 
 

 
 
Rys. 3. IBM Maximo; Aplikacja Zasoby, Zakładka Mapa pokazująca mapę o określonym stopniu 
szczegółowości i ilości prezentowanych informacji z zaznaczonymi obiektami i wskazanym zasobem 
Figure 3. IBM Maximo, Assets application, Map tab presenting a map of specific granularity and chosen 
amount of information containing marked objects and the indicated asset 
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 Zakładka „Mapa” pozwala na połączenie danych opisowych zasobów w systemie IBM Maximo 
z położeniem ich odpowiedników w ArcGIS Server na mapie – możliwość powiązania dowolnych 
zasobów z dowolnymi warstwami mapy ArcGIS Server. 
 
3.2. Zarządzanie Lokalizacjami 
 

System Maximo Spatial Asset Management daje możliwość zakodowania wielu, różnego typu lo-
kalizacji – od miast, dzielnic, budynków, wydziałów czy linii produkcyjnych począwszy a na kon-
kretnych pomieszczeniach, szafach i pojemnikach skończywszy. Pozwala na umieszczanie ich na 
mapie GIS a całość usystematyzowana jest w formie drzew hierarchii lub układów sieciowych. 
W ramach implementacji można skonfigurować wiele niezależnych systemów lokalizacji. System 
daje również możliwość wykorzystania typów lokalizacji (operacyjna, magazynowa, zewnętrznego 
dostawcy, naprawcza itp.). Największą zaletą proponowanego podejścia jest rozdzielenie informa-
cji dotyczących zasobu i lokalizacji, co pozwala na śledzenie historii związanej z zainstalowanymi 
urządzeniami w danej lokalizacji, historii rotacji zasobów, monitorowania informacji kosztowych 
łączonych z MPK (miejscami powstawania kosztów). 
 
3.3. Obsługa Zleceń Prac 
 

Moduły i aplikacje dotyczące zleceń prac pozwalają na szczegółowe zarządzanie informacjami na 
każdym etapie począwszy od planowania, harmonogramowania, budżetowania, poprzez akceptacje 
i opis realizacji a na raportowaniu i analizie informacji skończywszy. System umożliwia wprowa-
dzenie wielu parametrów pozwalających grupować czy klasyfikować prace oraz podzielić je na ty-
py takie jak konserwacyjne, diagnostyczne, awaryjne, inwestycyjne, postojowe i inne. Aplikacje 
udostępniają funkcjonalność pozwalającą między innymi na podgląd kosztów, szczegółów zatrud-
nienia, wykorzystania zasobów, materiałów oraz narzędzi, aspektów dotyczących bezpieczeństwa, 
warunków pracy, czasu reakcji na zgłoszenie, rozpoczęcia czy zakończenia pracy. Dodatkowa za-
kładka z mapą pozwala na lokalizowanie zleceń pracy na mapie. W ramach ustawień aplikacji 
możliwa jest zmiana kolorystyki w zależności od typów, priorytetów lub innych parametrów zle-
ceń. 
 

 
 
Rys. 4. IBM Maximo, Aplikacja Zlecenia Pracy, Zakładka Mapa, na której zaznaczone są rekordy 
określonych obiektów i realizowanych prac. Obiekty oznaczone „gwiazdką” 
wskazują Zlecenia pracy wybrane w ramach aplikacji (1060) 
Figure 4. IBM Maximo, Work Order Tracking application, Map tab where all dedicated objects and work 
related records are shown. Star marks indicate Work Orders selected in the application (1060) 
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3.4. Obsługa Zgłoszeń Usług 
 

Niezależnie od zarządzania pracami dla Klienta udostępnione są mechanizmy integracji z aplikacją 
pozwalająca na zarządzanie Zgłoszeniami serwisowymi. Takie podejście umożliwia rozdzielenie 
funkcji zarządzania usługami od zarządzania pracami. Jest to bardzo przydatne przy implementacji 
rozwiązań, gdzie należy uwzględnić bardziej złożony model realizacji usług i zarządzania mająt-
kiem, w którym za wybrane aspekty odpowiedzialne są podmioty zewnętrzne bazując na kontrak-
tach serwisowych czy umowach outsourcingowych. 
 
3.5. Inne obszary funkcjonalne Maximo 
 

IBM Maximo Asset Management jest rozwiązaniem zawierającym ponad 100 aplikacji. Powyżej 
zostały dokładniej opisane cztery, które zostały zintegrowane z ESRI (w których mamy dostęp do 
zakładki Mapa). W zależności od oczekiwań dane zawarte w bazie ESRI mogą zostać zintegrowa-
ne z danymi zawartymi w bazie Maximo i udostępniane w ramach wszystkich aplikacji. Zakres ofe-
rowanych funkcjonalności można pogrupować w kilka obszarów zarządzania: majątkiem, pracami 
i zadaniami, umowami, gospodarką materiałową, gospodarką zakupowa, pracownikami. 
 Platforma IBM Maximo udostępnia narzędzia do modyfikacji i tworzenia warstwy bazy danych, 
warstwy graficznego prezentowania informacji, przepływów pracy (ang. workflows), wskaźników 
KPI (Key Performance Indicators), raportów i analiz. Dodatkowo system zawiera aplikacje wspie-
rające procesy integracji z innymi platformami. 
 Dobór aplikacji uzależniony jest od zakresu informacji, jakimi chcemy zarządzać i zdefiniowa-
nych oczekiwań biznesowych. 
 
4. INTEGRACJA IBM MAXIMO Z SYSTEMEM GIS 
 
Współpraca producentów IBM oraz ESRI zaowocowała stworzeniem narzędzi, które pozwalają na 
realizację integracji pomiędzy rozwiązaniami IBM Maximo i ArcGIS Server. Wykorzystanie ESRI 
ArcGIS Server pozwala na zarządzanie mapami i informacjami opisowymi przechowywanymi 
w bazie danych tego rozwiązania. Integracja obydwu rozwiązań sprawiła, że w wybranych aplika-
cjach widoczne są dodatkowe zakładki pozwalające przeglądać mapy i zawarte na nich informacje 
opisowe. 
 

 
 
Rys. 5. IBM Maximo, Aplikacja Zasoby, Zakładka Mapa – możliwości zarządzania 
prezentowaniem informacji z określonych warstw 
Figure 5. IBM Maximo, Assets application, Map tab – capabilities of presenting 
information from different layers 
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 Zakładka Mapa w aplikacjach Maximo uzupełnionych po instalacji interfejsu umożliwia mię-
dzy innymi: 
− prezentację i zarządzanie warstwami danych; 
− obsługę zasięgu i skali mapy; 
− prezentowanie informacji o wskazanym obiekcie poprzez udostępnienie w Maximo danych opi-

sowych pochodzących z bazy danych ArcGIS Server; 
− tworzenie i wyświetlenie listy wybranych obiektów Maximo jako wynik zapytania w odniesie-

niu do parametrów opisowych mapy (danych udostępnianych przez GIS). 
 
4.1. Prezentacja i zarządzanie warstwami danych 
 

Funkcjonalność umożliwiająca włączanie, wyłączanie widoczności, definiowane symboli, grup 
warstw, podział na warstwy merytoryczne i podkładowe. 
 
4.2. Obsługa zasięgu i skali mapy 
 

 
 
Rys. 6. IBM Maximo, Aplikacja Zasoby, Zakładka Mapa – obsługa zasięgu i skali mapy 
Figure 6. IBM Maximo, Assets application, Map tab – setup of map range and scale 
 
4.3. Prezentowanie informacji o wskazanym obiekcie poprzez udostępnienie 

w Maximo danych opisowych pochodzących z bazy danych ArcGIS Server 
 

 
 
Rys. 7. IBM Maximo, Aplikacja Zasoby, Zakładka Mapa – prezentowanie 
informacji opisowych z bazy ESRI ArcGIS Server 
Figure 7. IBM Maximo, Assets application, Map tab – presentation of 
information from the ESRI ArcGIS Server 
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4.4. Tworzenie i wyświetlenie listy wybranych obiektów Maximo jako wynik zapytania 
w odniesieniu do parametrów opisowych mapy (danych udostępnianych przez GIS) 

 

 

 
 
Rys. 8. IBM Maximo, Aplikacja Zasoby, Zakładka Lista – prezentowanie zasobów 
wyszukanych w ramach zakładki Mapa 
Figure 8. IBM Maximo, Assets application, List tab – presentation of assets selected on Map tab 
 
 
5. ŁĄCZENIE DANYCH OPISOWYCH Z OBIEKTAMI PRZESTRZENNYMI 
 
System Maximo Spatial Asset Management pozwala na dodawanie nowych obiektów do mapy Arc-
GIS Server z poziomu aplikacji Maximo: Zasoby, Lokalizacje, Zlecenia Pracy, Zlecenia Usług. 
Nowoutworzone rekordy łączymy z odpowiednio skonfigurowanymi warstwami mapy ArcGIS Se-
rver. Elementy tych warstw można dowolnie tworzyć, modyfikować i usuwać z poziomu zakładki 
„Mapa”. Wybór warstw do połączenia z rekordami Maximo jest dowolny i następuje na etapie pro-
jektowania mapy w ArcGIS Server - na bazie tej konfiguracji tworzone jest powiązanie w systemie 
Maximo. 
 Podsumowując aplikacje w systemie IBM Maximo zintegrowane z mapą umożliwiają miedzy 
innymi: 
− tworzenie nowych obiektów w wybranych aplikacjach Maximo i łączenie ich z obiektami prze-

strzennymi; 
− tworzenie obiektów przestrzennych (geometrii) dla obiektów Malimo; 
− łączenie obiektów Maximo z istniejącymi obiektami przestrzennymi. 
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Rys. 9. IBM Maximo, Aplikacja Zasoby, Zakładka Mapa – możliwości edycji 
Figure 9. IBM Maximo, Assets application, Map tab – map edition capabilities 
 
 
6. ŚRODOWISKO ESRI ARCGIS SERVER 
 
Aplikacje tworzące Maximo pozwalają na przechowywanie i zarządzanie informacjami i dołączo-
nymi dokumentami różnego typu. Aby zaspokoić oczekiwania funkcjonalne dotyczące zarządzania 
informacjami geograficznymi uzupełniono Maximo o zalety, jakie wnosi środowisko GIS firmy 
ESRI. Typowa instalacja zawiera bazę danych ArcSDE oraz serwer danych przestrzennych Arc-
GIS Server. Rozwiązanie umożliwia dostęp do danych i edycję map w produktach „desktop” stwo-
rzonych przez firmy zewnętrzne (np. w oparciu o ARCGIS Desktop). Zaletami tych rozwiązań są 
miedzy innymi: 
− obsługa aplikacji mapowych w www; 
− możliwość importu oraz dostęp do danych w innych formatach (Bentley, Microstation, CAD); 
− funkcjonalność tworzenia własnych aplikacji z określonym zakresem prezentowanych informa-

cji i funkcjonalności; 
− wykorzystanie istniejących już baz danych podczas implementacji rozwiązania; 
− możliwość integracji bazy danych z innymi bazami; 
− funkcjonalność kontrolowanego udostępniania określonych informacji; 
− możliwość wykorzystania informacji wraz z pozostaniem przy obecnie wykorzystywanych na-

rzędziach umożliwiających obsługę tych danych. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Jak zinwentaryzować i zapanować nad własnym majątkiem? 
 Dzięki wykorzystaniu rozwiązań IBM Maximo możemy zaproponować implementację dyna-
micznego modelu paszportyzacji. Zakres uruchomienia, zarządzanych informacji i dokumentacji 
powinien być zależny od oczekiwań funkcjonalnych użytkowników i modelu biznesowego. Pasz-
portyzacja powinna być ukierunkowana na typ majątku, uwzględniać specyfikę branży, propono-
wać podejście charakterystyczne dla zasobów sieciowych czy liniowych. 
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 Wykorzystanie połączonych rozwiązań Maximo i GIS pozwoli na: 
− nadzór nad procesem inwentaryzacji i kodyfikacji majątku; 
− nadzór nad mapami, dokumentacją techniczną, ruchową, czy biznesową; 
− nadzór nad relacjami pomiędzy zasobami (geograficznymi, usługowymi, biznesowymi); 
− zarządzanie informacją o historii modyfikacji, zrealizowanych pracach, zmianach konfiguracji; 
− stworzenie planów działań prewencyjno diagnostycznych, przeglądowych lub naprawczych. 
 Integracja IBM Maximo i ESRI ArcGIS Server pozwala potwierdzić tezę budowy otwartej plat-
formy, w ramach której można łączyć zakresy funkcjonalne typowe dla tych rozwiązań i zintegro-
wać informacje, które pozwolą na wykorzystanie ich do analiz, raportowania czy monitorowania. 
Informacje tworzące „paszport techniczny” mogą a nawet powinny pochodzić z innych rozwiązań 
informatycznych. Powinny również stanowić źródło informacji dla innych aplikacji, hurtowni da-
nych, rozwiązań typu Business Intelligence, itp., a przede wszystkim na osiągnięcie konkretnych za-
łożonych korzyści biznesowych. 
 
 
 
The Idea of “Technical Passport Management” of Infrastructure and Asset 
Management Based on IBM Solution – Maximo and ESRI ArcGIS Server 
 
The purpose of this article is to present the “technical passport management” process as a part of the 
management of great amount of data and assets related documents. EAM (Enterprise Asset Man-
agement) solution allows for efficient management of constantly increasing amount of data about 
more and more complicated and advanced technical objects, focused on achieving a business bene-
fits. 
 In the article, the basic functional scope of IBM Maximo and ESRI ArcGIS Server systems is 
presented. The suggested solution allows to store and manage technical, map related and business 
data. It facilitates management of technical information and documentation and what is most im-
portant – allows for a new level of integration between graphical and descriptive data included in 
the databases of both systems. 
 Let reading this article allow you to treat technical asset management as a first step in which all 
gathered information about assets, maps and documentation will make Your journey easier and mo-
re attractive, destination of which is achieving desired business benefits. 
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STRESZCZENIE: W artykule zaprezentowano obszary działalności Komisji Geomatyki Górniczej 
(KGG). Wymienione obszary działalności zostały zidentyfikowane na bazie problemów związanych 
z aktualnie prowadzonymi wdrożeniami informatycznymi prowadzonymi w działach technicznych 
kopalń. Podkreślono znaczenie otwartości i interoperacyjności oprogramowania, w przeciwieństwie 
do oprogramowania monolitycznego. Omówiono potrzeby w zakresie kształcenia w szkołach wyż-
szych oraz dokształcania kadry w zakresie stosowania nowoczesnych technologii internetowych. 
Na zakończenie omówiono przedmiot i znaczenie dla górnictwa Dyrektywy KE INSPIRE. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Geomatyka, geoinformatyka, kartografia górnicza, wdrożenia oprogramo-
wania, GIS, górnictwo, system informacji przestrzennej, INSPIRE 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Druga połowa lat dziewięćdziesiątych w polskim górnictwie charakteryzowała się powolnym i dość 
chaotycznym procesem informatyzacji wybranych działów technicznych kopalń. W tamtym okresie 
wiele kopalń odkrywkowych zakupiło oprogramowanie I/MINE firmy Intergraph i MicroStation 
firmy Bentley. Niektóre z tych kopalń w następnych latach samodzielnie rozwijało wdrożone opro-
gramowanie w kierunku budowy własnych autonomicznych systemów informatycznych. Najlepsze 
rezultaty osiągnęła w tym zakresie KWB „Turów”, która już w 2006 roku uzyskała bardzo wysoki 
poziom informatyzacji działów technicznych kopalni. Natomiast podziemne zakłady górnicze, 
a w szczególności eksploatujące węgiel kamienny ze względów ekonomicznych i restrukturyzacji 
nie prowadziły dużych inwestycji w informatyzację. Natomiast w KGHM Polska Miedź S.A. we 
wspomnianym okresie dominowały inwestycje w informatyzację przetwarzania danych przestrzen-
nych, które realizowane były na poziomie oddziałów. 
 Dopiero po 2003 roku nastąpiła jakościowa zmiana górniczych inwestycji w informatykę. Roz-
poczęto w wtedy duże inwestycje w narzędzia wspomagające projektowanie i dokumentowanie eks-
ploatacji górniczej. Należy wymienić informatyzację LW „Bogdanka” S.A., gdzie wdrożono Sys-
tem wspomagania decyzji w procesie przygotowania złoża do eksploatacji, System Informacji o Te-
renie Górniczym KGHM Polska Miedź S.A. (SIOT), czy realizowana aktualnie wdrożenie systemu 
prowadzenia numerycznego modelu złoża na potrzeby Kompanii Węglowej S.A. 
 Wszystkie wymienione wdrożenia jak i pozostałe (tutaj niewymienione), dość istotnie różnią się 
pod względem celów, środków finansowych na nieprzeznaczonych, jak też użytego oprogramo-
wania oraz uzyskanych efektów. Dla większości firm biorących udział we wdrożeniach były to 
pierwsze doświadczenia w realizacji tak dużych projektów informatycznych w branży górniczej. 
Z tego powodu ich realizacja nie przebiegała płynnie i bez problemów. Realizatorzy wdrożeń na-
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potykali na liczne problemy związanie z różnymi czynnikami:, technologicznymi, organizacyjnymi, 
standaryzacyjnymi, prawnymi i tzw. czynnikiem ludzkim. 
 Potrzeba wymiany doświadczeń oraz formułowania i propagowania dobrych praktyk we wdra-
żaniu oprogramowania w działach technicznych zakładów górniczych stała się przyczyną wyłonie-
nia grupy osób szczególnie zainteresowanych w usprawnianiu tego procesu. W późniejszym okre-
sie ich współpraca została sformalizowana w postaci powołania Komisji Geomatyki Górniczej. 
Z tego powodu można przyjąć, że pierwszym polem działalności komisji jest zbieranie informacji 
o przebiegu wdrożeń poprzez prowadzenie monitoringu branży górniczej w zakresie wdrażania i funk-
cjonowania oprogramowania w działach technicznych kopalń. Następne etapy to systematyzacja 
tych informacji i formułowanie rozwiązań na przyszłość. 
 
 

2. PODSTAWOWE CZYNNIKI INFORMATYZACJI 
 
Na proces informatyzacji polskiego górnictwa składa się bardzo wiele różnych czynników, których 
niezrozumienie lub ich nadmierne eksponowanie powoduje trudności w nawiązaniu efektywnej dys-
kusji w trakcie realizacji wdrożeń. Inny problem stanowią kwestie organizacji wdrożeń zarówno po 
stronie firmy wdrażającej oraz po stronie zakładu górniczego. Wdrożenia często napotykają na trud-
ności powodowane przez tzw. „czynnik ludzki”, który często przejawia się w postaci pasywnego 
podejścia do komputerowych nowości przez pracowników zakładów górniczych. Stosowane we 
wdrożeniach krajowe normy i standardy oraz regulacje prawne zostały w minimalnym zakresie 
przystosowane do zastosowania technologii informatycznych. Każdy z tych tematów w praktyce 
stanowi odrębne zagadnienie badawcze. 
 
2.1. Aspekty zastosowania technologii informatycznych 
 

W trakcie wdrażania oprogramowania należy zwracać uwagę na znacznie dwóch podstawowych 
pojęć: rozwiązania biznesowe i technologie informatyczne. 
 Pojęcie rozwiązania biznesowego jest stosunkowo proste – firma posiada własne oprogramowa-
nie, które rozwiązuje konkretne zadania z określonej dziedziny branży górniczej. Jest to na przy-
kład oprogramowanie do harmonogramowania eksploatacji złoża. Firma sprzedaje własne rozwią-
zanie biznesowe, które wdrażane w danym zakładzie górniczym gdzie podlegać będzie jedynie do-
stosowaniu go do jego potrzeb. 
 Problem pojawia się wtedy, gdy konieczny jest zakup kilku różnych rozwiązań biznesowych 
(dla różnych działów technicznych zakładu górniczego) wtedy zastosowane technologie informa-
tyczne mają już istotne znaczenie. 
 Dobrym przykładem opracowania rozwiązania biznesowego od podstaw może być wdrożenie 
oprogramowania SIOT w KGHM Polska Miedź S.A., gdzie firma wdrażająca dostarczyła tylko 
i wyłącznie dwie bazowe technologie informatyczne (bazę danych ORACLE SPATIAL i środowis-
ko graficzne Geomedia). Natomiast całe rozwiązanie biznesowe zostało zaprojektowane i zrealizo-
wane od podstaw u klienta jako unikalny w skali kraju system GIS dla koncernu górniczego. Z dru-
giej strony w tym wdrożeniu firma pozyskała 3 rodzaj środowiska graficznego obsługi swoich da-
nych przestrzennych. Przy zamówieniu oprogramowania dla budowy modelu hydrogeologicznego 
złoża rudy miedzi pojawił się problem w postaci możliwości zakupu oprogramowania ArcGIS fir-
my ESRI, co spowodowałoby pojawienie się 4 środowiska graficznego w firmie. Uwidocznił się 
wtedy problem – każdy system zawłaszcza swoje dane przestrzenne do swojego formatu danych. 
Mapy podzienych wyrobisk górniczych w MicroStation, powierzchnia zakładu górniczego w Geo-
media SIOT a hydrogeologia górotworu w formacie ArcGIS. Trudno ocenić tą sytuację za dobrą. 
Właściwie jedynym wyjściem z tej sytuacji jest „odzyskanie własności danych przez zakład gór-
niczy”, które mogłoby polegać na utworzeniu najpierw infrastruktury danych przestrzennych a na-
stępnie takiej realizacji i implementacji rozwiązań biznesowych, aby pracowały one na spójnym 
modelu danych. 
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 W przypadku tworzenia rozwiązania biznesowego od podstaw wybór technologii informatycz-
nych jest istotny. Rozwiązanie biznesowe może zostać zamknięte w: 
− oprogramowaniu monolitycznym tworzonym najczęściej za pomocą strukturalnych języków pro-

gramowania (klasycznej proceduralnej technologii: algorytmy + struktury danych = programy); 
− oprogramowaniu obiektowym (gdzie zastosowano pełną procedurę wytworzenia oprogramowa-

nia włącznie z dokumentacją API poszczególnych obiektów do późniejszego użycia przez In-
nych użytkowników); 

− w programach rozproszonych pracujących z wykorzystaniem usług sieciowych (technologii „in-
ternetowych”, jak architektura SOA czy protokół SOAP, które najczęściej pracują z wykorzy-
staniem protokołu HTTP). 

 Wybór wbrew pozorom nie jest łatwy. Najatrakcyjniejsze rozwiązanie dla firm wdrożeniowych 
jest oprogramowanie monolityczne, które pozwala zdobyć klienta na dłużej. Bowiem jedyną firmą, 
która może dokonywać przeróbek i poprawek jest firma, która tego typu oprogramowanie wdroży-
ła. Reguła ta też obowiązuje w przypadku oprogramowania obiektowego, pomimo dużych możli-
wości interoperacyjnych obiektów programowych, firmy ich nie udostępniają na zewnątrz do użyt-
ku poza aplikacją źródłową. 
 Skrajnym przykładem takiego przypadku może być rosyjska firma górnicza Norylsk Nikiel, 
która najpierw w zagranicznej firmie, nazwijmy ją „A1” zakupiła kompleksowe górnicze oprogra-
mowanie i w trakcie wdrożenia zażądała istotnych przeróbek tego oprogramowania. Okazało się, 
że firma nie zrealizowała części z nich twierdząc, że nie są dla niej opłacalne. Brak opłacalności 
wynikał z unikalności żądanych zmian w oprogramowaniu, a firma wdrożeniowa dążyła do wpro-
wadzania takich zmian, które mogły by znaleźć zastosowanie w innych zakładach górniczych. 
W związku z tym rosyjska firma górnicza przerwała wdrożenie i zmieniła dostawcę oprogramowa-
nia na firmę, nazwijmy ją „A2”, która zgodziła się na daleko idące przeróbki jej kompleksowego 
oprogramowania dla górnictwa. Niestety było to bardzo drogie rozwiązanie i raczej nie zalecane do 
stosowania. 
 W praktyce trzeba przyjąć, że każdy dostawca oprogramowania w technologii rozwiązań biz-
nesowych zawsze dostarcza nowoczesne oprogramowanie. Co dekodując na zwykły język oznacza 
z reguły najnowszą wersję jego produktu. Technologie biznesowe stosowane w danym oprogramo-
waniu często niepotrzebnie miesza się z technologiami informatycznymi stosowanymi do utworze-
nia tego oprogramowania. 
 Dlatego drugim obszarem działalności Komisji Geomatyki Górniczej jest promocja najnow-
szych technologii przetwarzania danych przestrzennych. Są to technologie pozwalające na osiąg-
nięcie interoperacyjności rozwiązań aplikacyjnych poprzez zastosowanie usług sieciowych, dobrze 
zdefiniowanych, w pełni otwartych. W zakresie aplikacji promowana jest przez komisję techno-
logia obiektowa włącznie z dobrymi praktykami w zakresie tworzenia analiz i projektów aplikacji, 
dokumentowania architektury i metod testowania aplikacji oraz udostępniania API dla innych ap-
likacji. 
 
2.2. Identyfikacja problemów organizacyjnych oraz tzw. czynnika ludzkiego 
 

W skali makro wyraźnie widać, że nakłady inwestycyjne polskiego górnictwa ponoszone na indor-
matyzację w ostatnich latach wyraźnie wzrosły. Zwykle za nakładami finansowymi powinny po-
dążać nakłady na finansowanie szkoleń kadry realizującej wdrożenia. W większości wdrożeń za-
niedbano ten czynnik. Typowy schemat wdrożenia systemu informatycznego w działach technicz-
nych kopalń z reguły opierał się na ogólnych założeniach [1]: 
− firma wdrożeniowa dostarcza fachowców informatyków (z klientem kontaktują się analitycy oraz 

kierownicy zarządzający projektem), informatycy wykształceni są z reguły na oprogramowaniu 
finansowo księgowym oraz czasami medycznym; 
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− firma klient dostarcza fachowców branżowych z działów technicznych, którzy mają za zadanie 
sformułować swoje wymagania względem zakresu prowadzonego projektu. Najczęściej tego ty-
pu fachowiec w zakresie informatyki zna Excela, Worda i posiada „wpojoną na studiach” nie-
chęć do programowania w TurboPascalu. 

 Następnie na spotkaniach fachowców obu stron następuje określenie warunków projektu wdra-
żanego lub implementowanego oprogramowania u klienta. Potem następują kolejne etapy wdra-
żania oprogramowania i realizacji szkoleń. 
 W latach 2003–2006 w koncernie KGHM Polska Miedź S.A. firma Intergraph zrealizowała 
wdrożenie oprogramowania GIS budując system SIOT KGHM PM S.A. Początkowy okres wdro-
żenia Systemu Informacji Przestrzennej w KGHM [6] był stosunkowo trudnym okresem. Infor-
matycy posługiwali się swoim językiem zawierającym kompletnie niezrozumiałe pojęcia dla pra-
cowników KGHM, takie jak – procedury biznesowe, diagramy UML czy klasy obiektów nie mó-
wiąc już o używaniu tzw. „slangu developerskiego” prawie kompletnie nieznanego w działach tech-
nicznych kopalń. Pracownicy KGHM natomiast odpowiadali na ich pytania używając swojego ję-
zyka technicznego pochodzącego z 5 różnych branż informatyzowanych w firmie gdzie czasami 
w jednej branży ta sama czynność czy urządzenie było określane w inny sposób niż w innej bran-
ży. Powodowało to powstanie sytuacji, w której pojawiło się wiele nieporozumień opóźniających 
wdrażanie systemu. 
 Na podstawie wyżej opisanych obserwacji oraz informacji na temat innych prac wdrożeniowych 
przez geodetów górniczych i geologów oraz przeglądając zadania aktualnie realizowane przez od-
działy mierniczo geologiczne niektórych zakładów górniczych można wyciągnąć kilka wniosków: 
1. Wielkość nakładów inwestycyjnych uzasadnia konieczność intensywnego dokształcania aktual-

nie zatrudnionych pracowników, pojawia się także pytanie czy szkoły wyższe nie powinny wpro-
wadzić nowych specjalności kształcących w zakresie wdrażania i eksploatowania oprogramowa-
nia w górnictwie. 

2. Etap zakończenia wdrożenia oprogramowania dopiero otwiera rozdział związany z problemami 
obsługi dość skomplikowanego oprogramowania oraz problemu z zarządzaniem danymi górni-
czymi, który musi znaleźć organizacyjne rozwiązanie w postaci stanowiska lub działu eksploatu-
jącego system. 

3. Niewiele jest w naszym kraju przykładów całkowicie udanych wdrożeń w branży górniczej 
o bardzo dużych nakładach finansowych zrealizowanych w bardzo krótkim czasie. Etapowanie 
wdrożeń może podnieść skuteczność ich realizacji, ale wymaga to posiadania kadry w działach 
technicznych kopalń, która jest w stanie sformułować takie warunki zamówienia, aby wdrożenie 
całego systemu mogło być etapowane a nawet prowadzone niekoniecznie przez tą samą firmę 
przez wszystkie etapy. 

 Wdrożenie SIOT KGHM zostało zaplanowane na 2 lata, co przy olbrzymiej ilości obszarów 
działania (5 podsystemów) oraz wysokim stopniu skomplikowania systemu, który w warstwie biz-
nesowej był tworzony od podstaw, spowodowało pewne opóźnienia w terminach realizacji całości 
systemu. Jednak najbardziej istotną kwestią są skutki organizacyjne i szkoleniowe, jakie wywołało 
to wdrożenie. 
 
Skutki organizacyjne 
Na początku 2008 roku powołany został w Departamencie Gospodarki Zasobami i Ochrony Powierz-
chni dodatkowy Wydział Informacji Przestrzennej, którego zadaniem jest wypracowanie i realizm-
wanie spójnej polityki przetwarzania danych przestrzennych oraz jej koordynacji w całym Kon-
cernie. Wiele prowadzonych do tej pory odrębnie systemów GIS w KGHM znalazło się w sferze 
zainteresowania tego Wydziału a ich dalszy rozwój został podporządkowany wymaganiom sfor-
mułowanym na szczeblu Biura Zarządu. Od momentu utworzenia tego Wydziału Biuro Zarządu 
KGHM S.A. przestało być jedynie „kupcem” oferowanych rozwiązań a stało się zarządcą własnej 
polityki budowy infrastruktury danych przestrzennych. 

1263



 

 

Skutki szkoleniowe 
Kolejnymi zmianami zostali objęci pracownicy działów technicznych KGHM S.A. Nowy Wydział 
skierował ich na szkolenia. W pierwszym rzędzie szkolenia objęły zagadnienia związane z inży-
nierią oprogramowania: 
− modelowanie obiektowe w UML, 
− zarządzanie projektami informatycznymi. 
 Zmiana ta spowodowała, że z przeszkolonymi osobami można już rozmawiać o projektowa-
nych aplikacjach nie na poziomie pól tekstowych w poszczególnych okienkach opracowywanej ap-
likacji ale można efektywnie przedyskutować tworzony na podstawie ich wymagań diagram klas 
czy też diagramu czynnościowy. Oczywiście te szkolenia mają sens w przypadku opracowania no-
wego oprogramowania w warstwie biznesowej (czyli od podstaw) nieco inne szkolenia powinny zo-
stać przeprowadzone w przypadku wdrażania gotowych rozwiązań biznesowych. 
 W tym obszarze zarysowują się kolejne pola działań Komisji Geomatyki Górniczej. Wprowa-
dzanie i podnoszenie poziomu szkoleń dotyczących oprogramowania stosowanego w górnictwie. 
Modyfikacja programu kształcenia w szkołach wyższych włącznie z lobbowaniem na rzecz utwo-
rzenia specjalności „geomatyka górnicza”. Natomiast czwarty obszar działania dotyczy spraw orga-
nizacyjnych realizowanych wdrożeń. Czy stosowane metodyki są wystarczające czy nie lepiej by-
łoby zastosować inne metody zarządzania wraz z rekomendacją zmian organizacyjnych w firmach 
górniczych, które takie oprogramowanie wdrażają. 
 
 
3. PODSTAWY GEOMATYKI GÓRNICZEJ 
 
 Jest wiele definicji nowej nauki określanej terminem „Geomatyka”. Najczęściej jest definiowa-
na jako dyscyplina naukowo-techniczna zajmująca się pozyskiwaniem, analizowaniem, interpreto-
waniem, upowszechnianiem i praktycznym stosowaniem geoinformacji [4]. Nieco bardziej szcze-
gółowo definiuje ją J. Michalak. 
 GEOMATYKA jest dziedziną wiedzy zajmującą się: pozyskiwaniem, zbieraniem, utrzymywa-
niem, interpretacją, analizą, prezentacją, przesyłaniem i wykorzystywaniem informacji geoprzes-
trzennej odniesionej do powierzchni Ziemi. 
 Czyli wszystkie te informacje, które znajdują się w komputerze a posiadają lokalizację prze-
strzenną powinny stanowić taki zasób danych, który możliwy byłby do realizacji wszystkich wy-
mienionych zadań. Szczególnie istotnym zadaniem jest analiza danych, która jest możliwa do re-
alizacji tylko pod warunkiem utworzenia przestrzennie spójnego zasobu danych. 
 Aby osiągnąć spójny zasób danych przestrzennych, bez zastosowania komercyjnego oprogramo-
wania geoinformatycznego, koniecznym było przyjęcie kilku środków formalnych umożliwiających 
budowę takiego zasobu danych. Podstawę stanowi paradygmat obiektowy zastosowany do modelo-
wania danych przestrzennych oraz język znacznikowy XML (eXtensible MarkUp Language − Roz-
szerzalny Język Znaczników) jako metoda i sposób zapisu danych. Formalizmy te opisane zostaną 
w dalszej części referatu. 
 Pojęcie GEOMATYKA GÓRNICZA zostało zdefiniowane w 2004 roku przez autora niniej-
szego artykułu i opublikowane w czasopiśmie Roczniki Geomatyki [2]. Sama definicja jest dość 
prosta: GEOMATYKĄ GÓRNICZĄ nazywamy zastosowanie metod i środków formalnych geo-
matyki do przetwarzania danych przestrzennych związanych pośrednio lub bezpośrednio z eksplo-
atacją górniczą. 
 Określenie „danych przestrzennych związanych z eksploatacją górniczą” oznacza gromadzenie 
danych z takich dziedzin jak: 
− geodezja górnicza podstawowe źródło danych przestrzennych, które daje nam definicja układu 

odwzorowania przestrzennego w jakim gromadzimy dane, prezentujemy mapy wyrobisk górni-
czych, czy analizujemy wyniki pomiarów deformacji terenu itp.; 
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− geologia górnicza lokalizacja i prezentacja danych geologicznych: dane z otworów badawczych 
i odwiertów, model złoża, tektonika itp.; 

− geofizyka górnicza przetwarzanie i prezentacja danych geofizycznych związanych, np. ze wstrzą-
sami górotworu poddanego wpływom eksploatacji górniczej; 

− hydrogeologia górnicza (kiedyś hydrogeologia kopalniana), która zajmuje się przetwarzaniem 
i prezentacją danych hydrogeologicznych związanych, np. z dopływami wód do wyrobisk gór-
niczych jak i z odwadnianiem górotworu; 

− oraz innych nie wymienionych tutaj służb górniczych, które również korzystają z danych prze-
strzennych i często sami je tworzą (dział wentylacji, szkód górniczych, ochrony środowiska, 
dział obudowy, energomechaniczny i inne). 

 Przez wiele ostatnich lat brak było jakichkolwiek standardów gromadzenia i przetwarzania da-
nych przestrzennych. Często więc pracownicy działów lub ich kierownicy radzili sobie na własną 
rękę. Zamawiali bądź sami tworzyli oprogramowanie, które niezbędne było do wykonywania obo-
wiązków służbowych. Krajowy ustawodawca przez wiele lat nie aktualizował i nie unowocześniał 
Polskich Norm Map Górniczych. Powodowało to zastój w rozwoju oprogramowania dla górnictwa. 
W praktyce możliwe rozwiązania pozwalające na uzyskanie spójnego zasobu danych przestrzen-
nych jest: 
− zorganizowanie informatyzacji wszystkich działów przez jednego dostawcę; 
− zorganizowanie strategii informatyzacji zakładu górniczego włącznie z precyzyjnie określony-

mi warunkami technicznymi. 
 Pierwsze rozwiązanie jest bardzo kosztowne finansowo a drugie kosztuje dużą porcję wiedzy in-
formatycznej po stronie zamawiającego, aby je móc zastosować. 
 Z tego powodu pojawił się piąty obszar działalności Komisji Geomatyki Górniczej jakim jest 
standaryzacja informacji przestrzennej w górnictwie. Opracowane międzynarodowe standardy nale-
ży zaimplementować do naszych krajowych warunków pracy górnictwa. Na bazie tych standardów 
możliwe będzie utworzenie infrastruktury danych przestrzennych zakładu górniczego. W tym zakre-
sie w 2007 roku, Komisji Geomatyki Górniczej przyszła z pomocą Dyrektywa Unii Europejskiej 
o nazwie INSPIRE. 
 
 
4. DYREKTYWA KOMISJI EUROPEJSKIEJ INSPIRE 
 
W dniu 14 marca 2007 roku została uchwalona Dyrektywa nr 2007/2/WE Parlamentu Europejskie-
go i Rady, która ustanowiła infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej 
(INSPIRE). Skrót INSPIRE pochodzi od słów INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe 
(Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Europie). 
 Przyczyną jej uchwalenia było stwierdzenie, że rozwój technologii i niezależnie tworzonych 
systemów informacji przestrzennej stał się przyczyną marnotrawstwa sił i środków. Ponadto utrud-
niał on racjonalne korzystanie z szybko rosnących zasobów danych. Dla przezwyciężenia tych trud-
ności tworzone są od kilkunastu lat infrastruktury informacji przestrzennej (spatial informationinfra-
structures) zwane również infrastrukturami danych przestrzennych (spatial data infrastructures − 
SDI). Są one ustanawiane przepisami prawa na poziomie uzależnionym od obszaru, do którego od-
nosi się infrastruktura, albo też powstają samorzutnie w trybie porozumień zainteresowanych stron. 
 Istotą koncepcji infrastruktury informacji przestrzennej jest interoperacyjność, czyli współdzia-
łanie: 
− organizacyjne, obejmujące partnerów współtworzących infrastrukturę, a więc wszystkie te urzę-

dy, instytucje, firmy i organizacje, które są zainteresowane korzystaniem z danych przestrzen-
nych i związanych z nimi usług; 
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− techniczne, dotyczące nowoczesnych technologii i standardów informacyjnych i telekomuni-
kacyjnych umożliwiających interoperacyjność; 

− semantyczne, prowadzące do ujednolicenia terminów i pojęć stosowanych w zakresie geoinfor-
macji w rożnych dziedzinach wiedzy, środowiskach i zastosowaniach. 

 Artykuł 3 punkt 1 tej dyrektywy przynosi definicję pojęcia infrastruktury danych przestrzen-
nych [5]: „infrastruktura informacji przestrzennej” oznacza metadane, zbiory danych przestrzennych 
oraz usługi danych przestrzennych; usługi i technologie sieciowe; porozumienia w sprawie wspól-
nego korzystania, dostępu i użytkowania oraz mechanizmy kontroli i monitorowania, procesy i pro-
cedury ustanowione, stosowane lub udostępniane zgodnie z niniejszą dyrektywą. 
 W treści tego punktu pojawiają się takie pojęcia jak „usługi i technologie sieciowe” oraz „me-
chanizmy”, „procedury i procesy zgodne z niniejszą dyrektywą”. Pojęcia te zdefiniowane są przez 
instytucje takie jak OGC (Open Geospatial Consortium) czy ISO (Komitet ISO/TC 211 do spraw 
informacji geograficznej), które prowadzą prace standaryzujące dziedzinę przetwarzania informacji 
przestrzennej. Komitet ISO pracuje nad serią norm ISO 19100, które dostarczają mechanizmów 
i reguł standaryzujących tworzenie infrastruktury danych przestrzennych. Normy wcześniej są opra-
cowywane przez Konsorcjum OGC, które wcześniej testuje zaprojektowane przez siebie rozwiąza-
nia. 
 Seria norm ISO 19100 − Geographic Information/Geomatics (Informacja Geograficzna/Geoma-
tyka) stanowi przykład norm wykonanych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami informatyki. 
W serii tych norm zdefiniowano (zestandaryzowano) wszystkie elementy przetwarzania danych prze-
strzennych. Podstawowym językiem definicji elementów przestrzennych jest język UML (Unified 
Modeling Language) [7]. Jest to język modelowania pojęć stosowany obecnie w informatyce do 
budowy wszelkiego typu systemów informatycznych. Ze względu na różnorodność systemów in-
formacji przestrzennej (wiele różnych formatów danych) w normach tych zdefiniowano format da-
nych przestrzennych – GML (Geography Markup Language). Dzięki temu uzyskano niezależność 
przechowywania danych od formatów stosowanych przez producentów. Krok ten pozwolił na unie-
zależnienie danych przestrzennych od aplikacji. Efekt ten uzyskano dzięki zastosowania techno-
logii języka znacznikowego do definicji formatu GML. Normy ISO 19100 oczywiście nie normują 
żadnych symboli kartograficznych. W ich ramach przewidziano bowiem procedurę zastosowania 
tych norm w poszczególnych branżach. Użytkownik na bazie zasad i reguł stosowanych w nor-
mach, zgodnie z odpowiednią procedurą zwartą w tych normach może opracować branżowe im-
plementacje (m.in. własne pojęcia i symbole je reprezentujące). 
 W normach tych zaszła jeszcze jedna istotna zmiana polegająca na zmianie podejścia do in-
formacji przestrzennej. W kartografii tradycyjnej podstawowe znacznie ma znak umowny. To on 
jest definiowany i wstawiany na mapę. Tymczasem w systemach informacji przestrzennej, co uwi-
dacznia, np. norma ISO 19136, istotna jest informacja przestrzenna a nie forma jej prezentacji ok-
reślona w osobnych plikach definicji stylów. Przez styl rozumiemy definicję wyglądu znaku umow-
nego (kolory, grubości, kształty). Posiadając dane przestrzenne w formacie GML uzupełnione o de-
finicję ich stylu możemy je następnie przeglądać w zwykłej przeglądarce internetowej. Cecha ta 
stanowi kolejny silny argument wskazujący na korzyści wynikające z nowego podejścia. Wystar-
czy bowiem teraz przygotować dwa różne pliki definicji stylów i te same dane zostaną wyświet-
lone w różny sposób. Mogą to być sposoby związane z nowelizacją klasycznych norm prezentacji 
danych (a taką normą jest obecna norma map górniczych). Można przygotować takie dwa pliki sty-
lów z których jeden wyświetla symbole zdefiniowane wg starych norm a drugi te same dane wy-
świetla wg nowych norm. 
 Z procesu budowy infrastruktur danych przestrzennych nie są wyłączone dane przestrzenne do-
tyczące geologii. 
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5. OBSZARY DZIAŁALNOŚCI KOMISJI GEOMATYKI GÓRNICZEJ 
 
Komisja powstała w 2005 roku. Utworzona została przy Polskim Towarzystwie Informacji Prze-
strzennej. Grupa założycielska liczyła 5 osób. Każda z tych osób legitymuje się doświadczeniem 
w tworzeniu i wdrażaniu oprogramowania w zakładach górniczych: 
− dr inż. Artur Krawczyk – autor oprogramowania Baza Parcel (dawniej GSIOTG) oraz Bazy Po-

miarów Deformacji Szybowych; 
− mgr inż. Paweł Kosydor – autor wielu aplikacji (BPIOP, KMWG „Rudna”, OTG_Wykresy 

i inne); 
− mgr inż. Darek Biegun – autor systemu MapDraw przeznaczonego do prowadzenia zasobu map 

górniczych; 
− mgr inż. Adrian Brol – system mapy numerycznej wyrobisk górniczych Mamine; 
− mgr inż. Artur Szamałek – wiele aplikacji dla macierzystego zakładu KWB „Konin”. 
 Taki zespół gwarantuje posiadanie wiedzy na temat tworzenia oprogramowania, uwarunkowań 
pracy zakładu górniczego oraz możliwości oceny rozwiązań informatycznych. 
 Można wymienić następujące obszary działalności komisji: 
1. Zbieranie informacji o efektach wdrożeń systemów informatycznych poprzez prowadzenie Mo-

nitoringu branży w zakresie funkcjonowania oprogramowania w działach technicznych kopalń, 
która umożliwi następnie sformułowanie i wymianę dobrych praktyk realizacji wdrożeń i utrzy-
mania oprogramowania w działach technicznych. 

2. Popularyzacja dobrych praktyk wytwarzania oprogramowania włącznie z promocją najnowszych 
geomatycznych technologii przetwarzania danych przestrzennych w zakładach górniczych. 

3. Lobbowanie za modernizacją programu kształcenia w górniczych szkołach wyższych włącznie 
z lobbowaniem na rzecz utworzenia w przyszłości specjalności „geomatyka górnicza”. 

4. Doskonalenie metod zarządzania i eksploatacją wdrożeń realizowanych w zakładach górniczych. 
Budowa semantycznego modelu dziedziny danych przestrzennych. 

5. Podejmowanie działań na rzecz modernizacji wybranych standardów i norm górniczych, dys-
kontujących najnowsze osiągnięcia informatyki. 

6. Promocja nowych źródeł danych dla systemów górniczych systemów informacji przestrzennej 
– InSAR satelitarny czy naziemny, skanery laserowe. 

7. Promocja samokształcenia w zakresie nowych technologii informatycznych introdukowanych 
dyrektywą INSPIRE Komisji Europejskiej (UML, XML, GML, inżynieria oprogramowania oraz 
praktyczne zastosowanie technologii obiektowych). 

 W ramach dotychczasowej działalności komisja przygotowała dwa projekty nowych norm map 
górniczych, pod jej patronatem zrealizowanych zostało kilka prac magisterskich, a jeden z człon-
ków komisji podjął się realizacji pracy doktorskiej związanej z wielkoskalową mapą wyrobisk gór-
niczych. Utworzona również została strona komisji www.kopalnia.gis.edu.pl, gdzie publikowane są 
informacje związane z jej działalnością, informacjami o aktualnie realizowanych wdrożeniach oraz 
prezentowane są materiały o charakterze dydaktycznym, dla osób zainteresowanych nowymi tech-
nologiami UML XML(GML). 
 
 
6. PODZIĘKOWANIA 
 
Autor chciałby w szczególny sposób podziękować organizatorom Szkoły Eksploatacji Podziemnej 
za możliwość zorganizowania sesji poświęconej Geomatyce Górniczej oraz prezentacji referatu 
związanego z tym tematem. Chciałbym również wyrazić serdeczne podziękowania dla członków 
założycieli Komisji Geomatyki Górniczej, którzy nieprzerwanie od wielu lat zmagają się z trudną 
materią informatyzacji przetwarzania danych przestrzennych w zakładach górniczych. 
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WNIOSKI 
 
Opracowanie niniejsze zaledwie sygnalizuje znaczenie problemów informatyzacji stojących przed 
polskim górnictwem. Jednak artykuł ten w przekonaniu autora dobrze definiuje obszar zagadnień, 
które w najbliższych latach powinny zostać wspólnie rozwiązane. Zdefiniowana została dziedzina 
„geomatyka górnicza”, która posługując się pojęciami serii norm ISO 19100 może zostać w przy-
szłości wykorzystana do budowy interoperacyjnych systemów informatycznych w górnictwie. Wy-
magać to będzie realizacji projektów informatycznych zgodnie z technologią obiektową oraz wy-
musza to podniesienie kwalifikacji kadry oraz modernizacji poziomu kształcenia w szkołach wyż-
szych, kształcących kadry górnicze. Realizacja tych zadań powinna wpłynąć na obniżenie kosztów 
prowadzenia działalności górniczej, przez co pozwoli na wzrost konkurencyjności tej branży. 
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Area of Interests Commission of Mine Geomatics and Connections 
to European Commission Directive INSPIRE 
 
The paper presents the Commission's areas of activity Geomatics Mining. Each business area has 
been identified on the basis of problems associated with other ongoing implementations. Stressed 
the importance of openness and interoperability of software, in contrast to the monolithic software. 
Discusses the needs of higher education and further training of staff in the use of modern Internet 
technologies. At the end of the subject discusses about the importance for mining INSPIRE Direc-
tive was presented. 
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Praktyczne doświadczenia w zakresie tworzenia i sporządzania 
mapy cyfrowej wyrobisk górniczych Zakładu Górniczego Janina 
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Zakład Górniczy Janina 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Mapy cyfrowe w ZG Janina sporządzane są w środowisku AutoCAD z zastoso-
waniem programu autorskiego TMG-MAPA przygotowanym w dziale mierniczo-geologicznym. 
Program ten automatyzuje proces wektoryzacji znaków na mapach górniczych. Proces ich sporzą-
dzania ze względu na rodzaj wykonywanych prac można podzielić na trzy etapy: 
1. Skanowanie map, 
2. Kalibracja rastrów, 
3. Właściwa wektoryzacja z wykorzystaniem programu TMG-MAPA. 
 Program TMG-MAPA, poprzez zastosowanie narzędzi automatyzujących wektoryzację oraz za-
rządzających strukturą warstw, zmniejsza ilość błędów. Tworzone mapy przeglądowe wyrobisk gór-
niczych w skali 1:5000 i 1:10 000 zastępują dotychczasowe formy dokumentacji. Nowoczesna tech-
nologia pozwala uzyskać elastyczną bazę danych, niezbędną do tworzenia i sporządzania map wy-
robisk górniczych w ZG Janina. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Mapa wektorowa, mapa cyfrowa, wektoryzacja, sporządzanie, baza danych, 
AutoCAD, program TMG-MAPA 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Zakład Górniczy Janina od 2005 roku należy do struktur Południowego Koncernu Węglowego S.A. 
Jest podziemnym zakładem górniczym, wydobywającym węgiel kamienny. Działalność wydobyw-
czą kopalnia Janina rozpoczęła w 1907 roku. 
 Obszar górniczy „Libiąż IV”, w obrębie którego ZG Janina posiada koncesję nr 46/96 na wy-
dobywanie węgla kamiennego, został ustanowiony decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3.12.1996 roku, a jego powierzchnia wynosi 62,3 km2. Obszar ten, 
położony w południowo-wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, graniczy od za-
chodu z obszarem górniczym „Bieruń I” kopalni „Piast”. 
 ZG Janina objął eksploatacją pięć pokładów 116/2, 117, 118, 119/2 w warstwach libiąskich 
oraz pokład 201/1 w warstwach łaziskich. Obecnie zakład prowadzi eksploatację w pokładach 118 
i 119/2 oraz roboty przygotowawcze w pokładach 203/3 i 207. Głównymi wyrobiskami, które udo-
stępniają złoże są: 
− Szyby: „Janina I”, „Janina III”, „Janina IV”, „Janina VI”, 
− „Upadowa wydobywcza” łącząca poziom 300 m z powierzchnią, 
− wyrobiska kamienne na czynnych poziomach 300 m, 350 m i 500 m. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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 Dokumentacja mierniczo-geologiczna sporządzana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gos-
podarki z dnia 19.06.2002 roku w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej. Mapy podstawo-
we wyrobisk górniczych w ZG Janina sporządzono w skali 1:2000, a mapy przeglądowe w skalach 
1:5000 i 1:10 000. Mapy sporządzane są w lwowskim lokalnym układzie współrzędnych. Dla po-
kładów, w których są lub były prowadzone roboty górnicze, założono 131 sekcji map podstawo-
wych, z czego objętych wektoryzacją zostało 125. 
 W latach 2001−2003 sporządzono mapy cyfrowe w skali 1:5000 i 1:10 000. Materiał wyjściowy 
do wektoryzacji stanowiły kolorowe rastry sekcji map podstawowych. Od roku 2003 kartowanie na 
mapach cyfrowych wykonuje się na podstawie pomiarów geodezyjnych. 
 
 
2. SKANOWANIE I KALIBRACJA 
 
W ZG Janina proces wektoryzacji obejmował pięć pokładów, w których kopalnia prowadziła eks-
ploatację. Pierwszym etapem prac było skanowanie map w skali 1:2000. Można to było wykonać 
poprzez skanowanie matryc map podstawowych sporządzanych na przezroczystych foliach lub sek-
cji map podstawowych, sporządzanych na planszach z wkładką aluminiową. Ze względu na wiel-
kość plików wynikowych dobrym wyborem byłby skan matryc, jednak wprowadziłby on do map 
wektorowych dodatkowy błąd, spowodowany metodą ich tworzenia, tzn. przekartowaniem. Dlate-
go mając możliwość wykonania kolorowych skanów bezpośrednio z podkładów aluminiowych, po-
mimo dużych rozmiarów plików, wybrano tę drogę pozyskania obrazów rastrowych, mając na uwa-
dze możliwość wyeliminowania jednego ze źródeł błędów jeszcze przed skanowaniem. Uzyskane 
obrazy rastrowe o rozdzielczości 150 dpi poddano obróbce i kalibracji przy pomocy programu CAD-
Raster Release 4.6 PRO firmy Tessel Systems (rys. 1). Mapy podstawowe wyrobisk górniczych 
skanowano na wielkoformatowym skanerze w firmie Mikroznak. 
 

 
 
Rys. 1. Widok okna wyboru modelu kalibracji w programie CADRaster 
Figure 1. View the window choice model calibration in the CADRaster program 
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 Rastry uzyskane ze skanowania ze względu na bardzo dobrą jakość i czytelność oraz ręczną me-
todę wektoryzacji nie były poddawane obróbce czyszczenia i uczytelniania, gdyż mogłoby to wpro-
wadzić dodatkowe zniekształcenia obrazu rastrowego, nie dające się wyeliminować na drodze kali-
bracji (rys. 2). Takie zniekształcenia negatywnie wpłynęłyby na uzyskane dokładności map wekto-
rowych. 
 

 
 
Rys. 2. Fragment obrazu rastrowego wykonanego z sekcji mapy podstawowej 
Figure 2. Raster image fragment, made from the section basic map 

 
 Kalibracja rastrów służy wyeliminowaniu zniekształceń geometrycznych, powstałych w czasie 
skanowania i przechowywania map. Program CADRaster dawał możliwość wyboru spośród pięciu 
modeli kalibracji: 
− Liniowy izotropowy (Helmert) – min. 2 wektory – wykonuje przesunięcie, zmianę skali jedna-

kową w kierunku osi X i Y, oraz obrót obrazu rastrowego. 
− Liniowy anizotropowy (afiniczny) – min. 3 wektory – wykonuje przesunięcie, zmianę skali róż-

ną w kierunku osi X i Y, oraz obrót obrazu rastrowego. 
− Dwuliniowy – min. 4 wektory – stosowany, gdy obraz rastrowy jest odkształcony w sposób nie-

jednorodny. 
− Dwukwadratowy – min. 9 wektorów – stosowany, gdy obraz rastrowy uległ skurczowi i niedo-

kładnemu skanowaniu. 
− Dwusześcienny – min. 16 wektorów – pozwala korygować najbardziej złożone odkształcenia 

obrazów rastrowych i niedokładności skanowania. 
 Dobór metody zależy od ilości punktów dostosowania i zniekształceń, jakim uległ materiał źró-
dłowy. Kalibrację rastrów wykonano na podstawie wszystkich punktów węzłowych siatki kwadra-
tów, a więc do dyspozycji były aż 54 punkty dostosowania, co pozwalało na wykorzystanie każde-
go z wyżej opisanych modeli. Przetestowano wszystkie metody, ale najlepszy rezultat dała metoda 
dwusześcienna, w której błąd dopasowania siatki kwadratów rastra, do wzorcowej siatki kwadra-
tów wygenerowanej przez program, był najmniejszy. Z uwagi na największą dokładność wykorzy-
stano tę metodę do kalibracji wszystkich sekcji. 
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3. WEKTORYZACJA W ŚRODOWISKU AUTOCAD PROGRAMEM TMG-MAPA 
 
Kolejnym etapem tworzenia map cyfrowych była wektoryzacja (digitalizacja), która została wyko-
nana metodą ręczną z wykorzystaniem podkładów rastrowych. Ze względu na wielkość plików 
graficznych każdą zeskanowaną sekcję mapy osadzano w osobnym pliku, w obowiązującym w za-
kładzie lokalnym układzie współrzędnych. 
 Mapa górnicza jest dokumentem kartograficznym przedstawiającym sytuację wyrobisk górni-
czych, sytuację geologiczną złoża przy pomocy znaków i linii określonych w polskich normach. 
Każdy z nich charakteryzuje się określonymi parametrami typu: wielkość, kolor, grubość linii. Przy-
stępując do wektoryzacji takich map, oprócz środowiska graficznego, (u nas był to wówczas Au-
toCAD 2000PL, w którym będziemy się poruszać), potrzebne było oprogramowanie udostępniają-
ce gotową bazę symboli i linii używanych na mapach górniczych. Aby nie dopuścić do zagubienia 
się w gąszczu informacji należało ustalić kryteria, którym podlegać mają mapy cyfrowe teraz 
i w przyszłości: 
− zgodność z polskimi normami, 
− możliwość wydruku map w trzech skalach 1:2000, 1:5000, 1:10 000, 
− możliwość sporządzania map w trzech skalach, 
− przechowywanie map cyfrowych całego obszaru górniczego dla poszczególnych pokładów w jed-

nym pliku. 
 W oparciu o w/w kryteria powstał w dziale mierniczo-geologicznym ZG Janina program autor-
ski pod nazwą TMG-MAPA. Jego zadaniem jest wspomaganie wektoryzacji i kartowania elemen-
tów, znajdujących się na mapie, jak również zarządzanie warstwami tematycznymi. Program TMG-
MAPA napisano w języku AutoLISP. Jest to język programowania zintegrowany z programem 
AutoCAD. Jego zaletą jest łatwość programowania, szybkie osiąganie widocznych efektów, ideal-
ne powiązanie z funkcjami środowiska AutoCAD, oraz duże możliwości tworzenia narzędzi i ko-
munikowania się z użytkownikiem. Taka automatyzacja środowiska AutoCAD umożliwiła w dość 
krótkim czasie powstanie programu, który wspomógł wektoryzację mapy górniczej. 
 TMG-MAPA daje użytkownikowi dostęp do funkcji programu, poprzez utworzony w tym celu 
pasek narzędzi z rozwijalnymi przyciskami (rys. 3), na którym umieszczone zostały narzędzia do 
wektoryzacji i kartowania: 
− rzędnych wysokościowych, 
− punktów osnowy geodezyjnej, 
− otworów powierzchniowych, 
− otworów dołowych do ociosu, 
− opisów chodnika, ściany, kwartału, nachylenia wyrobiska, zbiornika wodnego, miejsc wtłacza-

nia środków chemicznych itp., 
− miejsc pobrania próby bruzdowej wraz z opisem, 
− oznaczeń stwierdzonej lub wybranej grubości złoża, 
− oznaczeń wentylacyjnych (tamy, prądy powietrza, wentylatory), 
− linii uskoków (stwierdzonych, przypuszczalnych), połączenia pokładów, wychodni pokładów, 

wymycia (stwierdzonego, przypuszczalnego), filarów ochronnych, 
− izolinii zasiarczenia, miąższości pokładu. 
 Niestety, program TMG-MAPA nie jest wyposażony w komplet narzędzi, przy pomocy któ-
rych dałoby się wektoryzować każdy z elementów, znajdujących się na podkładach rastrowych. Na 
mapach znajduje się wiele elementów, które wektoryzowano za pomocą podstawowych narzędzi 
udostępnionych w środowisku AutoCAD, i w takich przypadkach trzeba było zwracać szczególną 
uwagę na prawidłowość przypisania elementu do odpowiedniej warstwy. 
 Znaki takie jak otwory powierzchniowe, punkty osnowy poziomej (fragmentarycznie) były wpro-
wadzane na podstawie współrzędnych pobieranych od użytkownika z klawiatury, lub, jak to było 
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w przypadku otworów ze specjalnie przygotowanych plików, w programie Excel. Plik do kartowa-
nia otworów powierzchniowych, oprócz współrzędnych, zawiera nazwę otworu, wysokość terenu, 
długość otworu, rzędną spągu pokładu i profil pokładu. Dzięki takiej metodzie kartowania dodat-
kowo zyskuje się bazę danych, którą można wykorzystać, np. w oprogramowaniu do interpolacji 
izolinii. 
 

 
 
Rys. 3. Pasek narzędzi programu TMG-MAPA 
Figure 3. Program TMG-MAPA toolbar 

 
 Program TMG-MAPA posiada również funkcje do kartowania ociosów wyrobisk górniczych na 
podstawie obliczonych współrzędnych punktów osnowy poziomej oraz pomierzonych domiarów 
do ociosów chodnikowych. Jest to funkcja, której nie da się stosować do wektoryzacji ociosów wy-
robisk chodnikowych. 
 Na potrzeby programu utworzono bazę znaków zgodnych z polskimi normami. Składa się ona 
przede wszystkim ze znaków graficznych zapisanych w blokach, ale również z definicji linii uży-
wanych do kreślenia obiektów liniowych. Ze względu na sposób sporządzania i przygotowania ma-
py do wydruku większość znaków zapisana jest w trzech blokach. W każdym z nich jest zapisany 
znak, odpowiednio przeskalowany tak, by po wydruku w zadanej skali jego wymiar był zgodny 
z podanym w normach. Przykładowo znak otworu powierzchniowego zapisany jest w trzech blo-
kach o nazwach: otw_pow 2.dwg, otw_pow 5.dwg, otw_pow 10.dwg. Poprzez jednokrotne wska-
zanie miejsca wstawienia znaku, program TMG-MAPA wkleja do mapy trzy bloki dla trzech skal. 
Każdy z bloków wstawiany przez program na osobną warstwę, o nazwie pochodzącej od nazwy ele-
mentu na nią wstawianego (rys. 4). Przykładowo dla uskoków przypuszczalnych program podczas 
wektoryzacji zakłada trzy warstwy: 
− uskoki przypuszczalne 2, 
− uskoki przypuszczalne 5, 
− uskoki przypuszczalne 10. 
 Cyfry w nazwach bloków i warstw oznaczają skalę mapy po wydruku oraz stopień zgenerali-
zowania znaków na warstwie. W przypadku elementów, które podczas drukowania nie są skalowa-
ne program zakłada jedną warstwę bez dodatkowych oznaczeń cyfrowych. Warstwa taka jest naj-
częściej włączona do wydruku we wszystkich skalach. 
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Rys. 4. Przykładowy widok z menadżera właściwości warstw 
Figure 4. Model view from the layers property manager 

 
 Zagadnienie wydruku map w jednej z trzech skal rozwiązano budując bazę znaków i linii w spo-
sób opisany powyżej, a także poprzez wyposażenie programu TMG-MAPA w funkcje wspomaga-
jące zarządzanie warstwami. Jest to element mający na celu przygotowanie mapy do wydruku. Fun-
kcje umożliwiające przygotowanie mapy do wydruku to: SKALA2, SKALA5, SKALA10, ALL, 
oraz DOWOLNA (rys. 5). Każda z nich automatycznie zarządza warstwami poprzez ich zapalenie 
lub wygaszenie. Narzędzia te korzystają z zewnętrznych plików tekstowych, zawierających listy 
warstw, które mają być włączone lub wyłączone. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w momencie poja-
wienia się nowej warstwy, istnieje możliwość dodania jej do listy bez ingerencji w sam program. 
Dla każdej ze skal założony jest osobny plik, w którym znajduje się pełna lista warstw. Warstwę, 
która ma być aktualnie wyłączona do wydruku wskazuje się programowi poprzez wstawienie ciągu 
znaków przed jej nazwą. Istnieje również możliwość stworzenia pliku tekstowego z dowolną kon-
figuracją włączonych warstw, w zależności od potrzeb użytkownika. Jest to możliwe dzięki funkcji 
DOWOLNA, w której wystarczy wskazać dowolny plik tekstowy, zawierający odpowiednio sfor-
matowaną listę warstw. 
 Lista warstw zawiera około 150 pozycji, zatem na etapie tworzenia map ilość ta mogłaby być 
przyczyną nieczytelności struktury warstw. Jednak dzięki zastosowaniu formy nazewnictwa warstw 
opisanej powyżej oraz odpowiedniemu oprogramowaniu zarządzającemu warstwami, począwszy 
od wstawiania znaków graficznych na odpowiednie warstwy, aż po funkcje przygotowujące mapę 
do wydruku, struktura warstw jest czytelna i prosta w obsłudze. 
 Dokładność wektoryzowanych map sprawdzono poprzez kartowanie w wybranych fragmentach 
(na przekopach i nowych wyrobiskach) punktów osnowy poziomej, na podstawie których karto-
wane było dane wyrobisko. Następnie korzystając z informacji pomiarowych sprawdzono domiary 
do ociosów. Różnice pomiędzy wartościami domiarów pomierzonych do wektoryzowanych ociosów, 
a danymi z pomiarów miały charakter losowy, a ich wartości dochodziły do około 1 m. Ze względu 
na fragmentaryczne sprawdzenie nie można określić jednoznacznie wielkości granicznej różnic, 
a nawet przedziału, w jakich się zawierają. Należy tutaj zwrócić uwagę, że na wielkość tych różnic 
składają się błędy wynikające z skanowania, kalibracji, wektoryzacji oraz kartowania ociosów i punk-
tów osnowy geodezyjnej na mapach podstawowych. 
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Rys. 5. Grupa narzędzi SKALA 
Figure 5. Group tools SKALA 

 
 Dokładność otrzymanych map jest wystarczająca do zastosowania w większości zadań, jakie 
wykonuje się na mapach. Jednak wyraźnie trzeba zaznaczyć, że nie jest ona wystarczająca w od-
niesieniu do zadań mierniczych, wykonywanych podczas prowadzenia robót chodnikowych w po-
bliżu lub w bezpośrednim styku ze zrobami i starymi wyrobiskami, wprowadzonymi poprzez wek-
toryzację podkładów rastrowych. W przypadku prowadzenia takich robót, jeżeli istnieje możli-
wość, należy na podstawie danych z dzienniczków pomiarowych i obliczeniowych wprowadzić in-
teresujący nas fragment wyrobiska. Jeżeli jednak nie ma dostępu do danych pomiarowych należy 
korzystać z analogowych map podstawowych. 
 
 
4. SPORZĄDZANIE, ZABEZPIECZENIE I ROZWÓJ MAP CYFROWYCH W ZG JANINA 
 
Celem wektoryzacji było uzyskanie map przeglądowych wyrobisk górniczych w skali 1:5000 oraz 
1:10 000, zastąpienie ich papierowej formy i udostępnienie wszystkim działom kopalni, które sto-
sują mapy w swoich projektach branżowych. Obecnie mapy wyrobisk górniczych wykorzystywane 
są między innymi przy pracach związanych z nadzorem prowadzonych robót górniczych, projek-
tach branżowych, projektach koncepcyjnych działu przygotowania produkcji, planem ruchu, itp. 
Korzysta z nich każdy dział, który tworzy projekty gdzie jednym z załączników jest mapa pokła-
dowa. Obecnie w zasobie dokumentów cyfrowych ZG Janina posiada: 
− mapy przeglądowe wyrobisk górniczych 1:5000 i 1:10 000, 
− mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni 1:2000, 1:5000 i 1:10 000, 
− dokumentację geologiczną i projekt zagospodarowania złoża Janina (28 map pokładowych, 

4 przekroje geologiczne i inne), 
− dokumentację geologiczną i projekt zagospodarowania złoża Wisła I i Wisła II-1 (30 map po-

kładowych, 3 przekroje geologiczne i inne), 
− dokumentację hydrogeologiczną złoża Janina (mapy pokładowe z elementami hydrogeologii, 

mapy sytuacyjno-wysokościowe z elementami hydrogeologii, mapa geologiczna odkryta) i wie-
le innych. 
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 Systematyczna praca nad mapami cyfrowymi pozwala również na uzyskanie baz danych zawie-
rających informacje o zasobach, otworach geologicznych, próbach bruzdowych, itp. Informacje za-
warte w bazach danych znajdują zastosowanie przy tworzeniu innych rodzajów map specjalnych, 
np. do interpolacji izolinii siarki w mapach jakościowych. 
 Mapy przeglądowe w skali 1:5000 uzupełniane są raz w miesiącu na podstawie wykonanych po-
miarów, a następnie udostępniane w kopalnianej sieci komputerowej. Archiwizacja map wyrobisk 
górniczych w skali 1:5000 wykonywana jest w cyklu miesięcznym dla map całego obszaru górni-
czego oraz w cyklu kwartalnym dla map w podziale sekcyjnym. Mapy w skali 1:10 000 są uzupeł-
niane i archiwizowane raz w roku. Informacje na temat metod archiwizacji oraz terminów wyko-
nywania usystematyzowane są w dziale mierniczo-geologicznym, w specjalnie przygotowanej in-
strukcji. Zawarte zapisy dotyczą również sposobu przechowywania oraz udostępniania i drukowa-
nia map cyfrowych, wykorzystywanych w tworzonych dokumentacjach. 
 Mapy cyfrowe w ZG Janina, ze względu na bezpieczeństwo, przechowywane są na stanowisku 
komputerowym, będącym poza siecią. Dodatkowo na stanowisku tym mogą wprowadzać zmiany 
w głównych plikach map cyfrowych tylko upoważnieni pracownicy działu mierniczo-geologiczne-
go. W ten sposób zabezpieczono mapy cyfrowe przed niepowołaną ingerencją. 
 Kopie map cyfrowych w skali 1:5000 i 1:10 000 udostępniane są innym działom kopalni w sie-
ci komputerowej, w specjalnie przygotowanym katalogu na serwerze, którego administratorem jest 
dział informatyki. W rozumieniu instrukcji pliki te, traktowane są jako podkłady do tworzenia war-
stw tematycznych w innych działach, a ich wydruki jako schematy wyrobisk. 
 W instrukcji zawarte są procedury, dotyczące wydruku mapy wykorzystywanej jako załącznik 
dokumentacji. Pracownicy innych działów, chcąc otrzymać mapę wyrobisk górniczych muszą zło-
żyć zapotrzebowanie do działu mierniczo-geologicznego, w którym określają parametry wydruku: 
pokład, zakres, skala oraz, jeśli zachodzi taka potrzeba, przesyłają warstwy, które chcą umieścić na 
mapie. Pracownik działu mierniczo-geologicznego korzystając z wzorcowych podkładów map cy-
frowych wykonuje wydruk mapy, która jest rejestrowana w książce ewidencyjnej. Dopiero tak przy-
gotowaną mapę przeglądową może podpisać mierniczy górniczy i geolog górniczy. Tylko mapa 
sporządzona z zachowaniem wyżej wymienionych procedur może być traktowana jako załącznik 
mapowy do tworzonej dokumentacji. Wszystkie te wymogi mają na celu chronić dział mierniczo-
geologiczny przed zamieszczaniem w dokumentacjach wydruków map cyfrowych, wykonanych 
w innych działach kopalni. 
 Prace nad wektoryzacją map w ZG Janina nie są zakończone. Obecnie są wykonywane prace 
nad mapami wyrobisk górniczych w skali 1:2000. Również program TMG-MAPA ulega modyfi-
kacji w kierunku jak największej automatyzacji procesu kartowania wyrobisk. 
 
 
 
Practical Experience in Creating and Drawing Digital Map 
of Drivage the “Janina” Mining Plant 
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Model numeryczny złoża węgla kamiennego 
i jego praktyczne zastosowania 
 
 
Marian Poniewiera 
Politechnika Śląska, Gliwice 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W referacie krótko zaprezentowano Numeryczny Model Złoża, podano przykła-
dy jego praktycznego wykorzystania oraz wymieniono korzyści płynące z jego wprowadzenia. Omó-
wiono również technologię wdrażania NMZ w Kompanii Węglowej S.A. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Numeryczny Model Złoża, cyfrowe mapy górnicze 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Jednym z warunków prawidłowego prowadzenia prac wydobywczych w zakładach górniczych jest 
sporządzanie dokumentacji techniczno-ruchowej: przygotowywanie Planów Ruchu Zakładu Górni-
czego, tworzenie Projektów Zagospodarowania Złóż. 
 Obecnie szybki rozwój nauk informatycznych, liczne programy geodezyjne a także obowiązu-
jące prawo, pozwalają na wykonywanie i przechowywanie wszelkiej dokumentacji mierniczo-geo-
logicznej w postaci elektronicznej (mapy podstawowe za zgodą Dyrektora Okręgowego Urzędu Gór-
niczego). 
 Numeryczny Model Złoża rozumiany jest tutaj jako baza danych wraz z oprogramowaniem po-
zwalającym na prowadzenie górniczych map podstawowych, przeglądowych i specjalnych. Baza ta 
uzupełniana jest w oparciu o dokumenty kartograficzne oraz wyniki pomiarów geodezyjnych i geo-
logicznych udokumentowanych w dziennikach pomiarowych. Przy jej pomocy można wykreślić 
dowolną mapę tematyczną w wybranej skali, utworzyć kartę otworu wiertniczego, sporządzić pro-
fil wyrobiska, wygenerować przekrój geologiczny itp. 
 Baza danych umożliwia pracę wielu użytkownikom jednocześnie oraz pozwala na utrzymanie 
jednego modelu złoża i jednego zestawu danych, do których dostęp jest możliwy z dowolnego sta-
nowiska komputerowego wchodzącego w skład Systemu. Oprogramowanie zapewnia pełne bez-
pieczeństwo administrowania danymi oraz umożliwia archiwizowanie informacji. Ponadto System 
identyfikuje użytkowników wprowadzających zmiany w bazach danych oraz posiada zabezpiecze-
nie przed przypadkową lub celową ingerencją w jej zawartość. 
 
 
2. ORGANIZACJA I PRZEBIEG PROCESU WDRAŻANIA SYSTEMU 

NUMERYCZNEGO MODELU ZŁOŻA W KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. 
 
W wyniku wdrożenia Projektu pracownicy zakładów górniczych będą potrafili samodzielnie spo-
rządzać cyfrowe mapy górnicze i tworzyć Numeryczny Model Złoża. W Kompanii Węglowej S.A. 
zastosowano architekturę bazującą na zintegrowanym pakiecie aplikacji inżynierskich: AutoCad 
Civil 3D, Oracle Spatial, EDBJ, GEONET i systemie obsługi map numerycznych GEOLISP. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne  
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 Przez cały okres trwania projektu, wyznaczeni do jego obsługi pracownicy szkoleni są z róż-
nych zagadnień dotyczących tworzenia Numerycznego Modelu Złoża. Wdrażanie Projektu, 
przewidziane na okres dwóch lat, podzielono na osiem etapów: 
1. Uzgodnienie Projektu Systemu i realizacji prac wdrożeniowych, powołanie zespołów projekto-

wych, zainstalowanie sprzętu: komputerów, skanerów, ploterów. 
2. Zeskanowanie i skalibrowanie map podstawowych. 
3. Utworzenie mapy numerycznej na podstawie współrzędnych, istniejących map cyfrowych i wek-

toryzacji map podstawowych. 
4. Aktualizacja map numerycznych, tworzenie map pochodnych. 
5. Wykonanie przestrzennego modelu wyrobisk górniczych. 
6. Stworzenie przestrzennego modelu złoża. 
7. Rozbudowa warstwy integracyjnej (Oracle SOA Suite). 
8. Przekazanie Systemu do samodzielnego prowadzenia na poszczególnych kopalniach. 
 
 
3. POJĘCIE POWIERZCHNI W PROGRAMIE AUTPCAD CIVIL 
 
AutoCAD Civil umożliwia przestrzenną wizualizację powierzchni terenu. Powierzchnię tworzy 
siatka trójkątów, której wierzchołki są oparte na punktach o wysokości równej wielkości danego 
parametru (wysokości, miąższości, zasiarczenia itp.). Powierzchnia może zostać zwizualizowana 
w postaci mapy warstwicowej, hipsometrycznej, przestrzennej siatki trójkątów lub kwadratów itd. 
Istnieje możliwość obliczenia objętości między dwoma powierzchniami (np. obliczanie zasobów 
węgla kamiennego wg zadanych kryteriów). 
 
 
4. UTWORZENIE POWIERZCHNI MIĄŻSZOŚCI POKŁADU 
 
Powierzchnię miąższości pokładu tworzymy na podstawie numerycznej mapy podstawowej. Istnie-
jące w rysunku bloki miąższości i otwory wiertnicze konwertujemy na punkty programu AutoCAD 
Civil, wykorzystując procedurę stworzoną w programie Geolisp. 
 
 

 
 
Rys. 1. Dodawanie punktów do utworzonej powierzchni 
Figure 1. Adding points to the created surface 
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Rys. 2. Wizualizacja powierzchni przy pomocy: siatki, warstwic i rzędnych 
Figure 2. Visualization of the surface using: mesh, contour, and coordinates 
 
 
5. UTWORZENIE POWIERZCHNI SPĄGU POKŁADU 
 
Do utworzenia powierzchni spągu pokładu wykorzystujemy punkty osnowy, koty wysokościowe 
i otwory geologiczne istniejące na danym obszarze. Tworząc powierzchnię należy dodatkowo uwz-
ględnić linie nieciągłości. Wymuszając triangulację wzdłuż swego biegu uniemożliwiają one tym 
samym utworzenie trójkątów je przecinających. System Geolisp umożliwia import uskoków z ma-
py płaskiej do mapy przestrzennej. Zamienione w polilinię 3D uskoki dodajemy do powierzchni spą-
gu pokładu. 
 
 

 
 
Rys. 3. Dodanie linii nieciągłości do utworzonej powierzchni 
Figure 3. Adding breaklines to the created surfach 
 
 

  
 
Rys. 4. Wizualizacja linii nieciągłości 
Figure 4. Visualization of the breakline 
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6. PROCEDURY UŁATWIAJĄCE PROJEKTOWANIE 
 
Programy: AutoCAD i Geolisp posiadają wiele narzędzi przydatnych podczas projektowania. Dzię-ki 
nim możliwe jest: 
- Natychmiastowe otrzymanie wartości miąższości oraz rzędnej stropu i spągu pokładu poprzez 

przytrzymanie kursora w dowolnym miejscu w rysunku. 
 
 

 
 
Rys. 5. Pokazanie rzędnych w dowolnym miejscu w rysunku 
Figure 5. Presentation of the coordinates at any point in the drawing 
 
 
- Uzyskanie informacji o polu powierzchni 2d (na mapie) i 3d (rzeczywistym), objętości, śred-

nim i maksymalnym nachyleni danej parceli (dowolnego wieloboku). 
- Otrzymanie rzeczywistej długości i nachylenia obiektów w wyrobisku, wykonanie zwymiaro-

wanego profilu na podstawie linii narysowanej bezpośrednio po spągu pokładu. 
 
 

 
 
Rys. 6. Projekt przenośnika. 
Figure 6. Design of a conveyor 
 
 
- Generowanie dowolnych wykresów, przekrojów i profili. 
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Rys. 7. Wykres wzdłuż zaprojektowanego przenośnika 
Figure 7. Long section along the conveyor 
 
 
- Wymiarowanie i harmonogramowanie ściany. Procedury, w które wyposażony jest Geolisp umoż-

liwiają powiększenie ściany do podanej powierzchni, objętości, tonażu. 
 
 

 
 
Rys. 8. Harmonogramowanie wydobycia 
Figure 8. Scheduling of mining exploitation 
 
 
- Szybkie wymiarowanie obiektów mapy przy pomocy narzędzi AutoCADa. 
- Sporządzanie izolinii wybranych parametrów. 
- Dzięki modułowi komunikacji systemu Geolisp z programem EDBJ, prognozującym reforma-

cje terenu, możliwe jest natychmiastowe otrzymanie informacji o wpływie projektowanej eks-
ploatacji na górotwór, co umożliwia z kolei dobranie optymalnego kształtu i prędkości postępu 
ściany [1]. 

- Wyszukiwanie parcel spełniających zadane kryteria. Wykorzystując narzędzia AutoCAD Civil 
możemy wygenerować dowolne zapytanie dotyczące parcel. Przykładowo możemy wyszukać 
parcele, które charakteryzuje współczynnik osiadania większy lub równy 0.6 i podkolorować je 
na czerwono a pozostałe na żółto (jak na rysunku 9). 
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Rys. 9. Wyszukiwanie parcel o zadanych parametrach 
Figure 9. Search longwall with definite parameters 
 
 
7. WSPÓŁPRACA Z PROGRAMAMI LICZĄCYMI PROGNOZOWANE 

DEFORMACJE TERENU GÓRNICZEGO 
 
Program Parcele umożliwia m.in.: 
- tworzenie zbiorów danych opisujących eksploatację górniczą i punkty obliczeniowe; 
- kontrolowanie i poprawianie tych danych; ułatwia czyszczenie i tworzenie topologii parcel; 
- różnorodną wizualizację danych źródłowych i wyników obliczeń; 
- kolorowanie budynków o kategorii odporności mniejszej od kategorii wpływu, sporządzenie od-

powiedniego wykazu. 
 
 
Tabela 1. Raport kategorii odporności budynków 
Table 1. Report of buildings rating 

ID Miasto Nazwa 
ulicy 

Nr 
domu 

Rodzaj
obiektu Kubatura Kondy-

gnacja 
Rok 

budowy Kategoria Kat. 
terenu Uwaga

432 Ornontowice Pszczyńska 70 m 1560 2 1970 1 III  
424 Ornontowice Pszczyńska 66 m 800 1 1975 1 III  
427 Ornontowice Pszczyńska 68 T 250 1 2000 2 III  

 

 
 
Rys. 10. Nakładanie izolinii na mapę 
Figure 10. Adding isolines layer to the digital map 
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Rys. 11. Symulacja zasięgu powodzi 
Figure 11. Simulation of flood extent 
 
 

 
 
Rys. 12. Parcela utworzona na podstawie mapy numerycznej 
Figure 12. A longwall created on the basis of the digital map 
 
 
8. TWORZENIE MODELU PRZESTRZENNEGO WYROBISKA 
 
System Geolisp umożliwia wykonanie modelu przestrzennego wyrobiska wykorzystując do tego 
celu stworzone wcześniej mapy numeryczne. Bryły wyrobisk tworzone są na podstawie linii ocio-
sów, kot wysokościowych i punktów osnowy. W każdym pojedynczym wyrobisku program tworzy 
cztery rodzaje brył: wnętrze wyrobiska – wyobraża pustkę, powietrze w wyrobisku (dla obliczenia 
objętości), spąg chodnika, lewy i prawy ocios wyrobiska. Bryły przedstawiające spąg i ociosy wy-
robiska służą do wizualizacji – umożliwiają odbycie wirtualnego spaceru po kopalni, pokazanie ma-
szyn znajdujących się w wyrobisku. 
 Dzięki atrybutom, które zostały nadane bryłom wyrobisk korytarzowych istnieje możliwość 
wyfiltrowania obiektów o zadanym kryterium. Bryły te mają m.in. takie atrybuty, jak: nazwa wy-
robiska, data rozpoczęcia i zakończenia prac, rodzaj obudowy. Podczas tworzenia brył atrybuty te 
są automatycznie pobierane z danych dodatkowych punktów osnowy [4]. Została utworzona pro-
cedura zamieniająca parcele zapisane w formacie tekstowym EDBJ na bryły programu AutoCAD. 
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Rys. 13. Przestrzenny widok wyrobisk górniczych 
Figure 13. 3D model of mining excavation 
 
 
9. PRZESKALOWANIE MAPY 
 
Każdy obiekt wprowadzany jest do mapy numerycznej tylko raz – tworzona jest tylko jedna baza 
danych. Z bazy tej można wygenerować wybraną mapę tematyczną w dowolnej skali. Podczas prze-
skalowania należy uwzględnić: odpowiednią wielkość i kształt znaków umownych, generalizację 
i uczytelnienie treści mapy [6]. 
 Na rysunku 14 przedstawiono ten sam fragment mapy przygotowanej do wydruku w dwóch róż-
nych skalach. W górnej części rysunku skala jest mniejsza, większe zatem muszą być obiekty na 
rysunku (napisy, bloki, kreskowania itd.). Niezmienne pozostają: szerokość wyrobiska, odległości 
między punktami, położenie bloków. 
 

 
 
Rys. 14. Ten sam obszar przygotowany do wydruku w różnych skalach 
Figure 14. The same area ready to print at different scales 
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 W celu sporządzenia mapy w wielu skalach należy: 
- utworzyć mapę w skali głównej, np. 1:1000 (górna część rys. 14); 
- wykorzystując narzędzia Geolispu przeskalować mapę do żądanej skali; w wyniku przeskalo-

wania podmienione lub powiększone zostaną dane obiekty (dolna część rysunku); 
- uczytelnić treść mapy, wprowadzić drobne korekty; 
- zgeneralizować treść mapy; 
- zapisać ręcznie wprowadzone korekty, dzięki czemu przy następnym przeskalowaniu nie trzeba 

będzie ich ponownie wprowadzać. 
 

 
 
Rys. 15. Okno dialogowe programu transformacji 
Figure 15. Dialog box of transformation software 
 
 
10. TRANSFORMACJA 
 
W wyniku transformacji płaskiej można przeliczyć zbiór współrzędnych płaskich (x, y) z układu 
pierwotnego do układu wtórnego. Aby wykonać transformację między dwoma układami współrzęd-
nych należy dysponować odpowiednią liczbą punktów dostosowania, równomiernie rozłożonych na 
całym obszarze transformacji. 
 Dla kopalń należących do Kompanii Węglowej zdefiniowano współczynniki transformacji dla 
stosowanych w praktyce układów współrzędnych. 
 
 
11. TWORZENIE MAP POWIERZCHNIOWYCH 
 
System umożliwia tworzenie map powierzchniowych na podstawie danych pozyskanych z bezpo-
średniego pomiaru szczegółów terenowych, z istniejących map i ze zdjęć lotniczych. Istnieje moż-
liwość nakładania, dodawania i odejmowania powierzchni. Przykładowo: od powierzchni terenu 
odejmujemy najpierw prognozowane obniżenia (warstwice 2.0, 3.0) a następnie poziom lustra wo-
dy. Otrzymujemy w rezultacie odległość lustra od powierzchni docelowej (warstwice 250÷270). 
Dodatnie wartości lustra wody wyznaczą zasięg potencjalnego zalewiska na prognozowanym tere-
nie (warstwice 0.5÷0.8). 
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Rys. 16. Dodawanie i odejmowanie powierzchni 
Figure 16. Adding and subtracting the surface 
 
 
12. WEKTORYZACJA NA PODSTAWIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH 
 
Najtańszym sposobem aktualizacji dużych obszarów jest wykonywanie zdjęć lotniczych. W syste-
mie Geolisp istnieją narzędzia, służące do opracowania tych zdjęć. Najczęściej zdjęcia te zostają 
przetworzone na rzut prostokątny (tzw. ortofotomapę). Dalsze postępowanie jest analogiczne jak 
w przypadku wektoryzacji mapy analogowej. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Reasumując należy stwierdzić, że zbudowanie Numerycznego Modelu Złoża (wraz z założoną w 
nim siecią wyrobisk górniczych) nie tylko ułatwia sporządzanie dokumentacji mierniczo-geologi-
cznej ale przede wszystkim podnosi efektywność i jakość planowania górniczego, ponieważ umoż-
liwia: 
- Szybki i stosunkowo łatwy dostęp do zgromadzonych danych mierniczo-geologicznych. 
- Szybką wymianę informacji drogą elektroniczną. 
- Wykonywanie wielowariantowych analiz danego zjawiska. 
- Przeprowadzanie symulacji wybranych rozwiązań. 
- Obliczanie zasobów złoża, strat i eksploatacji. 
- Planowanie prowadzenia wyrobisk udostępniających złoża oraz wyrobisk eksploatacyjnych z uwz-

ględnieniem wszystkich danych przestrzennych. 
- Drukowanie map górniczych i powierzchniowych w dowolnych skalach w zależności od bie-

żących potrzeb. 
- Generowanie dowolnych profili i przekrojów. 
- Wizualizację planowanych robót górniczych. 
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Digital Coal Deposit Model and Its Practical Implementation 
 
The paper briefly presents the Digital Mineral Deposit Models. This includes examples of its practi-
cal use, the benefits of its implementation and the realization of the technology in Coal Company S.A. 
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