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Wizja polskiego sektora energetycznego w perspektywie 
europejskiej polityki dekarbonizacji 
 
 
Bolesław Jankowski 
Badania Systemowe „EnergSys” Sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Unijna i światowa polityka ograniczania emisji gazów cieplarnianych opiera się za założeniu o wpły-
wie emisji tych gazów na ocieplanie klimatu. Założenie to nie zostało jak dotychczas przekonywu-
jąco uzasadnione, a duża grupa naukowców kwestionuje zasadność tej tezy. Mimo wspomnianych 
kontrowersji w UE została wdrożona polityka energetyczna, której istotnym elementem jest dąże-
nie do ograniczania emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Najważniejszym jak dotychczas ele-
mentem tej polityki jest pakiet legislacyjny ze stycznia 2008 roku określany dość powszechnie jako 
pakiet klimatyczno-energetyczny. Na mocy zaproponowanych tam rozwiązań i wyników później-
szych negocjacji Unia ustanowiła cel 20% redukcji emisji CO2 do roku 2020 i wprowadziła szereg 
nowych rozwiązań systemowych, takich jak obowiązek zakupu uprawnień emisyjnych na aukcji. 
Wykonane analizy pokazują, że skutki tego pakietu dla Polski będą bardzo poważne i przeważnie 
negatywne. Głównym problemem staną się wysokie nakłady inwestycyjne, rosnące koszty produk-
cji i ceny energii. Ważne jest też, że rozwiązania zawarte w pakiecie bardzo silnie zaburzają wa-
runki na rynku energii i kreują nowe, poważne ryzyka dla inwestorów. Powodują też ogromną nie-
pewność co do przyszłości energetyki węglowej, a tym samym dla przyszłych perspektyw wydo-
bycia węgla kamiennego i brunatnego w Polsce. 
 Obecne uzgodnienia na poziomie unijnym sięgają roku 2020, natomiast ocena opłacalności in-
westycji obejmuje znacznie dłuższy okres. Dlatego istotne jest także rozpoznanie sytuacji po roku 
2020. Niniejszy artykuł podejmuje próbę zarysowania głównych tendencji na lata 2030–2050. Przed-
stawia aktualne prognozy sytuacji energetycznej świata, Unii Europejskiej a także skutki realizacji 
aktualnych zamierzeń unijnych dotyczące osiągnięcia 70–80% redukcji emisji CO2 do roku 2050. 
 Prezentowane wyniki należy traktować jako próbę przybliżenia skutków konsekwentnej reali-
zacji polityki dekarbonizacji w całej UE, a nie jako rekomendację kierunków przyszłego rozwoju. 
W opinii autora bowiem, opartej na wynikach dotychczasowych analiz, kontynuowanie polityki kli-
matycznej i jej dalsze pogłębianie będzie miało fatalne skutki gospodarcze i społeczne dla Polski. 
 
 
2. PROGNOZY ENERGETYCZNE DLA ŚWIATA I EUROPY 
 

2.1. Przewidywane zapotrzebowanie na paliwa i energi  
 

Obecne przewidywania dotyczące przyszłości gospodarczej świata pozwalają oczekiwać systema-
tycznego wzrostu zużycia energii pierwotnej na świecie w tempie 1,5% rocznie, przy czym wśród 
tradycyjnych paliw najwyższe tempo wzrostu dotyczy węgla i gazu (rys. 1). Większość tego wzro-
stu ma nastąpić w rozwijających się biedniejszych krajach. Rzeczywistość zarysowana w scenariu-
szu Referencyjnym przedstawionym w World Energy Outlook 2009 prowadzi do znacznego wzro-
stu cen paliw tradycyjnych w handlu międzynarodowym i wzrostu znaczenia krajów posiadających 
zasoby tych paliw. 
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Rys. 1. Popyt na energię pierwotną na świecie do roku 2030, scenariusz Referencyjny. Źródło: (IEA 2009) 

 
 Alternatywą jest scenariusz „450 ”, w którym założono redukcję antropogennej emisji gazów 
cieplarnianych, zgodnie z zaleceniami ostatniego raportu IPCC. W scenariuszu tym udział energii 
o „zerowej zawartości węgla” w światowym zużyciu energii pierwotnej w 2030 roku sięga 32%. 
Ten wielki światowy wysiłek ma według ostrożnych oszacowań obniżyć światowe PKB o 0,9% 
w roku 2020 i o 1,6% w roku 2030. Zwolnienie tempa wzrostu gospodarczego ma dotyczyć przede 
wszystkim krajów bogatszych, ale spowolni też rozwój gospodarczy w obszarach światowej biedy. 
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Rys. 2. Popyt na energię pierwotną na świecie do roku 2030, scenariusz 450 . Źródło: (IEA 2009) 

 
 W scenariuszu Referencyjnym, paliwa kopalne pokryją 77% wzrostu światowego zapotrzebo-
wania na energię pierwotną w latach 2007–2030 i dotyczyć to będzie głównie państw nienależą-
cych do OECD. W scenariuszu „450º”, zakładającym ograniczenie koncentracji CO2 w atmosferze, 
szczytowe zapotrzebowanie na paliwa kopalne wystąpi w roku 2020, a wzrost popytu będzie po-
krywany przez zasoby bezwęglowe. Na rysunku 3 przedstawiono przewidywane zmiany zapotrze-
bowania na poszczególne formy energii pierwotnej w scenariuszu Referencyjnym. 
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Rys. 3. Zmiany zapotrzebowania na energię pierwotną według rodzajów 
do 2030 roku, scenariusz Referencyjny. Źródło: (IEA 2009) 
 
 Zwraca uwagę, że stabilnemu a nawet nieco mniejszemu poziomowi zużycia węgla w krajach 
bogatszych OECD będzie towarzyszył dynamiczny wzrost zużycia węgla w krajach rozwijających 
się. 
 Raport (IEA 2009) przewiduje, że przejście od scenariusza Referencyjnego do „450” będzie moż-
liwe przez jednoczesne podniesienie efektywności wykorzystania energii (57% wymaganych efek-
tów w 2030 roku), wzrost udziału energii odnawialnej w bilansach (23% wymaganych efektów 
w 2030 roku) oraz rozwój energetyki jądrowej i „zeroemisyjnej” energetyki opartej o spalanie paliw 
kopalnych z instalacjami CCS (w obu przypadkach po 10% wymaganych efektów w 2030 roku). 
Około roku 2015 dla scenariusza „450” przewiduje się stabilizację emisji CO2. 
 
2.2. Prognozy energetyczne dla UE 
 

Sytuacja w Unii Europejskiej jest odmienna niż w azjatyckich krajach rozwijających się, co wynika 
zarówno z zaawansowania gospodarczego, nasycenia energią, dostępu do kapitału jak i wewnętrz-
nej polityki energetyczno-klimatycznej. 
 Efektem wprowadzonych zachęt i celów ilościowych dotyczących udziału OZE w produkcji 
energii elektrycznej, już obecnie jest silny rozwój energetyki wiatrowej (por. wykres poniżej). 
 W efekcie przewiduje się m.in. bardziej dynamiczny, niż średnio na świecie, rozwój energetyki 
odnawialnej z wykorzystaniem wiatru, słońca, energii morza (fale, przypływy, prądy morskie) jak 
również energetycznego wykorzystania biomasy i geotermii (rys. 4). 
 

 
 
Rys. 4. Przyrosty produkcji energii elektrycznej w UE w latach 2007–2030 
według rodzajów energii. Źródło: (IEA 2009) 
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 W obu scenariuszach przewiduje się ograniczanie roli węgla przy produkcji energii elektrycz-
nej, przy czym w scenariuszu „450” bardzo znaczące. Z drugiej strony, niezależnie od scenariusza, 
przewiduje się zdecydowany rozwój technologii wiatrowych, a także rozwój technologii biomaso-
wych, wodnych i słonecznych. Energetyka jądrowa nabiera znaczenia w scenariuszu „450”, podczas 
gdy w scenariuszu referencyjnym je traci. Odwrotne tendencje wykazuje energetyka oparta o gaz 
ziemny. 
 
2.3. Tempo wdra ania nowych technologii 
 

Dynamika wdrażania nowych technologii energetycznych zależna jest od wielu czynników, wśród 
których kluczową rolę odgrywają: opłacalność produkcji, potencjał rozwoju i aspekty ekologiczne. 
Na rysunku 5 przedstawiono pogląd firmy SHELL na dynamikę rozwoju technologicznego na świe-
cie. Uwzględniono m.in. prawidłowości dotyczące możliwego tempa penetracji nowych technologii 
energetycznych. W prognozie uznano, że dana technologia staje się dostępna, jeśli przy jej użyciu 
uzyskuje się 1000 TJ energii, a staje się „znacząca”, jeśli daje produkcję przekraczającą 1% w bi-
lansie światowym. 
 

 
 
Rys. 5. Prognoza rozwoju głównych technologii energetycznych do roku 2050. 
Raport SHELL (Stańczyk 2009) 

 
 Na podstawie dotychczasowych doświadczeń stwierdzono, że nowa efektywna ekonomicznie 
technologia potrzebuje średnio około 30 lat, aby osiągnąć poziom technologii znaczącej (1% pro-
dukcji światowej). 
 Według przytoczonej prognozy, poziom znaczący w skali światowej mogą osiągnąć trzy nowe 
technologie wytwarzania energii elektrycznej: elektrownie wiatrowe, technologie fotowoltaiczne oraz 
technologie wychwytu i składowania CO2 (wszystkie około roku 2020). 
 
 
3. LICZBOWA OCENA SKUTKÓW POLITYKI DEKARBONIZACJI 

DLA POLSKI DO ROKU 2050 
 

3.1. Metodyka i uk ad oblicze  
 

Prezentowane w tej części wyniki pochodzą z tzw. Raportu 2050 opracowanego na zlecenie PKEE 
(Jankowski i in. 2010). Raport ten ocenia skutki dla Polski przyjęcia na poziomie unijnym celu 75% 
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redukcji emisji CO2 w roku 2050 w stosunku do roku 1990. W przeprowadzonych analizach cel ten 
uwzględniono poprzez przyjęcie cen uprawnień do emisji CO2, wyznaczonych w obliczeniach ze-
społu prof. Caprosa, które dla tego scenariusza rosną z poziomu 13,5 €/t w 2010 do 40,1 €/t w 2030, 
63,7 €/t w 2040 i powy ej 100 €/t w roku 2050. 
 Obliczenia zostały wykonane dla scenariusza pomyślnego rozwoju kraju (średnioroczny wzrost 
PKB 3,9% i zbliżenie się do średniej unijnej około roku 2050) z uwzględnieniem trzech odmien-
nych polityk stymulowania poprawy efektywności oraz trzech różnych polityk w stosunku do emi-
sji CO2. 
 
3.2. Struktura zu ycia energii pierwotnej 
 

Wprowadzenie polityki dekarbonizacji powoduje zmniejszenie zużycia paliw węglowych, wzrost 
zużycia paliwa jądrowego oraz energii odnawialnej. Ze względu na wysokie założone ceny gazu, je-
go zużycie zwiększa się stosunkowo niewiele. 
 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2040 2050

[P
J/
a]

Energia odnaw ialna

Paliw a pozostałe

Paliw o jądrow e

Gaz ziemny

Paliw a ciekle

w ęgiel kamienny

Węgiel brunatny

 
 
Rys. 6. Zużycie energii pierwotnej, (scenariusz Referencyjny, 
polityka Dekarbonizacji – wysokie ceny uprawnień do emisji CO2) 

 
 Przedstawione wyniki dla polityki dekarbonizacji kontrastują z wynikami dla wariantów bez po-
lityki redukcji emisji CO2, w których utrzymuje się struktura paliwowa podobna do obecnej z nieco 
malejącym, ale nadal dominującym udziałem węgla. 
 
3.3. Struktura paliwowa wytwarzania energii elektrycznej 
 

Brak restrykcji na emisje CO2 przy utrzymaniu wymagań dotyczących rozwoju energetyki odnawial-
nej powodować będzie wzrost udziału energii elektrycznej produkowanej z wykorzystaniem źródeł 
odnawialnych przy spadku udziału paliw węglowych. Po roku 2020 optymalne kosztowo rozwią-
zanie polegać będzie na stopniowym odbudowaniu dominującej pozycji paliw węglowych w pro-
dukcji energii elektrycznej. 
 Wprowadzenie polityki dekarbonizacji prowadzić będzie do poważnych zmian struktury paliw 
wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej (rys. 7). W efekcie tych zmian dominującą po-
zycję uzyska paliwo jądrowe, które wraz z energią odnawialną będzie odpowiadać za ponad 50% 
produkcji energii elektrycznej. Udział gazu ziemnego w produkcji energii elektrycznej przy polity-
ce dekarbonizacji i wysokich cenach gazu kształtować się będzie w przedziale 5–10%. 
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Rys. 7. Struktura paliwowa produkcji energii elektrycznej (scenariusz Referencyjny, 
polityka Dekarbonizacji – wysokie ceny uprawnień do emisji CO2) 
 
3.4. Struktura technologiczna elektrowni 
 

Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną oraz konieczność likwidacji starych obiektów wy-
magać będzie budowy nowych mocy. 
 Przy zerowych cenach uprawnień emisyjnych zmiany struktury mocy będą niewielkie. W okoli-
cach roku 2020 nastąpi silny wzrost mocy elektrycznych w źródłach OZE, a pod koniec okresu za-
uważalny będzie wzrost mocy w elektrowniach gazowych. Elektrownie węglowe wykorzystywać 
będą głównie kotły pyłowe i technologie nadkrytyczne. 
 Polityka dekarbonizacji spowoduje utrzymanie wysokiego poziomu mocy w źródłach OZE 
w całym okresie oraz uczyni opłacalnym rozwój energetyki jądrowej (rys. 8). Spadnie natomiast po-
ziom mocy w elektrowniach węglowych. 
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Rys. 8. Moce wytwórcze w elektrowniach cieplnych zawodowych (bez EC) i źródłach OZE, 
(scenariusz Referencyjny, polityka Dekarbonizacji – wysokie ceny uprawnień do emisji CO2) 
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3.5. Wychwyt i sk adowanie CO2 
 

Wprowadzenie polityki dekarbonizacji i cen uprawnień do emisji CO2 powyżej 100 €/t diametral-
nie zwiększa ekonomicznie uzasadnioną skalę rozwoju technologii CCS, dlatego znaczna część mo-
cy elektrowni węglowych z rysunku 8 będzie wyposażona w instalacje wychwytu i składowania CO2, 
tworzone głownie na bazie technologii ze zgazowaniem węgla. Poniżej przedstawiono podstawowe 
wielkości opisujące skalę rozwoju i aktywności tych technologii przy polityce dekarbonizacji. 
 
Tablica 1. Moce zainstalowane elektrowni i elektrociepłowni wyposażonych 
w instalacje CCS, scenariusz Referencyjny, polityka Dekarbonizacji [MW] 

Rodzaj obiektu Rodzaj technologii Zainstalowane moce elektryczne 

2025 2030 2040 2050 
Elektrownie na 
węgiel brunatny 

Bloki ze zgazowaniem węgla 
z instalacją CCS 0 689 6870 7146 

Elektrownie na 
węgiel kamienny 

Bloki ze zgazowaniem węgla 
z instalacją CCS 0 0 0 4541 

EC na węgiel 
kamienny 

Bloki ciepłownicze 
z instalacją CCS 0 0 0 472 

 
 W roku 2050 obiekty wyposażone w instalacje CCS osiągają poziom mocy 12 GW, z czego pra-
wie 500 MW mocy elektrycznych w elektrociepłowniach. Jest to poziom odpowiadający około 50% 
mocy elektrycznych obecnych elektrowni węglowych w Polsce. W tablicy 2 przedstawiono podsta-
wowe wartości charakteryzujące źródła wyposażone w instalacje CCS dla prezentowanego scena-
riusza. 
 
Tablica 2. Wielkości charakteryzujące elektrownie I elektrociepłownie z instalacjami CCS 
oraz efekty energetyczne, scenariusz Referencyjny, polityka Dekarbonizacji 

Parametr Jednostka 2025 2030 2040 2050 

Moc elektryczna MW 0 689 6870 12159 
Produkcja energii elektrycznej TWh/a 0 4,8 48,1 76,8 

Zużycie paliw1/ mln t/a 0 2,2 22,3 35,5 
Wychwycony CO2 mln t/a 0 4,1 41,4 65,9 

Wzrost zużycia paliw 
ze względu na CCS1/ mln t/a 0 0,4 3,9 6,6 

1/w przeliczeniu na węgiel kamienny o wartości opałowej 22 kJ/kg. 

 
 Ilości wychwyconego dwutlenku węgla w przedstawionym wariancie rozwojowym sięgają 66 
mln t rocznie w roku 2050. Takie ilości muszą być transportowane do miejsc składowania i zatła-
czane pod ziemię. W okresie 30 lat eksploatacji elektrowni o mocy około 12 GW pod ziemią zosta-
nie zmagazynowane około 2 mld ton dwutlenku w gla. 
 
3.6. Efektywno  ekonomiczna produkcji energii w kogeneracji (elektrociep ownie) 
 

Na rysunku 9 przedstawiono wyniki analiz kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrociep-
łowniach. Koszt wytwarzania energii elektrycznej wyznaczono poprzez pomniejszenie łącznych ko-
sztów wywarzania energii o przychody ze sprzedaży ciepła po cenie rynkowej wyznaczonej w opar-
ciu o koszty alternatywnych sposobów zaspokojenia potrzeb cieplnych. Zgodnie z założeniami ana-
logicznych obliczeń wykonanych przez Eurelectric, przyjęto, że po roku 2020 kosztami emisji CO2 
zostaną obciążone także inne źródła, obecnie będące poza systemem EU ETS. 

SEP 2011, Sesja: Techniki i technologie przyszłości 
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 W celu łatwiejszego porównania trendów koszty jednostkowe dla elektrociepłowni wyposażo-
nych w instalacje CCS podano dla całego okresu mimo że będą one dostępne dopiero od roku 2020 
lub od roku 2030 – zgodnie z oznaczeniem na rysunku. 
 Prawie w całym analizowanym okresie elektrociepłownie gazowe są najdroższe spośród trzech 
rozpatrywanych opcji bez instalacji CCS. Niższy od technologii węglowych wzrost kosztów emisji 
CO2 „nadrabiają” szybszym wzrostem kosztów paliwowych. Po roku 2040 także elektrociepłownie 
węglowe z CCS stają się tańsze od elektrociepłowni gazowych. 
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Rys. 9. Jednostkowe koszty wytwarzania energii elektrycznej w elektrociepłowniach, polityka 
Dekarbonizacji (z uwzględnieniem technologii z CCS dostępnych od roku 2020 i roku 2030) 

 
 W warunkach polityki dekarbonizacji po roku 2030 najbardziej ekonomiczne stają się elektro-
ciepłownie wykorzystujące biomasę, mimo znacznego założonego wzrostu cen tego paliwa. Cha-
rakteryzują się one niemal stałym poziomem kosztów wytwarzania energii elektrycznej. Interesują-
co przedstawia się relacja kosztów produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z kosztami produk-
cji w elektrowni stosującej to samo paliwo (tabl. 3). 
 
Tablica 3. Relacja jednostkowych kosztów wytwarzania energii elektrycznej 
w skojarzeniu (bez CCS) do kosztów produkcji w elektrowni 

 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 
A. Porównanie kosztów 
EC w glowej w relacji do:          

Elektrowni na węgiel kamienny 
param. nadkryt. bez CCS 86% 90% 85% 78% 79% 78% 78% 78% 79% 

Elektrowni na węgiel kamienny 
param. nadkryt. z CCS 68% 74% 73% 72% 77% 82% 87% 96% 104% 

B. Porównanie kosztów 
EC gazowej w relacji do:          

Elektrowni na gaz ziemny 
bez CCS 104% 104% 101% 99% 99% 99% 98% 97% 97% 

Elektrowni na gaz ziemny 
z CCS 82% 83% 83% 85% 87% 89% 91% 94% 96% 

SEP 2011, Sesja: Techniki i technologie przyszłości 
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 Dane przedstawione w tablicy 3 wskazują, że koszty wytwarzania energii elektrycznej w elek-
trociepłowni węglowej są niższe od kosztów elektrowni węglowej prawie w całym okresie (do ro-
ku 2045). Dopiero w roku 2050 koszty wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni węglowej 
z instalacją CCS stają się konkurencyjne do kosztów wytwarzania w elektrociepłowni. Oznacza to, 
że nawet w warunkach polityki dekarbonizacji i rosnących szybko cen węglowodorów budowa elek-
trociepłowni węglowych jest obok elektrociepłowni biomasowych dość bezpiecznym ekonomicznie 
wyborem. 
 Gorzej wygląda opłacalność produkcji skojarzonej w oparciu o gaz ziemny. Koszty wytwarzania 
energii elektrycznej z produkcji skojarzonej są w całym okresie na podobnym poziomie co koszt 
produkcji w elektrowni gazowej. Wyniki te odzwierciedlają generalnie mniejsze korzyści energe-
tyczne i ekonomiczne z produkcji skojarzonej z wykorzystaniem gazu w stosunku do produkcji roz-
dzielonej. Wynika to z wysokiej sprawności produkcji ciepła w indywidualnych kotłach gazowych 
oraz stosunkowo wysokiej sprawności produkcji energii elektrycznej w elektrowniach gazowych. 
 
3.7. Koszty polityki dekarbonizacji 
 

Polityka dekarbonizacji prowadzi do zmian struktury technologicznej i paliwowej produkcji ener-
gii w kierunku mniej emisyjnych technologii, powodując przy tym wzrost technicznych kosztów 
wytwarzania energii, który osiąga w okresie 2040–2050 poziom: 
– około 10–19 mld z  rocznie – w porównaniu do aktualnej polityki klimatycznej, 
– około 13–25 mld z  rocznie – w porównaniu do polityki bez redukcji emisji CO2. 
 Uwzględnienie kosztów związanych z wymuszanym prawnie rozwojem produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych (OZE) zwiększa koszty polityki klimatycznej dodatkowo o około 3–6 mld z  
rocznie w całym okresie i sprawia, że łączne koszty osiągają w roku 2050 poziom 25–30 mld z  rocz-
nie. Szczegółowe dane przedstawione w tablicy 4 pokazują koszty głównych komponentów polity-
ki unijnej. 
 
Tablica 4. Wzrost rocznych kosztów wytwarzania energii w wyniku kolejnych faz wdrażania 
polityki klimatycznej (bez kosztów zakupu uprawnień emisyjnych) [mln zł/a] 

Scenariusz 
(polityka popytowa) 2010 2015 2020 2025 2030 2040 2050 

1. Scenariusz Referencyjny 
 Rozwój OZE (15%) 377 3562 5246 4536 4914 4471 5546 
 Redukcja CO2 (20%) nz -7 252 1217 2499 2557 5542 
 Dekarbonizacja nz 22 75 783 1778 10354 13611 

Faza 1 – wdrożona 377 3555 5498 5754 7413 7029 11088 
Faza 2 – proponowana nz 22 75 783 1778 10354 13611 

RAZEM 377 3578 5572 6536 9191 17383 24699 

 
 Przedstawione wyniki pokazują, że wzrost kosztów spowodowany dotychczas wprowadzanymi 
regulacjami sięgać będzie kilku miliardów złotych rocznie. Jednak koszty te odczujemy z pewnym 
opóźnieniem. Mimo braku zweryfikowania w praktyce wykonalności dotychczas wprowadzonych 
wymagań proponowane są już kolejne cele, które prowadzić będą do podwojenia dotychczasowych 
obciążeń. 
 Wprowadzenie polityki dekarbonizacji spowoduje też znaczący wzrost cen energii elektrycznej. 
Jest on przewidywany nawet w wariantach liberalnej polityki klimatycznej – jako skutek oczekiwa-
nego wzrostu cen paliw i konieczności wymiany istniejących elektrowni na nowe. Przy dość wyso-
kim założonym wzroście cen węgla do roku 2025 ceny energii elektrycznej w tych wariantach osią-
gają około 280 z /MWh i na tym poziomie stabilizują się. 
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 Wdrożenie polityki dekarbonizacji spowoduje dalszy wzrost cen, które w roku 2020 przekroczą 
poziom 330 zł/MWh i będą nadal rosły sięgając 480 z /MWh w roku 2050. W efekcie polityki de-
karbonizacji ceny hurtowe energii elektrycznej po roku 2020 będą 3–4-krotnie wyższe od cen z ro-
ku 2005. 
 
 
WNIOSKI 
 
Prognozy dotyczące sytuacji energetycznej świata wskazują, że technologie węglowe stanowić bę-
dą istotny element w bilansie zaspokojenia potrzeb energetycznych. Szczególnie można oczekiwać 
wzrostu produkcji energii elektrycznej z węgla w krajach spoza OECD. Natomiast w UE oczekiwać 
należy mniejszego bądź większego ograniczenia zużycia węgla. 
 Przy kontynuacji obecnej polityki klimatycznej idącej w kierunku dekarbonizacji produkcji ener-
gii można oczekiwać zahamowania rozwoju energetyki węglowej przynajmniej do czasu opraco-
wania efektywnych ekonomicznie technologii wychwytu i składowania CO2 (technologie CCS). 
Dalsze zaostrzanie polityki klimatycznej i celów redukcji emisji oraz ustanowienie cen powyżej 
40–60 Euro za tonę CO2 prowadzić będzie do osiągnięcia opłacalności przez technologie węglowe 
z instalacją wychwytu i składowania CO2. 
 Właśnie technologie CCS są obecnie prezentowane jako przyszłość energetyki węglowej. Przy 
ocenie perspektywy ich szerszego zastosowania trzeba jednak mieć świadomość, że: 
1. Technologie te wciąż są niedopracowane w skali wymaganej dla energetyki zawodowej. 
2. Technologie te mogą być atrakcyjne tam, gdzie skroplony dwutlenek węgla może być wykorzys-

tany do intensyfikacji wydobycia gazu lub ropy (np. w Norwegii lub Wielkiej Brytanii) nato-
miast składowanie wielkich ilości skroplonego gazu w podziemnych złożach solankowych – co 
jest wymuszane warunkami w Polsce – obarczone jest wieloma ryzykami i dotychczas nie zo-
stało przetestowane w skali przemysłowej. 

3. Opłacalne stosowanie instalacji CCS wymaga gwarancji utrzymania odpowiednio wysokiego 
poziomu cen uprawnień do emisji CO2, podczas gdy niepewność podstaw naukowych stwarza 
ryzyko odejścia od tej polityki w przyszłości. 

 Biorąc pod uwagę wymienione i niewymienione ryzyka związane z rozwojem technologii CCS 
należy ocenić, że polityka klimatyczna znacząco pogarsza warunki do inwestowania w klasyczne 
technologie węglowe, natomiast nie tworzy wystarczająco stabilnych warunków do wdrażania roz-
wiązań opartych na stosowaniu badanych obecnie technologii o niskich emisjach CO2. Podsumo-
wując należy stwierdzić, że unijna polityka dekarbonizacji w obecnym wydaniu – jeśli nie zostanie 
szybko zmodyfikowana – może poważnie przyhamować rozwój energetyki węglowej w Polsce, ale 
raczej nie zahamuje rozwoju energetyki węglowej na świecie. 
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Obszary aktywności polityki unijnej i 
ich zgodność z interesem Polski   
Zagadnienie Nazwa pakietu Środki realizacji lub zakres Interes 

Polski 

Rynek gazu i energii 
elektrycznej

Third legislative Energy & 
Gas package

Unijna Agencja ds. koordynacji Regulatorów Energii
unijny rynek energii elektrycznej i gazu, zasada TPA

TAK

Rozwój technologii 
energetycznych

European Strategic 
Technology Action Plan

Europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii 
energetycznych (EPSTE), Działania na rzecz EPSTE

TAK

Redukcja emisji CO2 Pakiet energetyczno -
klimatyczny

System EU ETS
Limity krajowe Non ETS

TAK/NIE

Rozwój OZE
Pakiet energetyczno -

klimatyczny Cele ilościowe dla krajów TAK/NIE

Securing the Energy Future Warunki rozwoju morskiej energetyki wiatrowej TAK

Technologie CCS Pakiet energetyczno -
klimatyczny

Warunki stosowania CCS
Zasady wsparcia publicznego

?

Efektywność 
energetyczna

Pakiet energetyczno -
klimatyczny Krajowe cele ilościowe TAK

Securing the Energy Future Standardy energetyczne dla budynków i urządzeń TAK

Kogeneracja Securing the Energy Future Potencjał oszczędności na skutek kogeneracji TAK

Energetyka jądrowa EPSTE, 
Securing the Energy Future Programy ilustracyjne (kolejne aktualizacje) TAK

Sieci energetyczne Securing the Energy Future
(w tym także follow up) Koordynacja inwestycji infrastruktury energetycznej TAK

Bezpieczeństwo 
dostaw gazu

Securing the Energy Future
( w tym także follow –up) Środki zapewniające bezpieczeństwo dostaw TAK
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TEZA:
Głównym zagrożeniem dla Polski jest  

Polityka klimatyczna, która stała się 
dominującym elementem polityki 
energetycznej, a w szczególności  

sposób jej wdrażania przez Komisję 
Europejską
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I. Skutki dla Polski realizacji 
unijnego celu 70-80%  redukcji 

emisji do roku 2050
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Geneza i cel pracy 

 Eurelectric 2050 – scenariusze dekarbonizacji energetyki UE 
 prace w okresie V – X 2009
 wykorzystany zestaw modeli PRIMES i in.
 szereg uwag krytycznych ze strony polskiej  
 brak oceny sytuacji poszczególnych krajów

 Konferencja w Kopenhadze – XII 2009
 propozycje ustanowienia celów 50% redukcji w skali świata i 80 – 90% 

dla krajów rozwiniętych
 brak analiz rządu polskiego oceniających skutki tych propozycji

Cel pracy: 
1. Ocena skutków polityki dekarbonizacji dla Polski do roku 2050 
2. Dostarczenie informacji ułatwiających wypracowanie 

stanowiska Polski na konferencję w Kopenhadze
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Rozpatrywane sytuacje (warianty) 
rozwojowe (2)
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Ceny uprawnień do emisji CO2  

€'05/€'08 109% 109% 109% 109% 109% 109% 109% 109% 109% 109% 109%

EU27: BASELINE 2009 - EURELECTRIC2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Carbon value (€'05/ t of CO2)
ETS sectors 0,0 0,0 12,4 13,7 18,3 22,9 27,5 30,6 33,7 36,7 39,9
non-ETS sectors 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EU27: DOMESTIC CLIMATE ACTION 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Carbon value (€'05/ t of CO2)

ETS sectors 0,0 0,0 12,4 15,6 19,5 28,7 36,7 46,4 58,4 73,3 92,4
non-ETS sectors 0,0 0,0 12,4 15,6 19,5 28,7 36,7 46,4 58,4 73,3 92,4
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Prognoza cen światowych wg 
Eurelectric 2050  
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Ropa 59,4 71,9 72,6 88,4 101,6 105,9 111,2 116,2 120,4 126,8 1,7%
Gaz 39,7 47,2 49,5 62,1 74,6 76,6 81,9 86,8 92,0 98,3 2,0%
Węgiel 14,1 19,9 22,6 27,1 30,0 29,6 29,6 29,4 29,4 30,5 1,7%
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Emisje CO2 z produkcji energii – cały 
kraj

Najniższy poziom łącznych emisji występuje dla  wariantu 
Efekt_Dek: 31% emisji 1990 i 25% emisji 1988
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Wskaźnik emisji CO2 z elektrowni 
zawodowych

Jednostkowe emisje CO2 z produkcji energii elektrycznej w elektrowniach 
zawodowych spadają z poziomu ok.. 950 kg/MWh w 2005 r. do poziomu 
60 – 80 kg/MWh w wariantach z polityką dekarbonizacji w 2050 r. 
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Struktura zużycia energii pierwotnej, 
polityka liberalna vs dekarbonizacja

Polityka dekarbonizacji prowadzi do znacznej zmiany struktury energii 
pierwotnej
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Struktura paliwowa produkcji energii 
elektrycznej, polityka liberalna vs dekarbonizacja
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Struktura mocy elektrycznych, polityka liberalna 

vs dekarbonizacja

Ref_Lib Ref_Dek

Polityka dekarbonizacji prowadzi do dominacji energetyki jądrowej i OZE w bilansie 
mocy elektrycznych
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Zastosowanie technologii CCS oraz jej 
skutki , scenariusz REF_DEK

Parametr Jedn. 2025 2030 2040 2050

Moc elektryczna MW 0 689 6870 12159

Produkcja energii 
elektrycznej TWh/a 0 4,8 48,1 76,8

Zużycie paliw 1/ mln t/a 0 2,2 22,3 35,5

Wychwycony CO2 mln t/a 0 4,1 41,4 65,9

Wzrost zużycia paliw 
ze względu na 
CCS 1/

mln t/a

0 0,4 3,9 6,6

Rodzaj obiektu Rodzaj technologii

Zainstalowane moce elektryczne

2025 2030 2040 2050

Elektrowne na  węgiel 
brunatny

Bloki ze zgazowaniem 
węgla z instal. 
CCS 0 689 6870 7146

Elektrownie na  
węgiel kam.

Bloki ze zgazowaniem 
węgla z instal. 
CCS 0 0 0 4541

EC na węgiel 
kamienny

Bloki ciepłownicze z 
instalacją CCS 0 0 0 472
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Jednostkowe koszty wytwarzania 
energii elektrycznej, różne warianty
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Nakłady inwestycyjne na produkcję 
energii elektrycznej i ciepła (2006-2050)

Polityka dekarbonizacji prowadzi do wzrostu nakładów inwestycyjnych o:  
○ 74 - 93 mld zł w porównaniu do obecnej polityki klimatycznej,
○ 210 – 225 mld zł w porównaniu do sytuacji bez ograniczeń emisji CO2.
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Wzrost technicznych kosztów produkcji 
energii

Scenariusz (polityka 
popytowa) 2010 2015 2020 2025 2030 2040 2050

1. Scenariusz Referencyjny
 Rozwój OZE 

(15%) 377 3562 5246 4536 4914 4471 5546

 Redukcja CO2 
(20%) nz nz 252 1217 2499 2557 5542

 Dekarbonizacja nz 22 75 783 1778 10354 13611

Faza 1 - wdrożona 377 3555 5498 5754 7413 7029 11088

Faza 2 -
proponowana nz 22 75 783 1778 10354 13611

RAZEM 377 3578 5572 6536 9191 17383 24699

Polityka klimatyczna wdrażana jest stopniowo, przy czym każdy z kolejnych 
elementów tej polityki generuje poważny wzrost kosztów wytwarzania energii.

Skutki widoczne są z opóźnieniem, a nowe propozycja są przedstawiane, gdy 
nie są jeszcze odczuwalne skutki poprzednich    
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Koszty zakupu uprawnień 
emisyjnych

Polityka dekarbonizacji prowadzi do wzrostu cen uprawnień emisyjnych 
oraz rozszerzenia obowiązku ich posiadania 
Mimo redukcji emisji koszty zakupu uprawnień rosną do poziomu powyżej 
50 mld zł’2005 rocznie

Roczne koszty zakupu uprawnień [mln zł 2005], 
Scenariusz Referencyjny, polityka Dekarbonizacji (wariant Ref_Dek)
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Łączne koszty polityki 
dekarbonizacji

Sumaryczne koszty polityki dekarbonizacji: 
- koszty  droższych technologii oraz 
- koszty zakupu uprawnień emisyjnych 
(w porównaniu do polityki bez redukcji CO2)

 13 - 15 mld zł rocznie  - od roku 2020  
 41 - 43 mld zł rocznie - od roku 2030  
 55 - 63 mld zł rocznie - od roku 2040  
 71 - 87 mld zł rocznie - od roku 2050
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II. Jakościowe skutki unijnej 
polityki klimatycznej z 

perspektywy Polski  
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Fundamentalne słabości polityki 
klimatycznej

1. Słabość podstaw naukowych 
2. Niejasne cele 
3. Brak przejrzystości legislacyjnej
4. Brak jasnej logiki systemowej
5. Brak przewidywalności rynkowej
6. Brak przejrzystości finansowej
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Głowni wygrani i przegrani polityki 
klimatycznej  
Wygrani: 
 Producenci urządzeń do technologii OZE (elektrownie 

wiatrowe, panele fotowoltaiczne, biopaliwa II generacji)
 Przemysł pracujący na rzecz energetyki jądrowej 
 Kraje i firmy energetyczne o niskiej emisyjności CO2 
 Firmy produkujące efektywny energetycznie sprzęt (np.. 

świetlówki energooszczędne)
 Kraje o dobrych warunkach produkcji energii z OZE (południe 

i północ UE)  
Przegrani:
 Kraje i firmy energetyczne o wysokiej emisyjności CO2
 Przemysł pracujący na rzecz energetyki węglowej
 Kraje o słabych warunkach do rozwoju OZE
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Kluczowe dla Polski  elementy

1. Wybiórcza internalizacja kosztów/korzyści 
wytwarzania energii

2. Dyskryminacja technologii węglowych
3. Forsowanie stosowania technologii CCS
4. Podbijanie cen energii przez aukcjoning
5. Tworzenie mechanizmów parapodatkowych 

o zasięgu  ponadkrajowym – ryzyko utraty 
przychodów z aukcji
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Główne alternatywy strategiczne dla 
Polski (1)

Strategia pasywna (Europejska)
 bierne wdrażanie prawa unijnego
 bezkrytyczne przyjmowanie celów unijnych jako 

własnych 
 brak rozeznania i uwzględnienia priorytetów 

krajowych. 
 uruchamianie i wspieranie programów badawczych 

i rozwojowych , których zasadność w warunkach  
polskich nie została wystarczająco zweryfikowana

 rozwój energetyki w znacznej mierze kreuje 
miejsca pracy w innych krajach   
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Główne alternatywy strategiczne dla 
Polski (1)
Strategia aktywna (Zintegrowana)
 działanie na forum unijnym na rzecz racjonalizacji prawa 

unijnego
 inteligentną implementację prawa unijnego w Polsce
 wypracowanie priorytetów i celów krajowych
 odpowiednie „dostrojenie” instrumentów rynkowych (np. 

„systemów kolorowych certyfikatów”) do potrzeb i priorytetów 
krajowych

 określenie mierzalnych celów w zakresie dostępności energii 
i usług energetycznych dla odbiorców końcowych w tym 
także odbiorców na terenach wiejskich

 kreowanie i wdrażanie sektorowych programów 
zapewniających ich optymalizację z perspektywy społecznej i 
gospodarczej
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Podsumowanie
Krótkoterminowe skutki polityki 
dekarbonizacji 
1. Ogromne zaburzenie rynku energii 
2. Niepewność odnośnie kierunków rozwoju 

energetyki (szczególnie górnictwo, 
energetyka węglowa)

3. Marnowanie środków  na technologie CCS
4. Ograniczenie skali budowy nowych mocy 

elektrycznych 
5. Prawdopodobny skokowy wzrost cen 

energii 
6. Negatywny wpływ na gospodarkę, w tym 

energochłonne branże  
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Podsumowanie
Długofalowe skutki polityki dekarbonizacji 

KORZYSTNE: 
 Większa dywersyfikacja struktur technologicznych i paliwowych 

NIEKORZYSTNE: 
 Ogromny wzrost kosztów wytwarzania

RYZYKOWNE:  
(o wysokich  kosztach i potencjalnie silnych negatywnych skutkach) 

 Stosowanie na dużą skalę technologii CCS (wychwyt i podziemne 
składowanie CO2) 

BARDZO GROŹNE: 
(o kluczowym znaczeniu ze względu na potencjalne straty dla Polski) 

 Możliwość utraty przez Polskę po roku 2020 przychodów ze 
sprzedaży uprawnień emisyjnych na rzecz centralnego funduszu UE
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Технико-экономическая оценка возможности применения 
спгу в условия шахт ОАО «ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» 
 
 
Фальштынский В.С., Дычковский Р.Е. 

  «   »; 
Заседателев О.В. –  « » 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
В статье дано технико-экономическое обоснование возможности применения скважинной 
подземной газификации угля в условиях участка шахты «им Н.И. Сташкова» ОАО 
«Павлоградуголь». В качестве основных расчетных параметров приняты достаточные для 
эффективной работы показатели планируемой станций «Подземгаз». Рассчитан 
потенциальный состав трудящихся и срок окупаемости предприятия.    
 
 
 
Западный Донбасс – наиболее молодой угольный регион Донецкого бассейна. Первая шахта 
– «Першотравнева» (сейчас закрыта) – была введена в эксплуатацию в 1963 году, последняя 
«им. Н.И. Сташкова» – в 1982 году. Из 10 ныне действующих шахт семь начали свою работу 
в 70-ых годах прошлого столетия, то есть находятся в эксплуатации чуть более 30 лет, в то 
время как в других регионах Донбасса этот срок составляет 60–80 и более лет. 

Подразделения ОАО «Павлоградуголь» (входящего в состав крупнейшей энергетической 
компании страны ДТЭК) имеют ряд преимуществ в сравнении с другими угледобывающими 
предприятиями Украины, а именно: 

 более благоприятная структура шахтного фонда – средняя годовая нагрузка на 
шахту примерно в 2,5 раза выше, чем по угольной промышленности Украины; 

 высокий уровень механизации основных производственных процессов и более 
совершенные технологии, адаптированные к сложным горно-геологическим 
условиям региона; 

 более низкая, чем на многих других угледобывающих предприятиях, себестоимость 
добычи угля. 

В Западном Донбассе добываются угли марок Г, ДГ, из которых приблизительно 30% 
идет в добавку к коксовой шихте, глубина разработки здесь 200-600 метров, что 
значительно меньше, чем в старом Донбассе. Горно-геологические условия могут быть 
охарактеризованы как средние по степени сложности. Шахты региона обеспечены 
геологическими запасами на длительное время – 50-70 лет, хотя запасы эти неравноценны 
по условиям их отработки [1]. 

Западный Донбасс занимает значительное место в промышленности Украины: за 
последние 20 лет (1991 - 2010 годы) здесь добыто около 240 млн т угля, причем в течение 7 
лет годовая добыча составляла более 12 млн. т. В то время как за этот же период годовая 
добыча угля в Украине снизилась со 135 до 80 млн т в год, то есть почти на 40 %, в 
Западном Донбассе происходило постепенное наращивание объемов добычи. Такая 
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динамика привела к тому, что удельный вес Западного Донбасса в общем количестве 
добытого угля в Украине возрос с 7,9 %  в 1991 году до 20 % в 2010 году.  

Шахтный фонд Западного Донбасса более высокий по сравнении с другими 
угледобывающими регионами Украины. Уровень механизации и технологии, небольшая 
глубина разработки, значительные геологические запасы углей дают основание сделать 
вывод о том, что этот регион является весьма перспективным и имеет все возможности для 
улучшения экономических показателей. В связи с выбытием ряда шахт Донецкого бассейна 
и большой сложностью условий разработки на многих предприятиях отрасли, значение 
Западного Донбасса будет возрастать. Это связано с тем, что ОАО «Павлоградуголь» имеет 
все шансы сохранить достигнутый уровень добычи, а при определенных условиях и 
увеличить его [1]. 
 Несмотря на достаточно экономически устойчивое состояние, руководство предприятия 
уделяет большое значение технологическому улучшению всех процессов угледобычи, 
развитию инновационных разработок и трансферу технологий в производство. С этой целью 
была создана Дирекция по перспективному развитию ОАО «Павлоградуголь». 
 Совместно с сотрудниками Национального горного университета и другими 
представителями научных школ Украины, ближнего и дальнего зарубежья, ведутся 
изыскания в области внедрения новой горнодобывающей техники и технологического 
усовершенствования процесса добычи угля. Причем стратегическими планами развития 
рассматриваются не только традиционные механические технологии разрушения пласта, но 
и возможность применения новых радикальных способов, при которых добыча происходит 
с переводом угля из твердого состояние в газообразное. С этой целью оценивается 
возможность применения скважинной подземной газификации тонких каменноугольных 
пластов на шахтах Западного Донбасса [2]. 

Процесс подземной газификации угольных пластов сопровождается высокой 
температурой, давлением, деформациями пород, образованием депрессионных воронок, 
утечками газа и дутья. Поэтому выбор критериев оценки участков каменноугольного 
месторождения Западного Донбасса, ОАО «Павлоградуголь» проводился с учетом влияния 
геологических, гидрогеологических, горнотехнических условий и техногенных факторов на 
изменение массива горных пород и поверхностного ландшафта территорий. 
При выборе участков угольного месторождения были учтены следующие техногенные 
факторы процесса ПГУ: 

 процесс СПГУ искусственно воздействует на природные условия с образованием 
локальных разгрузок, с ослаблением или ростом горного давления, образованием 
деформаций горных пород, гидродинамических, температурных, химических 
аномалий в водоносных горизонтах, другие физико-химические и геологические 
явления; 

 подземная газификация угля осуществляется через пробуренные с поверхности 
земли на угольный пласт эксплуатационные скважины (ориентированные, 
вертикальные или наклонные), по которым подают дутье и отводят газ; 

 реакционные каналы газификации создаются в угольном пласте с помощью бурения 
каналов по углю, фильтрационной сбойкой скважин, гидро-пневморазрывом, 
электросбойкой и др.; 

 процесс ПГУ планируется проводить на воздушном дутье при рабочем давлении 
нагнетания 0,6-0,8 МПа, или паровоздушном (кислородном) дутье (1-1,5 МПа); 

 огневая фильтрационная сбойка скважин проводится под давлением, превышающем 
давление столба воды в зоне сбойки; 

 гидро-пневморазрывная сбойка скважин осуществляется при давлениях, 
превышающих горное давление вышележащей толщи пород; 
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 по мере газификации угольного пласта происходят структурные изменения боковых 
пород (ошлакования), изменяются фильтрационные свойства за счет высоких 
температур, сдвижения массива пород и заполнения выработанного пространства 
обрушенными породами; 

 повышенное давление и высокая температура в зоне горения (1100-13000С) 
изменяют термо- и гидродинамические процессы в боковых породах. Так, под 
воздействием этой температуры породы кровли прогреваются до 100-120°С на 
глубину порядка 3,6-4,7м кратной мощности газифицируемого угольного пласта, 
породы почвы прогреваются до 100-120° на глубину 2,8-3,2 м; 

 в процессе газообразования участвуют влага самого угольного пласта, вмещающих 
пород, статические и динамические водоносные горизонты; 

 водоносные горизонты в зоне подземного газогенератора нагреваются и изменяют 
свой химический состав, насыщаются газами, фенолами, смолами и другими 
вредными примесями; 

 повышенное давление в подземных газогенераторах при особом режиме дутья или 
проведении сбоечных работ вызывают отжатие подземных вод в породный массив, 
способствует прорывам дутья и газа в проницаемые породы, вызывая, при этом, 
гидродинамические аномалии, утечки дутья и газа. 

Попадание дутья и газа в дренажные скважины ведет к снижению дебита скважин, что 
отрицательно сказывается на дренажных мероприятиях (водопонижении, осушении). 
Вышеприведенные соображения свидетельствуют о том, что подземная газификация 
угольных пластов - это достаточно сложный процесс с активным воздействием на 
окружающую среду, что требует обоснования оценки пригодности участков 
каменноугольных месторождений к ПГУ по критериям, а также отработку параметров 
подготовки и эксплуатации подземных газогенераторов, на стендовых и лабораторных 
установках с моделированием подобия: 

 технологических схем ПГУ; 
 конструкций газогенераторов; 
 геологических и гидрогеологических условий;  
 параметров процесса выгазовывания угольного пласта;   
 взаимодействия всех составляющих технологии ПГУ в подобиях реальным 

геологическим и гидрогеологическим условиям месторождения (участка), с целью 
перевода их в натурные условия  для минимизации вышеприведенных техногенных 
факторов. 

В результате всесторонней оценки, для создания опытно промышленной станции, 
предварительно были выбраны 10 участков шахтных полей. Согласно общепризнанным 
критериям наиболее полно для подземной газификации соответствует участок на пласте С5 
шахтного поля шахты «им. Н.И.Сташкова». 

Участок, предлагаемый к газификации, ограничен следующими тектоническими 
образованиями: сбросом №5, сбросом №;3, Богдановским сбросом, продольным сбросом и 
сбросом «А». 

Пласт С5, средней мощностью 1,05 м, простого, реже сложного строения, относительно 
выдержанный, залегает примерно в 300 м от дневной поверхности данной площади. 
Непосредственная кровля представлена преимущественно аргиллитом, реже песчаником и 
алевролитом. Аргиллит массивный, плотный, контакт с пластом резкий, ровный. Предел 
прочности на сжатие изменяется от 66 до 460 кгс/см2.  

Аргиллит в выработках неустойчив, а при обводнении весьма неустойчив. Алевролит и 
песчаник относятся к более устойчивым породам. Основная кровля пласта представлена 
чередованием слоев аргиллита, алевролита и песчаника. 
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Непосредственная почва пласта представлена преимущественно аргиллитом и 
алевролитом, комковатой текстуры в верхней части («кучерявчик» мощностью 0-0,8 м). 
Предел прочности на сжатие 50-524 кгс/см2. Аргиллит среднеустойчив, но при размокании 
неустойчив, пучит. 

Гидрогеологические условия участка относительно благоприятные. Участок изолирован 
со всех сторон тектоническими нарушениями от гидравлической связи с вышележащими 
водоносными горизонтами. В кровле пласта залегают аргиллит и алевролит, являющиеся 
водоупорными породами. 

Основные технико-экономические показатели строительства и эксплуатации станции 
подземной газификации углей основываются на определении: капитальных вложений, 
численности трудящихся, производительности труда, себестоимости газа, прибыли, срока 
окупаемости и других параметров. 

Наряду с оценкой эффективности основной производственной деятельности 
предприятия, произведена и экологическая оценка последствий влияния этой деятельности 
на окружающую природную среду. В качестве методического пособия использовались 
следующие источники [3-5]. 

Основные исходные технологические параметры работы потенциальной станции 
подземной газификации углей приведены в табл. 1. 

 
Tаблица 1. Исходные технологические параметры станции ПГУ 

Наименование показателей Единица измерения Значения показателей 
Проектная мощность станции млн.м3 газа в год 598,1 
Товарная продукция - 598,1 
Средняя мощность угольного 
пласта м 1,05 

Плотность угля т/м3 1,16 
Количество газогенераторов в 
одновременной работе газогенератор 5 

Количество наклонно-горизонтальных скважин в работе 
Всего скважин 25 
В том числе -  
Дутьевых - 10 
Газоотводных - 10 
Для подачи закладочного 
материала - 5 

Вертикальных розжиговых - 5 
Среднегодовая длина скважин  м 9880 
Расход дутья млн.м3 в год 273,4 
Расчетная теплота сгорания газа МДж/м3 7,5 
Число дней работы в году   
Предприятия сутки 365 
Трудящегося  260 

Продолжительность рабочей недели 41 
Продолжительность смены 8 
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Данные о потенциальной численности трудящихся и производительности труда приведены 
в табл. 2 и 3. 
 
Таблица 2. Численность трудящихся и производительность труда 

Категории персонала, участки, цехи Численность трудящихся, чел. 

явочная по списку 
Промышленно-производственный персонал 

Рабочие 
Газогенераторный цех 51 82 
Воздуходувный цех 4 7 
Участок подачи валового газа 4 7 
Теплоутилизирующая  установка 35 55 
Буровой цех 130 175 
Закладочный комплекс 30 44 

Обслуживание и ремонт электрооборудования и средств 
автоматизации 9 12 

Ремонтный персонал 14 19 
Обслуживание внеплощадочных сетей 25 38 
Участок транспорта 19 26 
Прочие процессы 28 41 
Комплекс подготовки закладочного материала 31 46 
Итого рабочие 380 552 
Руководители, специалисты, служащиеся 86 86 
Итого производственный персонал 466 638 
Непромышленный персонал 24 32 
Всего 490 670 

 
 
 
Таблица 3. Производительность труда 

Категория 
трудящихся 

Производительность труда 1 чел. по списку 
по товарному газу (тыс. м3) в условном топливе (т.у.т.) 

Рабочие 2924  877,2 

Трудящиеся 2445 709,1 

 
 
Необходимые капитальные вложения для реализации проекта СПГУ по направлениям 
затрат приведены в табл. 4 
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Таблица 4. Капитальные вложения по направлениям затрат 
Направления затрат Сметная стоимость, млн. грн  

Строительные работы 

подъездные путей, бытовые и 
промышленные коммуникаций,  28,76 

бурение, оборудование 
и подготовка подземного газогенератора 86,88 

Монтажные работы 
силовой поверхностный комплекс и 

комплекс очистки и переработки 45,32 

Оборудование 
силовой поверхностный комплекс очистки 

и комплекс переработки 102,98 

Прочие работы и затраты 81,8 
ИТОГО 318,74 

 
Приведенная в табл. 4 стоимость производственного строительства не учитывает затраты 

на сооружение очистных сооружений станции (и связанного с ними химического 
перерабатывающего комплекса, без которых в настоящее время строительство предприятий 
по ПГУ невозможно. 

Экономические расчеты химического комплекса ПГУ, т.е. расчеты, связанные с 
затратами и экономической эффективностью переработки так называемых побочных 
продуктов ПГУ, также сопряжены со значительными трудностями, объясняющимися 
отсутствием на данный момент конкретных детально проработанных технологий по 
выделению из газа ПГУ определенных, экономически привлекательных, химических 
продуктов. Кроме того, в настоящее время имеют место значительные колебания как в 
расценках на отдельные химические продукты, так и в себестоимости различных 
технологических процессов. 

Наиболее подходящим для сравнения с ПГУ является метод переработки угля 
коксованием. Опыт развития технологии коксования углей, использование получаемых при 
этом химических продуктов могут служить базой для создания технологии химических 
производств на основе подземной газификации углей. 

Сводная информация капитальных вложений на строительство станции СПГУ приведена 
в табл. 5. Затраты на социальную сферу приняты в размере 50 % от стоимости произво-
дственного строительства. 
 
Таблица 5. Сводная таблица капитальных затрат на строительство станции ПГУ 

Направления затрат Стоимость, млн. грн 
производственное строительство станции СПГУ 318,74 
затраты на производство генераторного газа (энергетического, 
технологического) 87,5 

затраты на химическую переработку газа 105,9 

затраты на социальную сферу 10,2 

Итого  522,34 
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Себестоимость производства 1000 м3 рассчитана по элементам затрат и составляет 516,2 
грн/1000 м3 газа. 
Стоимость реализованной продукции состоит из двух частей: 

 стоимости произведенного и отпущенного потребителю газа; 
 стоимости тепловой энергии, получаемой за счет утилизации тепла отходящих 

газов и реализуемой промышленным предприятиям и ЖСК. 
Отпускная цена предприятия и стоимость реализованной товарной продукции 

определены в табл. 6. 
 
Таблица 6. Предполагаемые отпускная цена предприятия и стоимость реализованной товарной 
продукции 

Наименование показателей Единица измерения Значения 
показателей 

Себестоимость товарной продукции грн/1000м3 516,2 
Прибыль - 120 
Оптовая цена - 636,2 
Налог на добавленную стоимость (20% от 
оптовой цены) - 127,2 

Отпускная цена - 763,4 
Годовой объем товарной продукции (газа) млн. м3 газа 598,1 
Стоимость реализованного газа млн. грн. в год 366 
Количество тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям тыс. Гкал в год 893,5 

Стоимость тепловой энергии Грн/Гкал 224 
Стоимость реализованной тепловой энергии млн.грн. в год 200,1 
Общая стоимость реализованной товарной 
продукции млн. грн. в год 566,1 

 
 
Кроме того, необходимо учесть доход от реализации химических продуктов (конденсат 
газов СПГУ). Необходимые данные представлены в таблице 7. 
 
Таблица 7 

Вид химического 

продукта 

Выход химических продуктов по станции СПГУ (т) 

из одного 

газогенератора 

(г/г) 

станция 

СПГУ 

(5 г/г) 

стоимость 

ед. продукта,  

грн 

общая стоимость, 

тыс. грн 

Каменноугольная смола  3878,7 19439,3 726,8 14128,5 

Бензол 1213 6065 6520 39543,8 

Аммиак 2252 11264 940 10588,2 

Сера 274 1371 1300 1782,3 

 Всего 66042,8 
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Итого, имеем доход от продажи химических продуктов по станции СПГУ в сумме 
66042,8 тыс. грн, из них 12350,0 тыс. грн – затраты (18,7%), 53692,8 тыс.грн – прибыль 
(81,3%). 

Общая прибыль по предприятию может составить 311,1 млн грн. 
При этом срок окупаемости капитальных вложений составит: 
 

522,34/311,1 = 1,7  
 

Экономический эффект ПГУ складывается из следующих факторов: 
 экономии топлива; 
 сокращения капитальных и эксплуатационных затрат на добычу топлива; 
 сокращения транспортных расходов на передачу топлива потребителям и вывоз 

золы при производстве и использовании топлива; 
 экономии эксплуатационных издержек у потребителя на подготовку топлива к 

сжиганию; 
Экономия топлива. Годовая выработка товарного газа на станции подземной газифи-

кации углей может составить 598,1 млн. м3 в год, что эквивалентно 
 

598,1×2000/7000= 170,9 тыс.т. у.т. в год 
 

Если принять для данных расчетов уголь калорийностью 6000 ккал/кг, то экономия угля 
будет равна: 

(170,9+26)×7000/6000=230 тыс. т угля в год 
 

Сокращение транспортных расходов. Себестоимость транспортировки газа СПГУ 
значительно ниже затрат на транспорт угля. К экономии транспортных расходов следует 
отнести исключение затрат на транспорт породы в отвал. При мощности шахты 800 тыс. т 
угля в год и зольности 34% ежегодный выход породы будет составлять не менее 300 тыс.т. 
Транспортировка ее в отвал на расстояние 5 км равен: 0,60×15×300=2700 тыс. грн в год, где 
0,60 – плата за перевозку породы на расстояние 5 км, грн/т; 15 – коэффициент увеличения 
затрат. 

Соответственно, суммарная экономия транспортных расходов способна составить: 
 

(25-1)×0,23+2,7=8,22 млн. грн в год. 
 

Экономия эксплуатационных издержек у потребителя. Перевод ТЭС для выработки 
электроэнергии и тепла с твердого топлива на газообразное дает снижение трудоемкости 
примерно на 20% или на 0,26 чел. на 1000 кВт мощности.  

Экономия эксплуатационных затрат при работе ТЭС на газе подземной газификации 
углей составит 7,2×50=360 грн/т у.т., а при работе котельных 16,2×50=310 грн/т у.т. 
 
ВЫВОДЫ 
 
Поземная газификация является радикальной технологией добычи угля с комплексной 
переработкой угольных пластов на месте залегания. Существующий опыт работы станций 
«Подземгаз» и подземных газогенераторов во многих странах мира показывает 
дееспособность и эффективность термохимической технологии переработки угольных 
пластов. 
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Технология СПГУ с разработкой новых технологических схем и конструкций 
газогенератора обеспечивает управляемость, экологичность и экономичность процесса 
подземной газификации угля с подготовкой газогенераторов с поверхности земли и в 
шахтных условиях. 

Процесс скважинной подземной газификации углей  ведет к ряду социальных, 
экономических и экологических преимуществ по сравнению с шахтной разработкой: 

 позволяет реализовать идею безлюдной выемки угля; 
 появляется возможность освоить забалансовые угли; 
 •общая прибыль для конкретно взятого предприятия может составить 311,1 млн грн 

в год, срок окупаемости капитальных вложений - 1,7 года; 
 происходит экономия топлива в количестве 230 тыс.т. у. т в год,; 
 сокращаются транспортные расходы на доставку топлива потребителям и на 

транспортировку породы в отвалы (8,22 млн. грн. в год); 
 перевод с твердого топлива на газообразное способно привести к экономии 

эксплуатационных издержек у потребителя: в размере 360 грн/т у. т. при работе на 
газе ТЭС, а при работе котельных – 810 грн/т у.т.; 

 исключение процессов добычи и транспортирования угля, а также сооружения и 
содержания золоотвалов в значительной мере улучшает экологическую обстановку 
в местах расположения топливно-энергетических комплексов. 

Технико-экономическая оценка капитальных, эксплуатационных, транспортных затрат и 
экологических издержек, при создании и эксплуатации станции СПГУ, подтверждает 
эффективность и целесообразность применения этой технологии в условиях шахт Западного 
Донбасса. 
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Abstract 
The study of the feasibility the application of borehole underground coal gasification is given ac-
cording the conditions of mine «N.I. Stashkov», SC «Pavlogradugol'». The basic parameters for ef-
fective work of the planed stations «Podzemgaz» are taken for estimation in the article. Potential 
composition of employers and term of enterprise recoupment is expected. 
 
Key words: underground gasification, economical values, capital costs, list composition 
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Spis treści.

1. Ogłoszenie Nowej Polityki Surowcowej UE  
(RMI) - przypomnienie.

2. Realizacja programu – lata 2008/2010
3. RMI – FP7 (projekty innowacyjne)
4. Program Europa 2020 a polityka surowcowa
5. 2010 – przyśpieszenie w obszarze RMI.
6. Europejska Inicjatywa w obszarze RMI 2010-

2020
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The EU Raw Materials Initiative COM(2008)699
Zabezpieczenie pewnego i swobodnego dostępu do surowców staje się
ważnym elementem budowy przewagi konkurencyjnej UE i istotnym
czynnikiem jej sukcesu gospodarczego na arenie międzynarodowej.
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KE zaleciła, aby kraje UE określiły listę surowców strategicznych
ważnych dla swojej gospodarki i opracowały zintegrowany 
program bezpieczeństwa surowcowego oparty na trzech 
zasadniczych filarach: 

1. Swobodny dostęp do surowców na rynku światowym (w tym do 
surowców strategicznych). 

2. Stworzenie warunków zwiększenia podaży surowców ze źródeł  
europejskich (eksploracja, nowe przełomowe technologie dla 
przemysłu wydobywczego i przetwórczego),

3. Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów surowcowych 
w Europie, wspieranie recyklingu.

Strategia budowania bezpieczeństwa 
surowcowego dla Europy, Bruksela, 26.11 2008.

Żródło: komunikat DG Enterprises & Industry, Unit 3 steel, metals, minerals, 4 
listopada 2008
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Wsparcie podaży surowców ze źródeł europejskich.
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2. I kw. 2009 – powołanie Grupy Roboczej ds. 
wymiany najlepszych praktyk w krajach UE w  
dostępie do złoża (uproszczenia procedur 
administracyjnych w wydawaniu zezwoleń dla 
poszukiwań złóż i ich wydobycia w krajach 
UE).

Raport końcowy Grupy Roboczej został  
opublikowany 1. lipca 2010 i podany do 
publicznej konsultacji. 

Realizacja Nowej Polityki Surowcowej UE – 2009.

1. Przedstawienie najlepszych 
doświadczeń w planowaniu 
przestrzennym i 
procedurach adm. w krajach 
UE dot. poszukiwań, 
rozpoznania złóż i ich 
przyszłego wydobycia;

2. Opracowanie programu 
współpracy pomiędzy 
krajowymi instytutami 
geologicznymi w UE na 
rzecz tworzenia jednolitej 
geologicznej bazy inform. 
UE (One Geology).

3. Opracowanie spójnych   
zasad realizacji dyrektywy 
Natura 2000 i oczekiwań 
przemysłu wydobywczego 
w zakresie jego dalszego 
rozwoju w UE.
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Ważny element 
działania w zakresie 
zachowania 
bioróżnorodności w 
Europie

Dyrektywa Siedliskowa 
~ 14% terytorium UE

Dyrektywa Ptasia ~ 8 % 
terytorium UE

Razem: około 25 000 
miejsc, 1 milion km²,

17 % terytorium UE

Sieć obszarów Natura 2000

– 60 –



Strategiczne surowce nie-energetyczne w dokumencie 
dot. Nowej Polityki Surowcowej UE.

W raporcie Grupy Roboczej oceniono wagę i znaczenie 41 surowców dla 
gospodarki europejskiej przy uwzględnieniu następujących wskaźników: 

- Ich znaczenia ekonomicznego dla gospodarki; 
- Skali ryzyka w przypadku przerwania ich dostaw.
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Metale 21 wieku

U.S. Department of Energy
Office of Policy and International Affairs

Popyt związany w zastosowaniach dot. czystej energii:
Wind turbines: magnets
Electric vehicles: batteries, magnets
Solar cells: PV films
Energy efficient lighting: phosphors

Diana Bauer,US Department of Energy
Office of Policy and International Affairs,Dec. 3, 2010
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Zastosowania pierwiastków ziem rzadkich - REE
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Gwałtowny wzrost popytu na większość metali 
technologicznych w ostatnich 30. latach.

% mined in 1980-2010

% mined in 1900-1980

Mine production since 1980 / since 1900
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Re Ga In Ru Pd Rh Ir REE Si Pt Ta Li Se Ni Co Ge Cu Bi Ag Au

% mined in 1980-2010

% mined in 1900-1980

REE = Rare Earth ElementsWażne dla zastosowań w technologiach czystej energii

Źródło: Christian Hagelüken, Mark Caffarey - UMICORE      EU-US Workshop, 3.12.2010, MIT
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ProMine - WP3, wstępne rozpoznanie.

Trans-Atlantic Workshop, Rare Earth Elements and Other Critical Materials 
for a Clean Energy Future,Boston, 03 December 2010

Antje Wittenberg
Metals, Minerals, Raw Materials
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Wzrost nakładów na badania, innowacyjność, 
kształcenie, wzrost zasobów wiedzy i umiejętności.

• Od roku 2007 rośnie wsparcie 
w nakładach na badania i 
innowacje z wykorzystaniem 
instrumentów finansowania 
innowacji w UE (7. PR) na rzecz 
przemysłu wydobywczego.
• Widoczne jest wsparcie dla 
działań Europejskiej Platformy 
Technologicznej ds. Zasobów 
Surowcowych (ETP SMR) -
formalne uznanie ETP SMR 
nastąpiło 4 września 2008r. 
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Priorytety ETP SMR ujęte w Strategicznej Agendzie 
Badawczej (SRA) i realizowane w projektach FP7 w 
latach 2007-2010.

• A: Innowacyjne technologie i procesy – produkty o 
wysokiej wartości dodanej; (ProMine, Experl)

• B: Technologie wspierające zwiększanie europejskiej 
bazy zasobowej i dostęp do surowców;

• C: Nowe kierunki i technologie w eksploatacji surowców 
ich przetwórstwie i odzysku (One Geology, 
Eurogeosource)

• D: Zmniejszenie oddziaływania na środowisko (EO-
MINERS, Impactmine)
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FP7, Tematyka 4 - Nanotechnologie, materiały 
i nowe technologie produkcyjne.
Otwarte wezwania do projektów na rok 2011 n.p:

- Sieć ERA-NET w obszarze surowców mineralnych na 
poziomie krajów członkowskich (wspólne badania w obszarze 
inżynierii materiałowej, i współpraca międzynarodowa, (ERA-
MIN).

- Nowe inteligentne technologie w operacjach górniczych pod 
ziemią (advanced underground technologies for intelligent 
mining),

- Projekty nowych eko-produktów – efektywne kosztowo i 
ekologicznie metody produkcji (efektywne zarządzanie wodą 
w procesach przemysłowych), oraz:

- Materiały zastępcze (nowe materiały, które mogą zastąpić 
materiały krytyczne oraz PGE i REE);

Propozycje projektów przewidziane do realizacji w 
latach 2010 – 2013, finansowanie z programu FP7.
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Pakiety robocze IDM. 
• WP1: Mine-wide information and control systems, logistic and
mass flow management
• WP2: Novel mining and underground processing methods
• WP3: Rock mechanics and ground control in deep mine
• WP4: Innovative machinery for deep underground operations
• WP5: Application, demonstration, validation
• WP6: Working environment, health and safety
• WP7: Communication, dissemination and societal issues

NMP.2011.4.0-2. Advanced underground technologies for 
intelligent mining and for inspection, maintenance and 
excavation.

Jeden z projektów proponowanych przez ETP SMR w 
FP7 NMP – Intelligent Deep Mine (IDM) - 2011.

Wniosek złożony w listopadzie 2010 przeszedł pomyślnie pierwszy 
etap aplikacji (styczeń 2011). II etap – kwiecień 2011.

– 69 –



1 (Koordynator),  LKAB, Sweden, Mining Company

2 Aalto University Finland, University
3 ABB, Sweden, Equipment supplier
4 Agnico-Eagle Finland Oy, Finland, Mining Company
5 Boliden Mineral AB, Sweden, Mining Company
6 Bucyrus Europe GmbH, Germany, Equipment supplier
7 CommodasUltrasort GmbH, Germany, Equipment supplier
8 DMT GmbH & Co. KG, Germany, Service provider
9 ETP SMR, Secretariat Belgium Association
10 Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA), Germany, RI
11 Geodata Ziviltechnikergesellschaft mbH Austria, Service and equipment provider, SME
12 GIG, Central Mining Institute, Poland, Research Institute
13 INERIS, France, Research Institute
14 KWSA – Kompania Węglowa SA, Poland, Mining Company
15 KGHM CUPRUM Ltd, Poland, Industry research
16 K+S Aktiengesellschaft, Germany, Mining Company
17 Lulea University of Technology, Sweden, University
18 Meyco Equipment, Division of BASF, Europe AG, Switzerland, Equipment supplier, SME
19 Mineral Industry Research Organisation – MIRO, United Kingdom, Service provider, SME
20 RWTH Aachen University, Germany, University
21 Sandvik Mining and Construction GmbH, Austria, Equipment supplier
22 Technical University of Kosice, Slovak Republic, University
23 VSH, Versuchsstollen Hagerbach Ltd, Switzerland, Service

FP7 IntelliMine – lista uczestników.
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Szwedzka Inicjatywa rządowa – Mine of the 
Future,  2009 – 2010.

1. Opracowanie koncepcji podziemnej kopalni przyszłości (1,500-
2,000 m) obejmującej rozwiązanie takich problemów jak: 
- Atrakcyjne miejsce pracy,
- Lean & Green Mining & Mineral Processing,
- Nowe procesy produkcji i technologie,
2. Opracowanie programu badań i wdrożenie nowych rozwiązań 
wspomagających koncepcję Kopalni Przyszłości w latach 2012-2020 
działającej w trudnych warunkach podziemnej kopalni. 

3. Wyniki studium “Mine of the Future” mają być wkładem  w 
opracowanie wizji europejskiej kopalni podziemnej eksploatującej 
złoża rud na dużej głębokości.
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Konsorcjum „Mine of the Future” (2009-2010)

Project leader
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Droga do wdrożenia koncepcji  „Intelligent MineTM”
1992-2002

na podstawie prezentacji prof. Pekka Särkkä, Helsinki Technical University, 2008
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FP7 NMP.2011.4.0-6 ERA-NET on the Industrial 
Handling of Raw Mat. for European industries (1).

Zakres techniczny: Celem projektu ERA-NET jest wzmocnienie koordynacji
programów badawczych w obszarze produkcji przemysłowej i 
zabezpieczenia surowców dla gospodarki europejskiej. 

To powinno się osiągnąć poprzez współdziałanie ze zintegrowaną strategią
przedstawioną w EU Raw Materials Initiative (RMI) poprzez efektywane 
wykorzystanie zasobów surowcowych Europy dzięki innowacyjnym 
rozwiązaniom w technologiach eksploracji, eksploatacji i przeróbki oraz 
poprzez zmniejszenie konsumpcji surowców. Nowe rozwiązania 
powinny uwzględniać lepsze wykorzystanie surowców, recykling oraz 
substytucję materiałów.

ERA-NET powinien stworzyć efektywną platformę na długi okres czasu, by 
porównywać krajowe programy rozwojowe i tworzyc przy tym wspólne 
projekty programów badawczo-rozwojowych między partnerami dającymi w 
efekcie skoordynowane wspólne wezwania do projektów europejskich.

ERA-NET ma stworzyć efektywne narzędzie do współpracy całego przemysłu 
wydobywczego, w szczególności z Europejską Platformą Technologiczną
Zasobów Surowcowych, w zakresie programowym jak i działalności 
rozwojowej na bazie sieci współpracy.
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Sprawy surowców mineralnych poruszane w czasie
kolejnych prezydencji krajów członkowskich UE.

28-29 kwietnia 2009, Praga, Republika Czeska

12-14 października 2009, Politechnika w Lulea, Szwecja

16-18 czerwca 2010, Madryt,  Patronat Ministerstwa 
Przemysłu, Turystyki i Handlu, Hiszpania 

20-21 października 2011, Wrocław, patronat Ministerstwa 
Gospodarki. 
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Niemcy 2010–budowanie polityki bezp. surowcowego.     
Instytucje rządowe przygotowujące  program działania:  

Technological-
strategic focus

• Technological research 
focusing on mineral and 
metalliferous raw materials

Freiberg Institute of Resource 
Technology at Helmholtz

Political-strategic 
focus

• Main activities:
 Energetic and mineral 

raw materials
 Monitoring and 

evaluation 
of the market of raw 
materials

 Geological information 
for politics and industry

 International 
collaboration

 Advisory of the Federal 
Government in all 
geologically relevant 
issues

Federal Institute for
Geoscience and Natural

Resources (BGR), Hannover

– 76 –



- przedstawienie nowej strategii surowcowej, tworzącej 
odpowiednie warunki dla zabezpieczenia podaży 
podstawowych surowców i zarządzania nimi.

Strategia wymienia 10 kluczowych działań wspierających
konkurencyjność przemysłu europejskiego w tym:

Strategia „Europa 2020” - jej celem jest wspieranie wzrostu 
gospodarczego Europy poprzez utrzymanie i rozwijanie silnej, 
wszechstronnej i konkurencyjnej bazy przemysłowej w 
Europie.

Rok 2010 - Program EUROPA  2020.
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• zwiększyć produkcję i odzysk surowców potrzebnych dla swojej 
gospodarki, 

• mocno postawić na recykling surowców, 
• znaleźć inne materiały/surowce, które zastąpią:

- surowce strategiczne, 
- surowce szkodliwe dla środowiska, lub 
- których produkcja wymaga zastosowania dużej ilości energii, oraz

• bardziej efektywnie wykorzystywać swoje zasoby surowcowe. 

Program finansowania innowacji w obszarze RMI ogłoszony 9 grudnia br. 
w Brukseli przewiduje ogłoszenie konkursu na 10 innowacyjnych 
zakładów przemysłowych (!!!)  w zakresie nowych technologii w 
zakresie od eksploatacji górniczej, przeróbki, do odzysku surowców 
strategicznych, z uwzględnieniem recyklingu i substytucji surowców 
strategicznych (at least three key applications of critical raw materials).

Program Europa 2020 – cele w zakresie 
surowców.

Europa powinna:
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PGM

Odzyskać więcej: większość metali rzadkich czy 
szlachetnych występuje w złożach  towarzysząc metalom 
podstawowym (Cu, Zn, Pb, Sn, Ni, Al).

Źródło: Ch. Hagelueken , UMICORE
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Cienkie powłoki: przezroczyste i przewodzące folie na bazie indu (ITO) do produkcji:

- ekranów ciekłokrystalicznych (50% zastosowań!)
- wyświetlaczy płaskich, ekranów dotykowych,
- ogniw fotowoltaicznych
- inteligentnych okien …

Przykład ważnego produktu ubocznego: ind.

Popyt na ind rośnie gwałtownie.
Wyzwanie dla recyclingu: bardzo małe ilości indu na jednostkę.

Źródło: Jak Analiza Przepływu Materiału przyczynkiem do dyskusji na temat 
minerałów krytycznych? Daniel B. Müller, EU-USA Workshop, 3rd Dec. 2010.

Ind – zastosowania - 2009
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“Złoża w miastach” (urban mining) mogą często być bogatsze 
niż te, naturalne w ziemi.

• Wydobycie ze złoża pierwotnego:
– ~5 g/t Au W złożu

– podobnie jest w przypadku PGM.

• Złoże wtórne - zasoby w miastach:
– 200-250 g/t Au w obwodach 

drukowanych komputerów

– 300-350 g/t Au w komórkach tel.

– 2000 g/t PGM w katalizatorach sam.

Odnosi się to również do innych metali technologicznych

Źródło: Ch. Hagelueken, UMICORE

Przykład – Au
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1. Rozpoczęto dwu- i trójstronne rozmowy z USA (Partnerstwo Atlantyckie) i Japonią
poprzedzone rozmowami pomiędzy USA a Japonią (U.S.- Japan REE Roundtable,
październik 2010).

2. Spotkanie w siedzibie MIT, Boston, USA przedstawicieli EU-USA (workshop), które
odbyło się dnia 3. grudnia 2010. Na spotkaniu omówiono mozliwości współpracy w
zakresie zastosowań REE w obszarze energii odnawialnej i w innych dziedzinach. W
spotkaniu wzięły udział również osoby zaproszone z Japonii.

3. Porozumienie UE z krajami Afryki reprezentowanymi przez African Union Commission 
zawarte w Adis Abebie, czerwiec 2010, rozpoczęcie rozmów bilateralnych UE/AUC w 
trzech obszarach:

- Zarządzanie zasobami surowcowymi
- Infrastruktura/Inwestycje
- Edukacja w zakresie rozpoznawania złóż i ich oceny

Współpraca międzynarodowa w UE w zakresie 
budowania bezpieczeństwa surowcowego.
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Program: „Innowacyjne Partnerstwo dla 
Surowców Nie-Energetycznych w Nowoczesnym 
Społeczeństwie-2020”, Bruksela, 9 grudzień 2010

Europa powinna uczynić znaczący krok naprzód do 
roku 2020, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo w 
dostępie do surowców i wdrożyć efektywne, zgodne z 
zasadami zrównoważonego rozwoju, zarządzanie nimi. 

Proponowany program zapewni bezpieczeństwo 
surowcowe w okresie średnio i długoterminowym, 
umożliwi wzrost efektywności w wykorzystaniu 
surowców w Europie oraz stworzy bazę do ponownego 
ich odzysku w procesie recyklingu (małe i średnie 
przedsiębiorstwa). 
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EU Innowacyjne Partnerstwo (EIP) 2010 - 2020.

WP1 – Nowe, innowacyjne technologie i rozwiązania w zakresie zwiększenia 
podaży surowców ważnych dla gospodarki europejskiej;

WP2 – Nowe, innowacyjne technologie i rozwiązania w zakresie substytucji 
surowców krytycznych, technologie dla nowych źródeł ich zasobów;

WP3 – Działania na rzecz identyfikacji zasobów europejskich w zakresie 
surowców pierwotnych i wtórnych;

WP4 – Zmiany obowiązującego prawa w zakresie gospodarki surowcami 
wtórnymi w UE (przejrzyste reguły prawne, certyfikaty i monitoring, 
organizacja zbierania surowców wtórnych), nowe rozwiązanie 
technologiczne na rzecz odzysku surowców (złomy elektroniczne, 
zagospodarowanie odpadów zawierających metale strategiczne),  
wsparcie dla SME w tej dziedzinie;

WP5 – Współpraca międzynarodowa w zakresie pozyskiwania surowców 
strategicznych (USA, Japonia, kraje Afryki, Kanada).

Zadania do realizacji w ramach programu EIP do roku 2020.
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Kamienie milowe we wdrażaniu Europejskiego 
Partnerstwa Innowacyjnego w obszarze surowców.

Krótkoterminowe: (2010-2011).

1. Powołanie grupy sterującej oraz związanej z nią grupy eksperckiej z 
opracowanym planem działania w zakresie:

1.1.Zadań do realizacji w zakresie badań i innowacji z wykorzystaniem programu 
FP7 i innych na programów narodowych;

1.2.Stworzenie europejskiej bazy danych na temat surowców. Plan działania ma 
uwzględnić uwagi z otwartego spotkania zainteresowanych stron z udziałem  
European Geological Surveys, przemysłu, instytutów badawczych, NGO's i 
krajów członkowskich UE.

2. Wstępne opracowanie listy 10 pilotowych zakładów przemysłowych w obszarze 
wydobycia, przerobu i recyklingu.

3. Przedstawienie pierwszej wersji planu działań na szczeblu UE w wytypowanych 
obszarach oraz metod zarządzania w dziedzinie efektywnego wykorzystania 
surowców. 

4. Sugestie w zakresie wymaganego zakresu działań badawczych, które należy 
ująć w następnym programie ramowym UE (FP8).
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Średnioterminowe: (2011-2013)

1. Rozpoczęcie konkretnych działań w obszarze FP7 nakierowanych na 
realizację podstawowych koncepcji technologicznych dot. pilotowych 
zakładów produkcyjnych obejmując obszar wydobycia i przeróbki aż do 
systemów zbierania i przerobu surowców wtórnych (recycling) celem 
odzysku surowców strategicznych oraz znalezienie skutecznych 
rozwiązań w zakresie przynajmniej trzech substytutów minerałów 
krytycznych.

2. Zapewnienie długookresowego zastosowania tych rozwiązań poprzez 
przyjęcie ich przez przemysł celem wdrożenia ich do praktyki przemysłowej.

3. Współpraca władz publicznych i sektora prywatnego na rzecz wsparcia i 
opracowania zasad innowacyjnej produkcji surowców ze źródeł pierwotnych  i 
wtórnych na bazie nowego systemu ich zbierania i nowych technologii 
recyklingu.

Kamienie milowe we wdrażaniu Europejskiego 
Partnerstwa Innowacyjnego w obszarze surowców.
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Długoterminowe: (2014-2020)

1. Utworzenie pełnej bazy wiedzy na temat surowców europejskich, uzupełnianej i 
uaktualnianej na bieżąco z uwzględnieniem przewidywanego popytu na te 
surowce biorąc pod uwagę różne scenariusze oraz ich wpływ na sytuację 
gospodarczą i środowisko.

2. Zastosowanie przemysłowe 10-u innowacyjnych zakładów przemysłowych w 
poszczególnych ogniwach całego ciągu technologicznego od 
eksploatacji złóż do produktów końcowych (włączając recykling).

3. Znalezienie efektywnych substytutów dla przynajmniej trzech materiałów 
krytycznych poprzez ww. projekty badawcze.

4. Inicjatywy w zakresie projektów legislacyjnych i standaryzacji wspierających 
wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych w przemyśle surowcowym.

Kamienie milowe we wdrażaniu Europejskiego 
Partnerstwa Innowacyjnego w obszarze surowców.
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EIP - WP1
propozycja do umieszczenia na liście 10 pilotowych 
rozwiązań projektu demonstracyjnego:

Zautomatyzowana podziemna kopalnia miedzi w 
Europie Środkowej z zastosowaniem mechanicznego 
urabiania, z możliwością sortowania rudy pod ziemią 
oraz wykorzystaniem odpadów końcowych do 
podsadzania wybranej przestrzeni.

Kraje, które mogłyby wesprzeć tę inicjatywę to: 
Polska, Szwecja, Niemcy, Finlandia, inne ?
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Reserve areas
EXTENSION GŁOGÓW

Polska: KGHM – jedne z największych na 
świecie zasobów miedzi i innych metali.

Presently-licensed areas
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37

Realizacja projektu pilotowego.

The invisible, 
zero-impact

mine
European Innovation Partnership

IntelliMine

The Intelligent 
Deep Mine of the

Future

10 - 15 lat

• „IntelliMine” i „Smart Mine of the Future” - wkład do realizacji projektu.
• Elementy obu obecnych projektów mogą być przydatne w 

przygotowaniu do realizacji projektu pilotowego po umieszczeniu go na 
liście 10 inowacyjnych pilotowych zakładów przemysłowych w 
programie 2010-2020 Innovation Partnership.
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Nieformalne spotkanie interesariuszy
Uruchomienie projektu – 09.12.2010

Identyfikacja głównych potrzeb oraz 
podmiotów/interesariuszy

Określenie działań pilotażowych przez 
interesariuszy

Planowanie realizacji programu EIP:1.krok

1. Warsztaty – 28 Luty 2011, Bruksela
Kraje członkowskie

Raw Materials Supply Group
Przemysł

Organizacje Badawcze
Europejskie Platformy Technologiczne …..

Określenie następnych kroków oraz wskazanie grup ekspertów

Wskazanie Ekspertów i 
Sprawozdawców dla wszystkich WP

źródło: Antje Wittenberg, ENTR/G/3
Metals, Minerals, Raw Materials
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Sesje równoległe obsługiwane przez ekspertów i sprawozdawców

1. Warsztaty EIP– Bruksela 28.02.2011 
Sesja globalna

Prezentacje kluczowe

WP5
Dyskusja / 

Podsumowani
e

WP4
Dyskusja / 

Podsumowani
e

WP3
Dyskusja / 

Podsumowani
e

WP2
Dyskusja / 

Podsumowani
e

WP1
Dyskusja / 

Podsumowanie

Sesja globalna
Ustalenia, uzgodnienia i wnioski

źródło: Antje Wittenberg, ENTR/G/3
Metals, Minerals, Raw Materials
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EIP – Mapa drogowa
- styczeń / luty 2011

Aktualizacja zakresu EIP – informacja zwrotna ze strony interesariuszy do 15 stycznia 
2011 

Przygotowanie pierwszych warsztatów, wskazanie ekspertów i sprawozdawcy (w tym 
ekspertyz i dziedzin zainteresowania) w celu stworzenie "zadaniowej grupy 
ekspertów" 

- początek lutego, spotkanie z  "zadaniową grupą ekspertów "
- 28 lutego 2011, warsztaty w celu omówienia zakresu EIP – uzgodnienie składu ekspertów 

do opracowania ostatecznej wersji EIP oraz propozycji pakietów roboczych (WP)
- marzec 2011 Rada ds. Konkurencyjności / Parlament, Raport
- kwiecień 2010 warsztaty z udziałem ekspertów ds. WP – opinia zwrotna do maja 2011
- koniec maja 2010, spotkanie grupy ekspertów sprawozdawców - konsultacje po - opinie -

dopracowanie projektu partnerstwa w programie EIP
- czerwiec 2011 Wydanie Komunikatu: formalizacja wniosków w sprawie partnerstwa i 

szczegółowe określenie sposobu zarządzania, finansowania i realizacji ustaleń
- jesień 2011: Pełne konsultacje w celu opracowania tematu i budowy mapy drogowej 

Rozmowy z państwami członkowskimi 
- wrzesień/październik 2011

Warsztaty - dostarczenie ustaleń z określonych warsztatów EIP, dopracowanie projektu 
partnerstwa; 

Ostateczne porozumienie w sprawie całości programu EIP i jego zakresu
- konferencja w czasie polskiej prezydencji 26 październik 2011

Uruchomienie projektu - prawdopodobnie pod koniec 2011 r.
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Wnioski.
1. Bezpieczny dostęp do surowców będzie mieć istotny wpływ 

na przyszły stan gospodarki krajów UE.

2. Istnieje potrzeba wzmożenia prac w identyfikacji i 
poszukiwaniu złóż surowców w Europie (pierwotnych i 
wtórnych).

3. Przemysł wydobywczy ma obecnie wielką szansę stać się 
jednym z ważniejszych filarów gospodarki europejskiej. 

4. Program Europejskie Partnerstwo Innowacyjne – szansą na 
prowadzenie badań i realizację projektów innowacyjnych w 
obszarze budowania bezpieczeństwa surowcowego Europy  
(REE, inne metale strategiczne, recykling, substytucja 
metali). 

5. Aktywne włączenie się w program RMI/EPI jest szansą 
rozwoju dla polskiego przemysłu wydobywczego. 

– 94 –



 

 

Wykorzystanie mikroorganizmów do odzysku metali 
z rud i odpadów – stan aktualny i perspektywy 
 
 
E. Karwowska, M. Łebkowska
Politechnika Warszawska 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Wykorzystanie mikroorganizmów w procesach biohydrometalurgicznych jest 
skuteczną metodą pozyskiwania metali z rud oraz różnego rodzaju odpadów. Metody biologiczne 
są przyjazne dla środowiska, korzystne pod względem ekonomicznym i często bardziej efektywne 
aniżeli metody fizyczno-chemiczne. W wielu przypadkach pozwalają na odzysk metali drogich oraz 
rzadko występujących w przyrodzie. Tradycyjnie w procesach bioługowania wykorzystywane są 
bakterie autotroficzne utleniające związki żelaza i siarki. W celu zwiększenia efektywności proce-
su prowadzone są prace nad zastosowaniem drobnoustrojów heterotroficznych i termofilnych, naj-
częściej w postaci mieszanych konsorcjów, jak również modyfikacje warunków procesu obejmują-
ce, np. dodatek biologicznych substancji powierzchniowo czynnych czy zastosowanie ultradźwię-
ków. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Bioługowanie, metale ciężkie, mikroorganizmy 
 
 
 
Procesy biohydrometalurgiczne są jedną z metod pozyskiwania metali z pozabilansowych rud, od-
padów, koncentratów i osadów. Zjawisko bioługowania wykorzystano do przemysłowego odzysku 
takich metali jak miedź, złoto, uran. Podjęto próby odsiarczania węgla poprzez ługowanie pirytu. 
Metodybiologiczne sprawdzają się także w przypadku odzysku metali rzadko występujących w przy-
rodzie i drogich, takich jak german, gal czy tor. 
 Bioługowanie zalicza się do typowych przykładów tak zwanej ekstrakcji ekstensywnej, w któ-
rej stosuje się niezbyt wielkie ilości kwasów i długi czas oddziaływania [1]. Tradycyjnie wykorzy-
stuje się w tym celu mikroorganizmy autotroficzne, prowadzące proces bioługowania w oparciu 
o utlenianie żelaza i/lub siarki. W przypadku rud metali pozwala to na przekształcenie nierozpusz-
czalnych siarczków w rozpuszczalne siarczany i uwolnienie metalu [2], [3], [4]. 
 Gatunkami bakterii stosowanymi najczęściej w procesach bioługowania są przedstawiciele ro-
dzaju Acidithiobacillus – A. thiooxidans, A. ferrooxidans, A. caldus. 
 Pierwsze szczepy bakterii z gatunku Acidithiobacillus ferrooxidans (dawna nazwa: Thiobacil-
lus ferrooxidans) zostały zidentyfikowane już w roku 1947. W późniejszych latach wykazano, iż 
oprócz obligatoryjnych lub fakultatywnych autotrofów, w procesach bioługowania aktywne mogą 
być również drobnoustroje heterotroficzne, zarówno mezofilne jak i termofilne, zdolne do utlenia-
nia jonów żelaza i zredukowanych związków siarki, jak również mikroorganizmy wytwarzające 
kwasy organiczne. W roztworach ługujących stwierdzono występowanie oprócz bakterii także in-
nych organizmów, takich jak grzyby pleśniowe, drożdże, glony i pierwotniaki. 
 Ważnym odkryciem było wykazanie, że, że kwasolubne bakterie aktywne w procesach mobili-
zacji metali funkcjonują z reguły w formie mieszanych konsorcjów. Analiza mikrobiologiczna róż-
nych hodowli bioługujących pozwoliła stwierdzić równoczesne występowanie A. ferrooxidans, Le-
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ptospirillum ferroxidans, heterotroficznych bakterii z rodzaju Acidiphillium oraz heterotroficznych 
bakterii utleniających żelazo. Badania przemysłowego roztworu ługującego rudy siarczkowe wy-
kazały obecność wielogatunkowego zespołu bakterii, złożonego z A. thiooxidans, A. ferrooxidans 
i L. ferrooxidans [5]. Niektóre prokariotyczne heterotrofy, takie jak Acidocella sp. i Thermoplasma 
sp. uczestniczyły w procesach bioługowania w sposób pośredni, tworząc konsorcja z bakteriami 
utleniającymi siarkę bądź żelazo [6]. 
 Zwiększenie efektywności bioługowania metalu wskutek zastosowania mieszanej hodowli bak-
terii A. ferrooxidans i A. thiooxidans w porównaniu z hodowlami pojedynczymi potwierdzili Qiu 
i in. [7] podczas badań nad wymywaniem miedzi z chalkopirytu i Pacholewska [8], w trakcie do-
świadczeń dotyczących bioługowania cynku z koncentratów blendy cynkowej. 
 Zakwaszenie środowiska, w wyniku działania drobnoustrojów, jest efektem różnorodnych pro-
cesów biochemicznych, z których do najważniejszych należą: utlenianie siarki i żelaza, w wyniku 
czego wytwarzane są kwas siarkowy i siarczan (VI) żelaza (III), które stanowią płyn ługujący me-
tale oraz produkcja kwasów organicznych w tlenowych cyklach oddechowych (np. w cyklu Kreb-
sa) oraz podczas fermentacji węglowodanów. Skrajnie kwaśne środowiska kształtują się w wyniku 
aktywności biochemicznej drobnoustrojów prowadzących dysymilacyjne utlenianie siarki elemen-
tarnej, zredukowanych związków siarki i jonów żelaza [9]. W przypadku rudy pirytowej ogólny 
przebieg reakcji przedstawia się następująco: 
 

  FeS2 + 3.5O2 + H2O → FeSO4 + H2SO4, 
  4FeSO4 + O2 + 2H2SO4 + Acidithiobacillus ferrooxidans → 2Fe2(SO4)3 + 2H2O, 
  2FeS2 + 2Fe2(SO4)3 → 6FeSO4 + 4S, 
  2S + 3O2 + 2H2O + Acidithiobacillus thiooxidans → 2H2SO4. 
 

 Dotychczas zakładano funkcjonowanie dwóch mechanizmów bioługowania metali z rud siarcz-
kowych – bezpośredniego, związanego z oddziaływaniem drobnoustrojów na powierzchnię mine-
rału za pośrednictwem produkowanych metabolitów, oraz pośredniego – w ramach którego bakte-
rie utleniają żelazo Fe(II) do Fe(III), który jest silnym czynnikiem utleniającym powodującym łu-
gowanie [10]. Obecnie większość badaczy sugeruje istnienie dwóch pośrednich mechanizmów łu-
gowania metali z minerałów siarczkowych – tiosiarczanowego i polisiarczkowego [3], [11], [12]. 
Mechanizm tiosiarczanowy, dotyczy minerałów zawierających między innymi FeS2, MoS2 i 
obejmuje reakcje: 
 

  FeS2 + 6Fe3+ + H2O → S2O3
2- + 7Fe2+ + 6H+, 

  S2O3
2- + 8Fe3+ + 5H2O → 2SO4

2- + 8Fe2+ + 10H+, 
  2Fe3+ + 2S2O3

2- ↔ 2FeS2O3
+ → 2Fe2+ + S4O6

2. 
 

 Natomiast mechanizm polisiarczkowy, charakterystyczny dla minerałów zawierających ZnS, 
CuFeS2, FeAsS i innych, opiera się na reakcjach [11]: 
 

  MS + Fe3+ + H+ → M2+ + 0.5H2Sn + F2+, 
  0.5H2Sn + Fe3+ → 0.125S8

0 + Fe2+ + H+, 
  0.125S8

0 + 1.5O2 + H2O → SO4
2- + 2H+ . 

 

 Zgodnie z powyższym, minerały siarczkowe podlegają dwu rodzajom oddziaływań: ze strony 
jonów żelazowych lub jonów żelazowych i protonów. Rolą mikroorganizmów jest regeneracja jo-
nów żelazowych, zużywanych w procesie bioługowania oraz utlenianie związków siarki w celu 
zapewnienia niskiego pH środowiska. Procesy te zachodzą prawdopodobnie w zewnętrznej war-
stwie egzoplisacharydowej otaczającej komórkę i odpowiedzialnej za przyleganie drobnoustrojów 
do powierzchni minerału [11], [12]. 
 Niektórzy autorzy sugerują, że bezpośrednia rola mikroorganizmów w procesie bioługowania 
ogranicza się jedynie do biologicznego utleniania siarki obecnej w ługowanym materiale do kwasu 
siarkowego [13]. Zaobserwowano jednak, że obecność mikroorganizmów przylegających do po-

SEP 2011, Sesja: Techniki i technologie przyszłości 
w procesie pozyskiwania i wykorzystania surowców mineralnych

– 96 –



 

 

wierzchni ługowanego materiału pozwala na szybkie utlenianie żelaza Fe(II) i zapobiega jego nad-
miernej kumulacji utrudniającej oksydacyjną rolę jonów Fe(III) [14]. 
 Bakterie ługujące przejawiają tendencje do przywierania do powierzchni minerału, co skutkuje 
kolonizacją powierzchni rudy siarczkowej przez mikroorganizmy w początkowej fazie bioługowa-
nia [3], [15], [16]. Liczne badania wykazały, że znaczącą rolę odgrywają egzopolimery komórko-
we [17], [18], odpowiedzialne za ułatwienie przylegania, kompleksowanie jonów żelaza i ułatwia-
nie ataku oksydacyjnego na powierzchnię minerału [11], [12], [19]. 
 Zaproponowano mechanizm, zgodnie z którym w procesie bioługowania metali z rud bezpo-
średni atak bakterii na powierzchnię minerału poprzedzony jest wydzieleniem substancji organicz-
nej w obszarze kontaktu komórki z powierzchnią rudy, przy czym wytwarzany egzopolimer stano-
wi element pośredniczący pomiędzy hydrofilową powierzchnią komórki i hydrofobową powierzch-
nią rudy [20]. Sugeruje się również, iż podczas oddziaływania pomiędzy bakteriami autotroficzny-
mi a powierzchnią minerałów takich jak piryt, chalkopiryt, galena, czy sfaleryt dochodzi do zmian 
chemicznych zarówno na powierzchni minerałów jak i na powierzchni komórek bakteryjnych [21]. 
 Bioługowanie metali może mieć również charakter elektrochemiczny. Równoczesne występo-
wanie minerałów o dużej różnicy potencjału elektrochemicznego powoduje powstanie ogniwa gal-
wanicznego, w którym dochodzi do utleniania anodowego. Przykładowo, w układzie chalkopiryt 
(CuFeS2)/piryt, chalkopiryt pełni rolę anody, zaś piryt – katody. Elektrony przepływają przez piryt 
wykazujący właściwości półprzewodnikowe do kwaśnego roztworu ługującego a następnie ulegają 
przeniesieniu na tlen, pełniący funkcję końcowego ich akceptora. Równolegle, na powierzchni chal-
kopirytu powstaje warstwa siarki i polisiarczków, wykorzystywanych przez mikroorganizmy [2]. 
 Metale mogą być usuwane z odpadów również dzięki procesom biometylacji [22]. Biometyla-
cja oraz powstawanie związków metaloorganicznych jest jednym z procesów prowadzących do na-
turalnej mobilizacji metali i odgrywa istotną rolę w transporcie rtęci i arsenu, mniejszą w przypad-
ku ołowiu, cyny i innych metali. Naturalnie występującym czynnikiem metylującym jest metyloko-
balamina, pochodna witaminy B12, która powstaje w reakcji koenzymu B12 syntetyzowanego przez 
bakterie i pleśnie z N5 – metylotetrahydrofolianu [23]. 
 W przypadku bakterii Chromobacterium violaceum i Comamonas testosteroni stwierdzono, że 
aktywnym czynnikiem ługującym mogą być cyjanki [24]. 
 Możliwe jest również wykorzystanie w procesach bioługowania niektórych beztlenowych bak-
terii heterotroficznych spośród drobnoustrojów redukujących mangan, żelazo lub siarkę. Mikroor-
ganizmy te utleniają organiczne substraty, przekazując elektrony na Fe2O3, MgO, MnO2 SeO4 lub 
V2O5, powodując uwalnianie zredukowanych jonów metali do środowiska, z wydajnością sięgającą 
70% [25]. Skuteczne usuwanie metali przy zastosowaniu bakterii heterotroficznych i grzybów jest 
możliwe jedynie w przypadku wprowadzenia do hodowli ługującej dodatkowych organicznych źró-
deł węgla i azotu [26]. 
 Zaobserwowano, że czynnikiem bioługującym w przypadku rud krzemianowych lub węglano-
wych były, oprócz kwasu siarkowego, także wytwarzane przez mikroorganizmy organiczne kwasy 
oraz ligandy, na przykład 2-ketoglukonian produkowany przez bakterie lub kwas szczawiowy i oc-
towy wytwarzany przez grzyby [27]. Kwasy organiczne wytwarzane są w ramach cykli wewnątrz-
komórkowych (kwas fumarowy, cytrynowy, szczawiowy, jabłkowy, akonitowy, α-ketoglutarowy, 
glukonowy) jak i podczas procesów fermentacji (kwas mlekowy, mrówkowy, octowy). Ich działa-
nie ługujące polega na obniżeniu odczynu podłoża, dostarczaniu protonów oraz na kompleksowa-
niu jonów metali przez aniony kwasów organicznych [28], [29], [30]. 
 Początkowo bioługowanie znalazło zastosowanie w górnictwie rud metali. Obecnie, w celu 
zmniejszenia ekspozycji i szkodliwego wpływu metali, ale także stworzenia możliwości ich wtór-
nego wykorzystania przy jednoczesnym zmniejszeniu wydobycia, prowadzone są badania nad za-
stosowaniem metod mikrobiologicznych do usuwania metali z odpadów przemysłowych i osadów 
ściekowych. Szczególne zainteresowanie budzą odpady przemysłu elektronicznego, elektrotechnicz-
nego oraz z galwanizerni – różnego rodzaju szlamy, popioły, pyły hutnicze, zużyte katalizatory. 
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 Ilości metali obecne w odpadach są na tyle znaczące, że uzasadnia to próby ich odzyskiwania. 
Przykładowo stężenie metali w szlamach hutniczych sięga od kilku do kilkudziesięciu gramów na 
kilogram odpadu [31], a osadach pogalwanicznych nawet do kilkuset gramów na kilogram [32]. 
 Skuteczność usuwania metali z odpadów jest przede wszystkim wynikiem wyboru warunków 
korzystnych dla rozwoju mikroorganizmów i czynników wpływających na sprawność procesu łu-
gowania (tab. 1). 
 
Tabela 1. Efektywność eliminacji metali ciężkich z odpadów 
Table 1. The effectiveness of heavy metal removal from wastes 

Rodzaj odpadu Efektywność usuwania metalu (%) Źródło literaturowe 
Miedź Ołów Cynk Chrom 

Szlamy galwanizerskie 97 84 100 45 [33] 
Popioły 84  79 28 [34] 
Popioły 80  80  [35] 
Popioły 67  78 100 [36] 
Popioły 89  81  [37] 
Popioły 80  80  [38] 

Pył złomowy 65 95 95  [39] 
Odpady przemysłowe   78  [40] 

Odpady metalowe 65  95  [41] 
Szlamy 18    [22] 

Szlamy krzemianowe  8 27  [42] 

 
 Do tradycyjnych technik bioługowania, stosowanych na skalę przemysłową w przypadku rud 
zalicza się: 
– ługowanie w hałdzie (dump leaching) – bez wstępnej obróbki ługowanego materiału i w złożach 

(heap leaching), podczas którego poddawana ługowaniu ruda jest wstępnie rozdrabniana i prze-
siewana; 

– ługowanie w kadziach (vat leaching); 
– ługowanie z zastosowaniem reaktorów (tank leaching); 
– ługowanie in-situ [2]. 
 Przykładowymi technologiami stosowanymi na skalę przemysłową są: 
– BIOX® – metoda wykorzystująca mikroorganizmy mezofilne (temperatura procesu około 40 C), 

znalazła zastosowanie do uwalniania złota z koncentratów siarczkowych; 
– BioNIC® – adaptacja metody BIOX® do pozyskiwania niklu z rud siarczkowych, uzupełniona 

procesami ekstrakcji i wymiany jonowej; 
– BioCOP® – technologiczny proces pozyskiwania miedzi w warunkach mezofilowych; 
– BioCOPTM – metoda pozyskiwania miedzi w warunkach podwyższonej temperatury (do 85 C), 

z wykorzystaniem mikroorganizmów termofilnych; 
– BioNICTM – wykorzystuje metodę termofilową do pozyskiwania niklu [43]. 
 Przedmiotem prowadzonych aktualnie prac w zakresie bioługowania metali jest, zarówno szcze-
gółowe poznanie mechanizmów procesu, jak i wprowadzenie modyfikacji w zakresie stosowanych 
parametrów technologicznych. Badania dotyczą między innymi wykorzystania nowych grup mikro-
organizmów i produktów ich metabolizmu oraz wspomagania procesu poprzez modyfikację wa-
runków hodowli, zastosowanie specyficznych substratów lub dodatek substancji powierzchniowo 
czynnych. 
 Badania ostatnich lat pozwalają przypuszczać, że oprócz bakterii chemolitotroficznych, (z rodza-
ju Acidithiobacillus, Thiobacillus), istnieje realna możliwość wykorzystania w procesach bioługo-
wania na skalę przemysłową również bakterii heterotroficznych (np. Pseudomonas sp., Bacillus sp., 
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Flavobacterium sp., Zooglea sp.) oraz grzybów (Aspergillus sp., Penicillium sp.) [26], [44]. Jedną 
z propozycji jest wykorzystanie mikroflory autochtonicznej odpadów kopalnianych zamiast czys-
tych hodowli szczepów pochodzących z hodowli laboratoryjnych [45]. 
 Zaobserwowano, że wstępne traktowanie materiału ultradźwiękami może wpływać na zwięk-
szenie efektywności bioługowania nawet o 20% oraz powodować skrócenie czasu trwania procesu 
[29], [46], [47]. Swamy i in. [47] wykazali, że korzystny wpływ ultradźwięków na bioługowanie 
niklu z rud laterytowych polegał na stymulacji wzrostu aktywnych w procesie wymywania metalu 
pleśni A. niger. Należy jednak podkreślić, że zwiększenie mocy wytwarzanych ultradźwięków po-
woduje śmierć części lub wszystkich mikroorganizmów, co ogranicza lub zatrzymuje proces ługo-
wania. 
 Czynnikiem o potencjalnym zastosowaniu w procesach bioługowania są produkowane przez 
mikroorganizmy biosurfaktanty. Wykazano, że produkowane przez mikroorganizmy biologiczne 
substancje powierzchniowo czynne (BSPC) są bardziej efektywne aniżeli syntetyczne SPC [48]. 
Do zalet BSPC należą ponadto: biodegradowalność, działanie w szerokim zakresie temperatur i pH 
oraz niska toksyczność [49]. 
 Jednym z czynników wpływających na efektywność procesu bioługowania jest temperatura. 
W przypadku rud najczęściej wykorzystuje się bakterie mezofilne takie jak A. ferrooxidans,
A. thiooxidans czy Leptospirillum ferrooxidans. Z punktu widzenia kinetyki procesu bardziej obie-
cujące wydaje się jednak zastosowanie drobnoustrojów termofilnych [50]. Efektywność eliminacji 
miedzi z rudy siarczkowej (kowelitu) w temperaturze 20–23 C, przy użyciu mieszaniny szczepów 
z rodzajów Acidithiobacillus, Leptospirillum i Sulfobacillus, wyniosła 12–20%, natomiast w tem-
peraturze 60–65 C, z wykorzystaniem archebakterii z rodzajów Acidianus oraz Metallosphaera – 
62–65%. Zastosowanie wyższej temperatury procesu wywarło również korzystny wpływ na proces 
bioługowania z wykorzystaniem pleśni Aspergillus niger [51]. 
 Utlenianie minerałów podczas bioługowania jest procesem egzotermicznym, stąd też korzystny 
wpływ na efekt procesu może wywierać zastosowanie archebakterii zdolnych do wzrostu w wyż-
szych temperaturach, jak Sulfolobus, Acidianus czy Metallosphaera. Przykładowo, bakterie z ro-
dzaju Sulfolobus mogą rosnąć w środowisku kwaśnym w temperaturze do 85 C, bez lub w obecno-
ści tlenu, powodując przyspieszenie wymywania miedzi [52]. D’Hugues i in. [53] badali ługowanie 
chalkopirytu przy udziale skrajnie termofilnej mieszanej hodowli mikroorganizmów, uzyskując po-
nad 90 procentowy odzysk miedzi. 
 Jednym z czynników ograniczających efektywność bioługowania jest zjawisko autoinhibicji 
obserwowane w przypadku czystych hodowli Acidithiobacillus thioxidans,. Pewne ilości kwasu pi-
rogronowego i szczawiooctowego wydzielane do podłoża przez te bakterie w zbyt wysokim stęże-
niu hamują proces bioługowania [54]. Rozwiązaniem problemu jest jednoczesna obecność kwaso-
lubnych mikroorganizmów heterotroficznych, zużywających związki organiczne, np. z rodzaju Aci-
diphilium. Zwiększenie efektywności bioługowania byłoby prawdopodobnie możliwe na drodze 
stworzenia sztucznych „konsorcjów” aktywnych mikroorganizmów, zawierających zarówno bakte-
rie chemolitotroficzne zdolne do utleniania żelaza (np. Leptospirillum ferrooxidans), drobnoustroje 
zdolne do utleniania siarki i jej zredukowanych związków (np. Acidithiobacillus caldus) oraz kwa-
solubne bakterie heterotroficzne, których zadaniem będzie eliminacja z podłoża związków organicz-
nych (np. Ferromicrobium acidophilus) [55]. 
 Procesy ługowania mikrobiologicznego mają wiele zalet, takich jak możliwość stosowania do 
rud ubogich lub trudnodostępnych ze względu na lokalizację, przyjazność dla środowiska natural-
nego, energooszczędność procesu, brak emisji ditlenku siarki, wykorzystanie naturalnie występują-
cych w przyrodzie bakterii, co nie zakłóca funkcjonowania środowiska i nie powoduje degradacji 
krajobrazu, możliwość prowadzenia procesu w szerokim zakresie temperatur, oszczędności odczyn-
ników chemicznych, ciepła oraz brak wymagań w zakresie specjalistycznej kadry. 
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 Wykazano, że procesy biologiczne charakteryzują się wyższą wydajnością mobilizacji metali 
w porównaniu do metod chemicznych [29], [30], [56], [57]. Są również bardziej korzystne pod 
względem ekonomicznym [58], [59]. Szacuje się, że koszt odzyskiwania miedzi z rud i koncentra-
tów metodami biologicznymi jest o około 50% niższy w porównaniu do konwencjonalnych metod 
oczyszczania i wytopu metalu [60]. Zastosowanie mikroorganizmów do bioremediacji gruntów za-
nieczyszczonych metalami pozwoliło zredukować koszty o 30–50% w stosunku do metod fizycz-
nych i chemicznych [59]. 
 Pomimo takich ograniczeń jak stosunkowo powolny przebieg bioługowania w porównaniu do 
metod chemicznych, zróżnicowana podatność materiałów na ługowanie biologiczne czy trudności 
w precyzyjnym kontrolowaniu procesu [47], procesy biohydrometalurgiczne coraz częściej zastę-
pują tradycyjne metody pirometalurgiczne. W przypadku bioługowania metali z odpadów kluczo-
wym argumentem są kwestie związane z ich zagospodarowaniem oraz ochroną środowiska [61]. 
 Dotychczasowe prace z zakresu biohydrometalurgii prowadzone w Polsce obejmowały głównie 
badania laboratoryjne w małej skali i dotyczyły między innymi odpadów poflotacyjnych z kopalni 
miedzi Lubin, Polkowice i Rudna, koncentratów galenowych, blendy cynkowej, chalkopirytu oraz 
zawierających złoto odpadów arsenowych, a w ostatnich latach – osadów ściekowych i szlamów 
galwanizerskich. Kunicki, Ostrowski i Skłodowska opatentowali metodę ługowania mikrobiolo-
gicznego miedzi z alkalicznych odpadów poflotacyjnych przy użyciu węgla brunatnego. W latach 
2003–2007 zespół Skłodowskiej prowadził badania nad bakteriami utleniającymi żelazo i siarkę 
w osadach ściekowych. Badania nad biomodyfikacją powierzchni minerałów oraz bioługowaniem 
metali z koncentratów arsenowych i odpadów poflotacyjnych prowadziła grupa badawcza z Poli-
techniki Wrocławskiej. Prace nad bioługowaniem metali z poflotacyjnych koncentratów blendy 
cynkowej i miedzi z koncentratu chalkopirytu i galeny prowadził zespół badaczy z Politechniki 
Śląskiej, natomiast nad pozyskiwaniem miedzi z rud okręgu lubińskiego – badacze z Uniwersytetu 
Opolskiego. Wpływem wybranych czynników fizyko-chemicznych na efektywność procesu biołu-
gowania z odpadów poflotacyjnych z wykorzystaniem pleśni Aspergillus niger zajmowano się 
w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie [61]. 
 W Politechnice Warszawskiej prowadzono prace dotyczące eliminacji metali ciężkich z odpadów 
takich jak osady ściekowe czy szlamy galwanizerskie. Opracowana metoda pozwoliła na usunięcie 
z odpadów 45–99% metali. Efektem prac jest patent: P 199954 z dn. 23.11.2001 roku – „Sposób 
mikrobiologicznego usuwania metali ze ścieków i osadów ściekowych” oraz zgłoszenie patentowe 
nr 3850035 z dn. 25.04.2008 roku – „Bioreaktor do usuwania metali ze ścieków przemysłowych”. 
W chwili obecnej kontynuowane są prace badawcze w zakresie eliminacji metali z różnego typu od-
padów, w tym popiołów oraz odpadów z przemysłu elektronicznego. 
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The Application of Microorganisms for Metals Recovery 
from Ores and Wastes – Present State and Perspectives 
 
An application of microorganisms for biohydrometalurgical processes is an effective technique of 
metals recovery from ores and various types of wastes. Biological methods are ecologically friendly, 
beneficial form the economical point of view and – in many cases – more effective than physical-
chemical methods. Bioleaching allows to recover precious and rare metals. In bioleaching process-
ses iron and sulphur oxidizing bacteria are applied traditionally. To increase the process’ effective-
ness, the research works concerning the application of heterotrophic and termophilic microorgan-
isms (mainly in consortia) as well as modification of process conditions (addition of biosurfactants 
or ultrasound pretreatment) are carried out. 
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Wykorzystanie mikroorganizmów 
do odzysku metali z rud i odpadów 

– stan aktualny i perspektywy

Ewa Karwowska
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Procesy 
biohydrometalurgiczne są 

jedną ze skutecznych
metod pozyskiwania 

metali z pozabilansowych 
rud, odpadów, 

koncentratów i osadów.
pythongroup.ca

miningmagazine.com
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Zjawisko bioługowania wykorzystuje się na świecie do 
przemysłowego odzysku miedzi, złota, uranu i innych 

metali.
Metody biologiczne sprawdzają się także w przypadku 
odzysku metali rzadko występujących w przyrodzie i 

drogich, takich jak german, gal czy tor. 

northernontariobusiness.com
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Metalem, w wydobyciu którego metody biologiczne odgrywają 
największą rolę jest miedź ( głównie z takich minerałów  jak 

chalkozyn czy kowelin)

Największym producentem miedzi z wykorzystaniem procesów 
biologicznych jest Chile, gdzie już w roku 1998 pozwoliły one na  

uzyskanie ponad 600 tys. ton miedzi

Wydajność odzysku metali z rudy niejednokrotnie przekracza 90% 

1/5 produkcji miedzi w USA pozyskiwana jest na drodze bioługowania

news.nationalgeographic.com
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Procesy 
biohydrometalurgiczne 

znalazły też zastosowanie 
w procesach pozyskiwania 

złota

Bez udziału bakterii 
wydajność procesu wynosi 

30-50%

Zastosowanie metod 
biologicznych pozwala 
osiągnąć wydajność na 

poziomie – 95% 
ventureresourcesco.com
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Wykazano, że procesy biologiczne 
charakteryzują się wyższą wydajnością 

mobilizacji metali w porównaniu do metod 
chemicznych.Są również bardziej korzystne pod 

względem ekonomicznym.

Szacuje się, że koszt odzyskiwania miedzi z rud 
i koncentratów metodami biologicznymi jest o 

około 50% niższy w porównaniu do 
konwencjonalnych metod oczyszczania i wytopu 

metalu.
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 Do tradycyjnych technik bioługowania metali z rud zalicza się
ługowanie: 

 w hałdzie (dump leaching) – bez wstępnej obróbki ługowanego 
materiału

 w złożach (heap leaching), podczas którego poddawana ługowaniu 
ruda jest wstępnie rozdrabniana i przesiewana

 ługowanie w kadziach (vat leaching)
 ługowanie z zastosowaniem reaktorów (tank leaching)
 ługowanie in-situ .

wiki.biomine.skelleftea.se
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Przykładowe technologie stosowane na skalę przemysłową:

 BIOX® - metoda wykorzystująca mikroorganizmy mezofilne 
(temperatura procesu około 40oC), znalazła zastosowanie do 
uwalniania złota z koncentratów siarczkowych

 BioNIC®- adaptacja metody BIOX® do pozyskiwania niklu z rud 
siarczkowych, uzupełniona procesami ekstrakcji i wymiany jonowej.

 BioCOP® - technologiczny proces pozyskiwania miedzi w warunkach 
mezofilowych

 BioCOPTM – metoda pozyskiwania miedzi w warunkach podwyższonej 
temperatury (do 85oC), z wykorzystaniem mikroorganizmów 
termofilnych  

 BioNICTM – wykorzystuje metodę termofilową do pozyskiwania niklu 
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Tradycyjnie w procesach bioługowania 
wykorzystywane są bakterie 
autotroficzne utleniające związki żelaza i 
siarki. 
Gatunkami bakterii stosowanymi 
najczęściej w procesach bioługowania 
są przedstawiciele rodzaju 
Acidithiobacillus – A. thiooxidans, A. 
ferrooxidans, A. caldus.

educa.madrid.org D.Janckovik,W.Zillig
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Przykładowo, ługowanie rudy pirytowej 
zachodzi zgodnie z reakcjami:

FeS2 + 3.5 O2 + H2O → FeSO4 + H2SO4

4FeSO4 + O2 + 2H2SO4 + Acidithiobacillus ferrooxidans → 2Fe2(SO4)3 + 2H2O
2FeS2 + 2Fe2(SO4)3 → 6FeSO4 + 4S
2S + 3O2 + 2H2O + Acidithiobacillus thiooxidans → 2H2SO4

picasaweb.google.com geol.sav.sk
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Mechanizmy bioługowania
 Bezpośredni
 Pośredni 
- tiosiarczanowy (czynnikiem aktywnym są jony żelaza Fe 3+)
piryt (FeS2), molibdenit (MoS2), tungstenit (WS2)

- polisiarczkowy (czynnikiem aktywnym są jony Fe 3+ oraz protony)
sfaleryt (ZnS), chalkopiryt (Cu2S), galena (PbS)

Schippers and Sand 1999

Rolą mikroorganizmów jest 
regeneracja jonów 
żelazowych, zużywanych w 
procesie bioługowania oraz 
utlenianie związków siarki do 
kwasu siarkowego w celu 
zapewnienia niskiego pH 
środowiska.
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W roztworach ługujących 
stwierdzono 
występowanie oprócz 
bakterii także innych 
organizmów, takich jak 
grzyby pleśniowe, 
drożdże, glony i 
pierwotniaki. 
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Wykazano, że oprócz obligatoryjnych lub fakultatywnych 
autotrofów, w procesach bioługowania aktywne mogą 

być również drobnoustroje heterotroficzne (np. 
Pseudomonas sp. Bacillus sp., Flavobacterium sp.,

Zooglea sp.) , zdolne do utleniania jonów żelaza i/lub
zredukowanych związków siarki (z wytworzeniem kwasu 
siarkowego), jak również mikroorganizmy wytwarzające 
kwasy organiczne w tlenowych cyklach oddechowych 

(np. w cyklu Krebsa) oraz podczas fermentacji 
węglowodanów
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Kwasy organiczne produkowane w ramach cykli 
wewnątrzkomórkowych (kwas fumarowy, cytrynowy, 
szczawiowy, jabłkowy, akonitowy, α-ketoglutarowy, 

glukonowy) jak i podczas procesów fermentacji (kwas 
mlekowy, mrówkowy, octowy) powodują obniżenie odczynu 

podłoża, dostarczają protonów oraz umożliwiają
kompleksowanie jonów metali przez aniony kwasów 

organicznych. W procesach ługowania metali za pomocą 
kwasów organicznych najczęściej wykorzystuje się grzyby 

pleśniowe 

CopyrightsCNTMC © 2003
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W procesach bioługowanie można wykorzystać 
autochtoniczną mikroflorę z odpadów 

kopalnianych zamiast czystych  szczepów 
pochodzących z hodowli laboratoryjnych.

Jako źródło mikroflory mogą posłużyć również 
biocenozy stosowane w procesach 

biologicznego oczyszczania ścieków, jak np. 
osad czynny.
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Ważnym odkryciem było wykazanie, że 
kwasolubne bakterie aktywne w procesach 

mobilizacji metali funkcjonują z reguły w formie 
mieszanych konsorcjów
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Zastosowanie wielogatunkowych hodowli 
drobnoustrojów wpływa korzystnie na wydajność 

procesu, co potwierdziły badania nad bioługowaniem 
miedzi z chalkopirytu i cynku z blendy cynkowej, jak 
również eksperymenty dotyczące eliminacji metali z 

odpadów

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

stężenie siarczanów (mg/l)

kontrola - podłoże bez bakterii

Xanthomonas maltophilia

Pseudomonas putida

Chryseomonas luteola

Bacillus sp.

Autotrof 1

Autotrof 2

Autotrof 3

hodowla mieszana - osad 1

hodowla mieszana - osad 2

hodowla mieszana - osad 3

hodowla mieszana - osad 4

mikroorganizmy

Zawartość siarczanów w hodowlach bakterii ługujących 
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Bakterie ługujące przejawiają tendencje do przywierania 
do cząstek ługowanego minerału lub odpadu, co skutkuje 

kolonizacją powierzchni  przez mikroorganizmy w 
początkowej fazie bioługowania. Wykazano, że znaczącą 

rolę odgrywają egzopolimery komórkowe. 
Wytwarzany egzopolimer stanowi element pośredniczący 

pomiędzy hydrofilową powierzchnią komórki i 
hydrofobową powierzchnią rudy 
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Inne mechanizmy bioługowania
 Biometylacja ( np. rtęci, arsenu, cyny) przy udziale

metylokobalaminy, pochodnej witaminy B12, która 
powstaje w reakcji koenzymu B12 syntetyzowanego 
przez bakterie i pleśnie z  N5-metylotetrahydrofolianu.

 Ługowanie przy udziale cyjanków (bakterie
Chromobacterium violaceum i Comamonas 
testosteroni).

 Ługowanie z udziałem beztlenowych bakterii 
heterotroficznych  redukujących mangan, żelazo lub 
siarkę. Mikroorganizmy te utleniają organiczne 
substraty, przekazując jednocześnie elektrony na tlenki 
metali i powodując uwalnianie zredukowanych jonów 
metali do środowiska, z wydajnością sięgającą 70% 
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Podejmowane są liczne próby wykorzystania 
sprawdzonych w przypadku rud metali metod 

biohydrometalurgicznych do usuwania i odzysku metali 
ciężkich z odpadów

Szczególne zainteresowanie budzą odpady przemysłu 
elektronicznego, elektrotechnicznego oraz z 

galwanizerni, jak również różnego rodzaju szlamy,
odpady paleniskowe, pyły hutnicze i zużyte katalizatory
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Rodzaj odpadu
Efektywność usuwania metalu (%) Źródło literaturowe

Miedź Ołów Cynk Chrom

Szlamy 
galwanizerskie

97 84 100 45 Karwowska (2007)

Popioły 84 79 28 Paul i wsp.(2004)

Popioły 80 80 Krebs i wsp. (2001)

Popioły 67 78 100 Ishigaki i wsp. (2005)

Popioły 89 81 Brombacher i wsp. (1997)

Popioły 80 80 Rejinders  (2005)

Żużel 100 65 100 100 Konarzewska, 2011 (nie publikowane)

Pył złomowy 65 95 95 Brandl i wsp.(2001)

Odpady metalowe 65 95 Breed i Hansford (1999)

Szlamy 18 White i wsp. (1997)

Odpady 
elektroniczne

78 48 11 Telepko, 2011 (nie publikowane)

Odpady 
przemysłowe 

78 Solisio i wsp.(2002)

Osady poburzowe 64 71 98 13 Anderson i wsp. (1998).
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Perspektywy biohydrometalurgii

biomine.brgm.fr
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Dokładne poznanie 
mechanizmów 

procesu 
bioługowania oraz 

oporności 
drobnoustrojów w 

stosunku do 
wysokich stężeń 

metali na poziomie 
molekularnym
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Zastosowanie drobnoustrojów 
termofilnych

Korzystny wpływ na efekt 
procesu może wywierać 

zastosowanie archebakterii 
zdolnych do wzrostu w 

wyższych temperaturach, jak 
Sulfolobus, Acidianus czy 

Metallosphaera. 

Wykorzystanie skrajnych 
termofili pozwala osiągnąć 

wydajność wymywania metalu 
przekraczającą 90%

D.Janckovik,W.Zillig
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Stworzenie sztucznych konsorcjów 
bakterii ługujących

Zwiększenie efektywności bioługowania byłoby 
prawdopodobnie możliwe  na drodze stworzenia 
sztucznych „konsorcjów” aktywnych mikroorganizmów, 
zawierających:
- bakterie chemolitotroficzne zdolne do utleniania 
żelaza (np. Leptospirillum ferrooxidans), 
- drobnoustroje zdolne do utleniania siarki i jej 
zredukowanych związków (np. Acidithiobacillus caldus)
- kwasolubne bakterie heterotroficzne, których 
zadaniem będzie eliminacja z podłoża związków 
organicznych  (np. Ferromicrobium acidophilus)
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Zastosowanie ultradźwięków

Zaobserwowano, że wstępne traktowanie materiału 
ultradźwiękami może wpływać na zwiększenie efektywności 

bioługowania nawet o 20% oraz powodować skrócenie czasu 
trwania procesu

Wykazano, że korzystny wpływ ultradźwięków na bioługowanie 
niklu z rud laterytowych polegał na stymulacji wzrostu aktywnych 

w procesie wymywania metalu pleśni Aspergillus niger. 

Z kolei zwiększenie mocy wytwarzanych ultradźwięków powoduje 
śmierć mikroorganizmów co ogranicza lub zatrzymuje proces 

ługowania, ale może też stanowić metodę sterowania procesem.
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Zastosowanie biologicznych 
substancji powierzchniowo 
czynnych (BSPC)

Biosurfaktanty wytwarzane przez mikroorganizmy 
mogą wpływać korzystnie na procesy uwalniania metali 

z odpadów, co potwierdzają wyniki wcześniejszych 
badań nad bioremediacją gruntów zanieczyszczonych 

metalami ciężkimi.
Wykazano, że produkowane przez mikroorganizmy 

biologiczne substancje powierzchniowo czynne są 
bardziej efektywne aniżeli syntetyczne SPC. Do zalet 
BSPC należą ponadto: biodegradowalność, działanie 

w szerokim zakresie temperatur i pH, nieznaczna 
toksyczność oraz niskie krytyczne stężenie micellarne .
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Wpływ dodatku BSPC na ługowanie metali 
z żużli

nikiel chrom

– 131 –



Kierunki badań w Polsce w 
dziedzinie biohydrometalurgii
 Ługowanie mikrobiologiczne miedzi z alkalicznych odpadów poflotacyjnych 

przy użyciu węgla brunatnego (patent) i bakterie utleniające żelazo i siarkę 
w osadach ściekowych (Uniwersytet Warszawski). . 

 Prace nad biomodyfikacją powierzchni minerałów oraz bioługowaniem 
metali z koncentratów arsenowych i odpadów poflotacyjnych (Politechnika 
Wrocławska)

 Bioługowanie metali z poflotacyjnych koncentratów blendy cynkowej i 
miedzi z koncentratu chalkopirytu i galeny (Politechnika Śląska)

 Pozyskiwanie miedzi z rud okręgu lubińskiego (Uniwersytet Opolski)

 Wpływ wybranych czynników fizyko-chemicznych na efektywność procesu 
bioługowania z odpadów poflotacyjnych w z wykorzystaniem pleśni 
Aspergillus niger (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

 Eliminacja metali ciężkich osadów ściekowych (patent i zgłoszenie 
patentowe) i szlamów pogalwanicznych, eliminacja metali z różnego typu 
odpadów, wykorzystanie mikroorganizmów produkujacych BSPC 
(Politechnika Warszawska). 
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Dlaczego biohydrometalurgia?
- możliwość stosowania do rud ubogich lub trudnodostępnych ze względu 
na lokalizację, 
- przyjazność dla środowiska naturalnego, 
- oszczędności odczynników chemicznych i energii,niskie koszty procesu
- brak emisji ditlenku siarki,
- wykorzystanie naturalnie występujących w przyrodzie bakterii, co nie 
zakłóca funkcjonowania środowiska i nie powoduje degradacji krajobrazu, 
- możliwość prowadzenia procesu w szerokim zakresie temperatur, 
- brak wymagań w zakresie specjalistycznej kadry.

surfacechemistrynews.co
wired.com

– 133 –



Dziękuję za uwagę
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POLSKA      AKADEMIA      NAUK 
INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI 

MINERALNYMI I ENERGIĄ

AKADEMIA    GÓRNICZO - HUTNICZA 
KATEDRA   GÓRNICTWA   PODZIEMNEGO

Kraków   21 - 25 Luty 2011

Pole konkrecjonośne Clarion-Clipperton
- nowe źródło surowców, szanse, zagrożenia 

i perspektywy eksploatacji 

Ryszard A.Kotliński
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Znaczenia zasobów kopalin oceanicznych dla

zapewnienia zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego

w obecnym stuleciu nie sposób przecenić.

Prognozy wskazują, że wiek XXI stanie się

decydującym etapem masowego włączenia tych

zasobów w obieg gospodarczy świata.

Najbardziej perspektywicznymi rodzajami

kopalin polimetalicznych są manganowe naskorupienia

kobaltonośne i konkrecje polimetaliczne oraz masywne

polimetaliczne siarczki.
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PŁYTY  LITOSFERYCZNE  ZIEMI
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Badania geologiczno-dokumentacyjne konkrecji

polimetalicznych na Pacyfiku, wykonywane są przy

udziale Polski, w ramach Wspólnej Organizacji

Interoceanmetal (IOM).

IOM jest międzynarodową organizacją badawczą o

charakterze rządowym, która prowadzi swoją

działalność poza granicami jurysdykcji narodowej, w

strefie tzw. „morza otwartego”.

Badania wykonywane są zgodnie z reżimem

prawnym ustanowionym w Konwencji Prawa Morza

ONZ (UNCLOS) z 1982r.
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Prace i badania prowadzone są przez IOM na

podstawie kontraktu zawartego z ISA 29 marca 2001 r.,

na zarejestrowanym obszarze wydobywczym o

powierzchni 75 000 km2 (B2+B1), położonym we

wschodniej części strefy Clarion-Clipperton na Pacyfiku.

Badania prowadzone są pod zarządem i

administracją International Seabed Authority (ISA),

która jest organizacją międzynarodową, w strukturze

Organizacji Narodów Zjednoczonych.
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Państwami sponsorującymi

(sponsoring States) IOM są

rządy sześciu państw:

Bułgarii, Kuby, Czech, Polski,

Rosji i Słowacji.
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Pole konkrecjonośne Clarion-Clipperton, pod

względem geologiczno-strukturalnym, wyróżnia się

swoistymi cechami budowy i rozwojem tej strefy w

okresie kredy i kenozoiku związanej z ewolucją płyty

pacyficznej.

W kierunku od wschodu na zachód głębokość

zalegania fundamentu krystalicznego obniża się.

Również wiek bazaltów fundamentu obniża się w tym

kierunku od miocenu (około 10 mln lat) do kredy (około

90 mln lat).
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Osady współczesne w strefie CCZ

1 - piroklastyczne; 2 – ; 3 - -krzemionkowe; 4 -
5 - -wapienne. 
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Clarion FZ

Mahi Mahi

Clipperton FZ

Głębokości i ukształtowanie dna warunkują swoiste

rozmieszczenie i dużą zmienność (zarówno pionową jak i

poziomą) osadów poligenicznych i biogenicznych, od

górnego miocenu do holocenu.
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„H” Mn/Fe < 3

„D” Mn/Fe > 5

„D” > „H” > „HD”

Rozmieszczenie typów genetycznych konkrecji w strefie CCZ 

We wschodniej części pola Clarion-Clipperton
występują konkrecje dwóch podstawowych generacji
hydrogenicznych: „H” i „D”, z którymi współwystępują
typy przejściowe „HD” i „D1”.

Typy konkrecji „D” i „HD” są formowane przy
udziale procesów diagenetycznych.
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Z obserwowanym obniżeniem dna w kierunku z N

na S, od strefy rozłamowej Clarion do Clipperton,

zmniejsza się udział konkrecji „H” i „HD”, o rozmiarach

poniżej 8 cm, zaś stopniowo zwiększa się udział

konkrecji „D”, o rozmiarach modalnych 6-12 cm.

Koncentracja metali w konkrecjach jest wyrazem

zróżnicowania ich składumineralnego.
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Konkrecje hydrogeniczne (H)

Fot. IOM

W konkrecjach typu „H” dominują amorficzne fazy

mineralne MnO2 – wernadyt. Konkrecje te są

sferoidalne i mają gładką powierzchnię oraz odznaczają

się podwyższoną zawartością Fe i Co i niższą

zawartościąMn.
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Konkrecje diagenetyczne (D)

Fot. IOM

Konkrecje typu „D” o większych rozmiarach (6-12

cm) zwykle są dyskoidalne i elipsoidalne o silnie

urzeźbionej powierzchni. Odznaczają się one dominacją

faz krystalicznych todorokitu (10Å) i busserytu (7Å)

oraz wysoką zawartościąMn, Ni i Cu.
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Konkrecje hydrogeniczno-diagenetyczne (HD)

Fot. IOM

Konkrecje te zarówno pod względem składu

mineralnego jak i zawartości metali zajmują pozycję

pośrednią między wyróżnionymi typami.
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Rozmieszczenie konkrecji na powierzchni dna i

gęstość pokrycia dna są zróżnicowane. Kontury,

rozmiary i forma złóż determinowane są przez relief

dna.

Granice nagromadzeń „pasmowych”, o

szerokościach 2 do 10km i długości do kilkudziesięciu

kilometrów, wyznaczone są przez kontury wyniesień i

obniżeń, zwykle o stromo nachylonych zboczach.

Nagromadzenia „płatowe”, o szerokościach około

70km i długości do 120km, występują na wyrównanych

powierzchniach dna.
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(Mucha, Yubko, 2011)
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Analiza opublikowanych danych regionalnych

wskazuje, że naskorupienia kobaltonośne występują na

wyniesieniach wulkaniczno-tektonicznych i gujotach w

zachodniej części Pacyfiku oraz Oceanu Atlantyckiego.

Naskorupienia formowane są warstewkowo na

skałach fundamentu bazaltowego, grawelitach i

brekcjach lub zlityfikowanych osadach, tworząc

równoległe ciągłemakrolaminy.

Naskorupienia kobaltonośne

– 151 –



0,18 0,22 0,14
Co %

20

40 %

0,15 0,4 1,20,8

1

0

2

3

4

5

6

Co %
Co

km

- maksymalne zawartości Co w naskorupieniach;

- średnie zawartości Co w naskorupieniach;

- średnie zawartości Co w konkrecjach Pacyfiku

- częstość występowania konkrecji o danej zawartości Co, w polu Clarion-Clipperton.

1000 1000

3000 3000

5000 5000

A

B

Naskorupienia Co - subhoryzontalne

Naskorupienia Co - na skłonie

Konkrecje Fe-Mn
(hydrogeniczne)

Sterfy bezrudna

Krawędź skłonu gujotu

Przekrój A-B

– 152 –



Miąższość warstewek waha się od 0,1-0,2 do 15-20

cm i bezpośrednio związana jest z określonym

interwałem głębokości. Maksymalne miąższości

rejestruje się pomiędzy 800-1200 m, zaś minimalne

pomiędzy 1200-2500 m z lokalnymi wahaniami.

Granice kontaktu naskorupień z substratem są

wyraźne – ostre.

Wyróżniającą cechą naskorupień są wysokie

zawartości Co (0,5-1,0 %) i Mn (25-30 %), przy niskiej

zawartości Ni (do 0,6 %), a szczególnie Cu ( do 0,2 %).
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Rio Grande >2500ppm

Walvis Ridge >2500ppm
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Area:
111 000 (Square Kilometers)
Depth above -2500m

Co index = 0,91%
Co = 0, 35

7Rio Grande
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Area:
139 600 (Square Kilometers)
DEPTH above -2500m

Co index = 1,41%
Co = 0, 57

6Walvis Ridge
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Obszary występowania masywnych

polimetalicznych siarczków związane są z osiami

rozrostu grzbietów śródoceanicznych i łuków

wulkanicznych mórz marginalnych.

Skupienia masywnych siarczków formowane są w

wyniku współoddziaływania wód oceanicznych z wysoko

temperaturowymi roztworami hydrotermalnymi i

bazaltami oceanicznymi, w pobliżu aktywnych centrów

magmatycznych.

Hydrotermalne skupienia siarczków
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Dla roztworów hydrotermalnych o temperaturze

260-300oC swoista jest parageneza chalkopiryt, piryt-

sfaleryt, wurcyt-galena, markasyt, baryt, SiO2amorf., zaś

dla roztworów o temperaturze 350-360oC chalkopiryt-

izokubanit, pirotyn – piryt - sfaleryt, markasyt,

anhydryt-SiO2amorf.

Zróżnicowanie zawartości metali (Cu, Zn, Ag, Au,

Cd, Se i Co) jest wysokie, co jest bezpośrednim

odzwierciedleniem termodynamiki i chemizmu

roztworów hydrotermalnych.

– 160 –



– 161 –



Nagromadzenia siarczków, występujące w strefach

rozrostu Grzbietu Śródatlantyckiego odznaczają się

zróżnicowanymi zawartościami metali, w

poszczególnych obszarach.

Charakterystyczną cechą tych nagromadzeń są

zmienne zawartości cynku, miedzi oraz srebra i złota.
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Kurchatov (Zn, Ag)

Lucky Strike (Cu, Zn, Ag)

Oceanographer (Cu, Zn, Au, Ag)

Broken Spur (Cu, Zn, Ag)

TAG (Zn, Cu, Au, Ag)

Snake Pit (Cu, Zn, Au)

Logatchev (Cu, Zn)

12o54.6 N (Cu, Zn, Au)
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Rozpoznane perspektywiczne pola złożowe

tlenkowych skupień Fe-Mn oraz nagromadzeń

siarczków stanowią polimetaliczne typy kopalin, których

wykorzystanie może doprowadzić w przyszłości do

istotnych zmian, na światowym rynku metali

nieżelaznych.

Kopaliny te stanowią obecnie, w ramach prac

International Seabed Authority (ISA) – ONZ, przedmiot

intensywnie prowadzonych badań.
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Przyjmując za punkt wyjścia, istniejącą bazę

zasobową w złożach lądowych (Mn, Ni, Zn, Cu i Co),

głównym czynnikiem wpływającym na ekonomiczną

wartość tych kopalin jest wyższa zawartość tych metali

w porównaniu do ich zawartości w obecnie

eksploatowanych złożach na lądzie oraz ich zasoby

prognostyczne.
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Niezależnie od wielkości zasobów bilansowych złóż

lądowych, występowanie w kopalinach polimetalicznych

dużej ilości metali, daje przyszłym producentom

gwarancje pewnej stabilności ekonomicznej przy

zagospodarowaniu tych złóż.

Kotlinski, 2001
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Od początku lat dziewięćdziesiątych prowadzone

były badania geologiczno-środowiskowe zmierzające do

rozpoznania warunków środowiskowych i oceny

szkodliwego wpływu prac wydobywczych na środowisko

morskie.

Badania te realizowano w ramach

międzynarodowych programów DOMES (USA),

DISCOL (Niemcy), Benthic Impact Experiment /BIE/

(Japonia, USA, Rosja, IOM), NAVABA (Chiny), INDEX

(Indie).
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Badania IOM zmierzały do ustalenia zmian

parametrów fizycznych i chemicznych w wodach

przydennych i osadach, zmian zawartości biogenów i

metali ciężkich oraz składu ilościowego i jakościowego

fauny bentonicznej przed, w trakcie i po eksperymencie

symulowanego wydobycia.
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Monitoring środowiska (BIE - IOM) prowadzony w

kolejnych ekspedycjach zmierzał do rozpoznania

możliwych zmian w stosunku do stanu wyjściowego.

Wyniki badań IOM i innych kontraktorów wskazują na

zdolność środowiska do rekultywacji dna.
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based on Kotlinski et al.., 2009

BIE - IOM
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Abramowski 2010
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Определение топологических параметров скважин  
при дегазации подрабатываемых пологих и наклонных 
пластов  
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АННОТАЦИЯ: Разработана математическая модель для определения параметров заложения 
дегазационных скважин, пробуренных на подрабатываемые пологие и наклонные угольные 
пласты. Сущность методики заключается в определения координат устьев и забоев скважин 
с помощью аппарата аналитической геометрии. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дегазационная скважина, угол разгрузки горных пород, сближенные 
пласты 
 
 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
Правильное определение геометрических параметров дегазационных скважин – одна из 
важных составляющих эффективной дегазации. 

При столбовой системе разработки, когда скважины бурятся навстречу очистному 
забою, по мере увеличения скорости забоя ухудшается связь этих скважин с зоной 
метановыделения, при этом снижается эффективность их работы. Кроме того, от скорости 
подвигания зависит угол полных сдвижений пород кровли [1], от которого зависит время 
начала работы скважины и ее эффективная дееспособность. 

С пересечением плоскости сдвижения пород скважиной и ее попаданием в 
разгруженную от горного давления часть дегазируемого пласта в нее начинает поступать 
метан. При приближении точки пересечения скважины с плоскостью смещения пород к зоне 
беспорядочного обрушения эффективность ее работы снижается, т.к. из выработанного 
пространства туда начинает интенсивно притекать воздух. Угол сдвижения уменьшается по 
мере увеличения скорости подвигания, причем устье скважины может быть подработано до 
того, как она начнет выдавать метан. Вот почему определение топологических параметров 
скважины с учетом горнотехнических и горно-геологических факторов становится такой 
актуальной задачей. 
 
 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ЗАЛОЖЕНИЯ 
ДЕГАЗАЦИОННЫХ СКВАЖИН 
 
Положение скважины определяется тремя параметрами [2]: cl  (длина скважины, м);  
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(угол между скважиной и горизонтальной плоскостью, град) и  (угол между проекцией 
скважин на горизонтальную плоскость и перпендикуляром к оси выработки в той же 
плоскости, град). 

На основе вышеописанного предложено аналитическое обоснование расчета параметров 
дегазационных скважин в горно-геологических условиях.  

Для эффективной дегазации подрабатываемой толщи пород скважины должны 
пересекать дегазируемый пласт в зоне разгрузки от горного давления. При закладке скважин 
обязательно учитывать угол , причем угол разгрузки пород отсчитывать как от линии 
очистного забоя, так и от участковой выработки, из которой бурится скважина. 

Дегазационная скважина до момента отключения от дегазационной сети не должна 
пересекать зону беспорядочного обрушения горных пород. Высота последней обычно 
принимается равной [3] 

,64 mh  м, 

где m  – вынимаемая мощность разрабатываемого пласта, м, что означает: скважина не 
может проходить через линию пересечения двух плоскостей, ограничивающих зону 
беспорядочного обрушения горных пород и их разгрузки под углом  от линии забоя. 
Скважина должна пересекать дегазируемый пласт на линии максимального газовыделения 
( maxy ) из сближенного пласта в дегазационную скважину, параллельной выработке, из 
которой бурятся скважины [3]. При мощности междупластья 6025M м 

My 5,04,0max , если скорость подвигания очистного забоя равна 1,0 – 1,5 м/сут, и 
My 8,06,0max , если скорость подвигания равна 2,5 м/сут и более. 

 
 
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  
ДЕГАЗАЦИОННЫХ СКВАЖИН, ПРОБУРЕННЫХ НАВСТРЕЧУ  
ОЧИСТНОМУ ЗАБОЮ ИЗ ПОГАШАЕМОЙ ЗА ЛАВОЙ ВЫРАБОТКИ 
 
Рассмотрим схему дегазации подрабатываемых пологих пластов скважинами, 
пробуренными из погашаемой за лавой выработки, при отработке выемочного столба по 
простиранию (рис. 1). Топологические параметры дегазационной скважины определяются в 
момент ее отключения от дегазационной сети и нахождения устья скважины на расстоянии 
l  от линии очистного забоя. 

 
Рис. 1. Схема дегазации подрабатываемых пологих пластов скважинами, пробуренными из 
погашаемой за лавой выработки, при отработке лавы по простиранию 
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За начало координат примем точку отключения дегазационной скважины от 
дегазационной сети (рис. 2). Координатная плоскость XOY расположена горизонтально, ось 
OZ направлена вертикально вверх. Координаты начальной точки  (устья) дегазационной 
скважины приняты 0,0,0 , координаты конечной точки k скважины – kkk zyx ,, . Итак, 
имеем радиус-вектор точки k, обозначим который буквой dk. Прямоугольные координаты 
вектора dk – алгебраические проекции вектора на оси координат dk kkk zyx ,, . 

Найдем координаты радиуса-вектора dk согласно схеме, изображенной на том же 
рисунке. 

 

 
 
Рис. 2. Расчетная схема для определения параметров дегазационных скважин,  
пробуренных при отработке пласта по простиранию из вентиляционной (откаточной)  
выработки 
 
 

Прямая с координатами скважины проходит через начало координат, прямую 
пересечения плоскостей  и  и прямую, лежащую на расстоянии maxy  параллельно оси 
штрека. 

Найдем уравнение плоскости, содержащей начало координат, и прямую пересечения 
плоскостей  и . Выразим эту плоскость при помощи координат трех точек, не лежащих на 
одной прямой: 
–   начала координат O 000 ,, zyx ; 
–   двух точек прямой пересечения плоскостей  и : E1 111 ,, zyx  и E2 222 ,, zyx , 
 

0000 zyx ; ctghlx1 , maxyy1 , tgyhz max1 ; 

ctghlx2 , 02y , hz2  
 
где l  – удаление точки отключения дегазационной скважины от трубопровода до линии 
очистного забоя, м;  – угол падения пласта, град; M  – мощность междупластья, м 
(рис. 2).  

Верхний знак (плюс или минус) здесь и в дальнейшем принят при бурении скважин в 
сторону падения пласта, а нижний – восстания. 

Для определения координат точек построим проекции скважины на плоскостях XOZ, 
XOY, YOZ (рис. 3). 
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Рис. 3. Проекции скважины на плоскостях XOZ, XOY, YOZ при отработке пласта  
лавами по простиранию 
 
 

Плоскость, проходящая через три точки, не лежащие на одной прямой, описывается 
уравнением 

 

0

020202

010101

000

zzyyxx
zzyyxx
zzyyxx

.                 (1) 

 
Подставив значения координат точек плоскости OE1E2 в уравнение (1), найдем 

определитель матрицы: 
 

h
tgyhy

x
hctghl

tgyhyctghl
zyx

0
0

maxmax
maxmax  

0
0

maxmax
ctghl

yctghl
z

hctghl
tgyhctghl

y ; 

0ctghlzctghlyhx tg .          (2) 
 
Координаты забоя скважины находятся в точке пересечения трех плоскостей: 

описываемой уравнением (2), сближенного пласта и вертикальной плоскости, проходящей 
через линию максимального газовыделения maxy . 
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Определим три точки, принадлежащие плоскости сближенного пласта D0 cos
,0,0 M ; 

D1 tgM
cos

;1;0 ; D2 tgM
cos

;1;1 , и найдем уравнение плоскости D0D1D2: 

0
11
10

costg1
tg0

tg1
tg1

tg11
tg10
cos Mzyx

Mzyx

; 

0
cos

Mzytg .                   (3) 

 
Вертикальная плоскость, проходящая через линию максимального газовыделения maxy , 

описана уравнением 
 

maxyy                         (4) 
 
Координатами забоя скважины будет решение системы уравнений (2) – (4): 
 

.

;
cos

;0

maxy  y

Mzy

ctghlzctghlyhx

tg

tg

         (5) 

 
Найдем определитель системы 
 

h
ctghlctghlh

010
10 tg

tg
.        (6) 

 
Определитель не равен нулю, следовательно, система уравнений (5) имеет единственное 

решение: xxk ; yyk ; zzk . 

Заменив в (6) элементы первого столбца свободными членами системы уравнений (5), 
получим определитель x , аналогично – y  и z : 

max10
cos

0

0

y

M
ctghlh

x tg

tg

 

1
cos

0

1
cos

maxmax y

M
ctghl

y

M
ctghl tgtg  
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tgtg maxmax cos
yMctghlctghly  

ctghlM
cos

; 

hy

y

M
hlh

y max

max 00

1
cos

0

0 ctg

; 

sin
cos

10
cos

0

0

max

max

yM
h

y

M
ctghlh

z tg

tg

. 

 
Система уравнений (5) имеет такое решение: 
 

.
cos

sin
;

;
cos

max

max
yMz

yy

ctghl
h

Mx

k

k

k

               (7) 

 
Длину скважины определим как модуль вектора kd  – расстояние между двумя точками: 

0,0,0  – устье дегазационной скважины и k kkk zyx ,,  – забой скважины, координаты 
которого можно найти решением (7) системы уравнений (5): 

 
222
kkkk zyxd ,                   (8) 

5,0

2
max

2
max

2
2

2 sin
cos

1 yyMctghl
h
Ml .    (9) 

 
Углы наклона  и разворота  скважины можно установить по формулам 
 

5,022
kk

k

yx

z
arctg ;                    (10) 

k

k
y
x arctg                        (11) 

и, подставив координаты забоя скважины из (7) в (10) и (11), получим выражения 
 

SEP 2011, Sesja: Techniki i technologie przyszłości 
w procesie pozyskiwania i wykorzystania surowców mineralnych

– 179 –



 

 

5,022
max

22

max

cos

sin

yhctghlM

yMh
2

arctg ;          (12) 

cosmaxyh
ctghlM

arctg .                 (13) 

 
Рассмотрим схему дегазации подрабатываемых пологих пластов скважинами, 

пробуренными из погашаемой за лавой выработки, при отработке лавы по падению 
(восстанию). Топологические параметры дегазационной скважины при этом определим так 
же, как и при отработке лавы по простиранию. Проекции этой скважины изображены на 
рис. 4. 

 
 
Рис. 4. Проекции скважины на плоскостях XOZ, XOY, YOZ при отработке пласта  
лавами по восстанию (падению) 
 
 

Направление скважины определяет прямая, проходящая через начало координат (O), 
линию пересечения плоскостей разгрузки ( ) и беспорядочного обрушения ( ) пород ( 1 2), 
а также линию максимального газовыделения, лежащую на плоскости подрабатываемого 
сближенного пласта maxy . Значит, координаты забоя скважины, как и в предыдущем 
случае, определяются точкой пересечения трех плоскостей: O 1 2, вертикальной плоскости, 
проходящей через линию maxy , и плоскости дегазируемого пласта. 

Определим по координатам трех точек 22221111000 ,,;,,;,, zyxEzyxEzyxO  
уравнение плоскости O 1 2: 

SEP 2011, Sesja: Techniki i technologie przyszłości 
w procesie pozyskiwania i wykorzystania surowców mineralnych

– 180 –



 

 8

 
;0;0;0 000 zyx  

;;0; 111 EE zzyxx  

EE zzyyxx 2max22 ;; . 
 

Согласно схеме, изображенной на рис. 4, 
 

coscos
sinE l
h

x ;                  (14) 

sinsin
sinE l
h

z ,                  (15) 

 
откуда имеем: ;0,0,0O EE zxE ,0,1  и EE zyxE ,,; max2 . 

Найдем определитель матрицы: 
 

zyxxyz
zx

x
z
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y
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z

x
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zx
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EE

E
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Итак, уравнение плоскости O 1 2 имеет вид 
 

0zxxz EE .                        (16) 
 
Составим уравнение плоскости подрабатываемого пласта по координатам трех точек, 

принадлежащих этой плоскости: 
 

cos
,0,00

MC ; 
cos

,1,01
MC  и tgMC

cos
,0,12 ; 

.
cos

01
10

cos1
00

0
01

01
010
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Mzx

Mzyx
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tg

tgtg
tg  

 
Уравнение плоскости сближенного пласта: 
 

0
cos

Mzx tg .                     (17) 

 
Уравнение вертикальной плоскости, проходящей через линию максимального 

газовыделения, имеет вид (4). 
Из выражений (4), (16) и (17) составим систему 
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tg                      (18) 

 
Решив эту систему уравнений, определим координаты забоя скважины. Найдем 

определитель системы уравнений (18): 
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EE xz
,                      (19) 

EEEE
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010
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Определитель системы не равен нулю 0 , следовательно, указанная выше система 

уравнений имеет единственное решение: три плоскости пересекаются в одной точке. 
Заменив в (19) элементы первого столбца свободными членами системы уравнений (18), 

получим определитель x , а заменив ими же элементы второго и третьего столбцов, 
получим y  и z  соответственно: 
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Установим координаты забоя скважины: 
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Подставив в формулы (8), (10) и (11) координаты забоя скважины (21), определим 

параметры скважины: 
–   длину 

5,0
2
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, м;              (22) 

 
–   угол наклона к горизонтальной плоскости 
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22 cosEEE
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–   угол разворота 

cosmax EE

E
zxy

Mx
tg

arctg .                 (24) 

 
Параметры скважин можно определять как по формулам (22), (23) и (24), так и по 

формулам (8), (10), (11) с использованием координат забоя скважины (21). 
 
 
ВЫВОДЫ 
 
Разработанная методика определения топологических параметров дегазационных скважин 
по координатам их забоя позволяет, в отличие от существующих, учесть высоту зоны 
беспорядочного обрушения и угол разгрузки горных пород. Для скважин, пробуренных по 
полученным параметрам, снижается вероятность увеличения подсосов воздуха в них и 
разрушение канала скважины при приближении ее к очистному забою. 
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Prognozowanie możliwości podziemnego składowania CO2 – 
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STRESZCZENIE: Na podziemne składowiska nadają się wybrane struktury geologiczne, głównie 
pułapki po węglowodorach i poziomy wód wgłębnych. Możliwości podziemnego składowania dwu-
tlenku węgla zależą od szeregu czynników, m.in. od uwarunkowań geologicznych, odległości od 
emitenta, potencjału składowania. Utwory zbiornikowe i utwory izolacyjne w otoczeniu przyszłego 
składowiska muszą wykazywać szereg korzystnych parametrów określonych w toku badań in situ 
i laboratoryjnych. Podziemne składowisko musi być szczelne, a proces zatłaczania bezpieczny i efek-
tywny. Składowiska nie mogą negatywnie oddziaływać na powierzchnię terenu. Tworzenie pod-
ziemnych składowisk dwutlenku węgla uniemożliwia prowadzenie w ich zasięgu innego typu przed-
sięwzięć gospodarczych. W sąsiedztwie nie jest to wykluczone – jednak wymaga wyprzedzającego 
określenia ich wzajemnego oddziaływania i interferencji. Przedmiotem szczególnej uwagi powinna 
być możliwość zatłaczania CO2 do ośrodków skalnych strategicznych z punktu widzenia interesu 
Państwa, jak na przykład do pokładów węgla kamiennego. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Składowiska CO2, zatłaczanie CO2, podziemne składowiska, składowiska 
w GZW 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Polska jest zobligowana przepisami Unii Europejskiej do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do 
atmosfery. Jedną z możliwości realizacji tego celu stwarza podziemne składowanie CO2. Na pod-
stawie dotychczasowych badań przeprowadzonych w Polsce i na świecie stwierdzono, że warunki 
te mogą dotyczyć: wyeksploatowanych struktur geologicznych po gazie i ropie naftowej, pozio-
mów wodonośnych i pokładów węgla kamiennego [5], [9], [11], [12], [13], [14], [15], [16]. Na-
dzieję można wiązać również z tzw. sekwestracją mineralną, czyli wiązaniem CO2 z wybranymi mi-
nerałami, substancjami lub odpadami. 
 Jednak nie wszystkie struktury geologiczne mogą nadawać się do podziemnego składowania 
CO2 (CCS – carbon capture and storage). Muszą one wykazywać optymalne parametry do zatła-
czania CO2 oraz spełniać szereg kryteriów w zakresie szczelności, bezpieczeństwa i efektywności 
składowania. Aby spełnić te wymagania, wybór miejsca do składowania musi być poprzedzony sze-
rokim zakresem badań podstawowych i in situ, a wyniki poszukiwań w zakresie lokalizacji pod-
ziemnego składowiska, muszą być społecznie akceptowalne. 
 Wymagania w zakresie lokalizacji podziemnych składowisk CO2 i ich eksploatacji zawiera pod-
stawowy dokument, jakim jest Dyrektywa UE dotycząca podziemnego składowania dwutlenku węg-
la [6]. Przedstawione w niej unormowania muszą być zgodne z prawodawstwem każdego z państw 
Unii. W Polsce odpowiednie zapisy znalazły swoje odniesienie m.in. w Prawie geologicznym i gór-
niczym, Prawie ochrony środowiska i Prawie wodnym. 
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2. ŚRODOWISKA GEOLOGICZNE PODZIEMNYCH SKŁADOWISK CO2 
 
Wstępne, szacunkowe obliczenia wykazały, że do składowania dwutlenku węgla na skalę przemy-
słową nadają się w pierwszym rzędzie poziomy wodonośne. Mimo tego, najwięcej aplikacji doty-
czy struktur po węglowodorach; odpowiednie wielkości przedstawiono w tabeli 1. Szansę stwarza-
ją również pokłady węgla i sekwestracja mineralna – jednak dla tych ośrodków badania są na po-
czątkowym etapie realizacji. 
 
Tabela 1. Przewidywane pojemności składowania CO2 na świecie 
Table 1. World’s range of estimated capacities of CO2 storage 

Ośrodki skalne 
Pojemność światowa składowania [7] 

World’s storage capacity 
Pg CO2 

Poziomy wodonośne (aquifers) 4000 
Złoża gazu i ropy (oil and gas sources) 1170 

Pokłady węgla (coal beds) 150 
 
 Wybór odpowiedniego miejsca do składowania jest podstawą udanej inwestycji związanej z pod-
ziemnym zatłaczaniem CO2. Jest on efektem realizacji wielu prac badawczych. Poniżej starano się 
przybliżyć zakres niezbędnych działań. Dobrym poligonem badań okazał się region aglomeracji 
górnośląskiej. Na tym stosunkowo niewielkim obszarze dały o sobie znać niemal wszystkie pro-
blemy, jakie należy uwzględnić przy typowaniu miejsc do podziemnego zatłaczania CO2. 
 
 
3. SKŁADOWISKA W POZIOMACH WODONOŚNYCH 
 
Z dotychczasowych badań autorki wynika, że utwory przyszłych składowisk CO2 powinny spełniać 
szereg wymagań, w tym: 
1. cechować się zadawalającą dla przyszłego inwestora, pojemnością składowania CO2, 
2. gwarantować bezpieczeństwo i efektywność składowania, 
3. nie oddziaływać negatywnie na innego typu przedsięwzięcia utylitarne istniejące i projektowa-

ne w sąsiedztwie, 
4. być zlokalizowane w optymalnej odległości od emitenta CO2, 
5. występować poza obszarami gęstej zabudowy mieszkalnej i przemysłowej. 
 Optymalna pojemność składowania, bezpieczeństwo i efektywność składowania są zależne od 
parametrów utworów zbiornikowych oraz osadów zalegających w ich sąsiedztwie. Utwory przy-
szłego składowiska muszą cechować się optymalnymi parametrami hydrogeologicznymi i wytrzy-
małościowymi, a związane z nimi wody podziemne muszą wykazywać odpowiednią mineralizację 
i temperaturę. Jednak jak dotąd, nie są znane optymalne parametry wodonośców. Ramy poszukiwań 
nakreślił Chadwick [2]. Utwory zbiornikowe muszą wykazywać porowatość powyżej 10%, 
przepuszczalność powyżej 200 mD; ich miąższość powinna wynosić min. 20 m, a mineralizacja 
wód powyżej 30 g/dm3. Na obecnym etapie badań za optymalne uważa się zatłaczanie ditlenku 
węgla w stanie nadkrytycznym. Wymaga to wyboru miejsc spełniających określone wymagania, 
to jest głębokości w optymalnym przedziale 800–2500 m p.p.t. oraz temperatury w utworach 
zbiornikowej powyżej około 32 C. 
 
3.1. Szczelno  sk adowiska i mo liwo  szczelinowania ska  
 

Przyszłe składowisko musi być szczelne. Szczelność musi zapewnić odpowiednio gruby nadkład 
utworów nieprzepuszczalnych. Jednak w tym przypadku nie można przedstawić jakiejś granicznej 
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wielkości. Miąższość izolacyjnego nadkładu będzie zależała od szeregu parametrów, w tym od wy-
kształcenia litologicznego, przepuszczalności, przebiegu i charakteru uskoków, parametrów wytrzy-
małościowych i in. Szczelne musi być również podłoże składowiska. Teoretycznie, izolacyjne po-
winny być ponadto boczne partie składowiska – jednak w przypadku poziomów wodonośnych jest 
to warunek na ogół trudny do spełnienia. Ze względu na możliwość powstania połączeń hydraulicz-
nych z innymi poziomami wodonośnymi, szczegółowej analizie hydrogeologicznej należy również 
poddać rejon wychodni lub wyklinowań utworów zbiornikowych pod nadkładem wyżej zalegają-
cych utworów. W związku z tym podziemne składowiska najlepiej lokować w odpowiednio bez-
piecznej odległości od takich stref. 
 Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że zagrożenie dla bezpieczeństwa składowania mo-
że również wynikać z sąsiedztwa z uskokami, a zwłaszcza z dużymi rozłamami tektonicznymi. 
Wynika to z faktu, iż na ogół nie jest do końca znany charakter uskoków – wodonośne lub nie. Do 
analizy przepuszczalności uskoków wykorzystuje się wyniki obserwacji hydrogeologicznych, które 
jednak mogą nie dać jednoznacznej odpowiedzi. Można się również posiłkować wynikami badań 
geofizycznych. W opinii autorki – bez względu na to, czy uskoki są szczelne, czy też nie, należy je 
traktować jako potencjalnie wodonośne. Ten pogląd wynika z faktu, iż w wyniku zatłaczania CO2 
pod ciśnieniem zbliżonym do złożowego (lub wyższym) może dojść do ich udrożnienia na skutek 
szczelinowania utworów zalegających w sąsiedztwie. Rozszczelnienie uskoku może być źródłem 
zagrożenia wodnego, ze względu na możliwość powstania nowych połączeń hydraulicznych z in-
nymi poziomami wodonośnymi w nadkładzie. 
 Mając na uwadze względy bezpieczeństwa należy wyprzedzająco określić optymalną wielkość 
ciśnienia zatłaczania CO2 dla rozważanego do składowania poziomu wodonośnego. 
 
3.2. Bezpiecze stwo sk adowania CO2 i mo liwo  oddzia ywania sk adowiska 

na inne przedsi wzi cia w jego s siedztwie 
 

Podziemne składowisko musi być bezpieczne dla środowiska wód podziemnych oraz dla powierzch-
ni terenu. Z tego względu do zatłaczania ditlenku węgla optymalne są podziemne zbiorniki wód re-
liktowych lub stagnujących. W ten sposób uniknie się zagrożenia wynikającego z migracji CO2 
wraz ze spływem wód podziemnych, lub możliwości ucieczki gazu w kierunku powierzchni tere-
nu. Stąd podstawowym warunkiem bezpiecznego składowania jest szczelność nadkładu zbiornika. 
Należy dodać, że obecność obszarów prawnie chronionych (np. Natura 2000, ujęć wód pitnych i in.) 
nie jest zasadniczym przeciwwskazaniem do tworzenia podziemnych składowisk – o ile będzie za-
pewniona ich szczelność. 
 Podziemne składowiska muszą również być bezpieczne względem innych przedsięwzięć utyli-
tarnych istniejących i projektowanych w pewnej odległości od niego. Jak dotąd zagadnienie to nie 
było przedmiotem rozważań innych badaczy. Projektowane obecnie składowiska są głównie loko-
wane w strukturach geologicznych i ich partiach nie wykorzystywanych gospodarczo. Jednak 
w przyszłości może to ulec zmianie. Z sytuacją taką autorka spotkała się w trakcie wyznaczania 
zasięgu składowiska CO2 Skoczów-Zebrzydowice w warstwach dębowieckich, w południowej par-
tii Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW). W dość znacznej odległości od granic znajdują się 
(rys. 1): 
– wyrobiska górnicze zlikwidowanej kopalni węgla kamiennego Morcinek oraz projektowanej ko-

palni Bzie; 
– lej depresji związany z odwodnieniem zarówno prowadzonym, jak i przewidywanym do prowa-

dzenia, przez obydwie kopalnie; 
– duża strefa tektoniczna Bzie-Jawiszowice o zrzucie 400 m; 
– projektowane ujęcie wód geotermalnych w miejscowości Jaworze; 
– duża miejscowość (Skoczów). 
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 Przeprowadzono szczegółową analizę wpływu składowiska na wymienione elementy środowi-
skowe oraz możliwej interferencji [12]. Wyniki badań wykazały, że składowisko Skoczów-Zebrzy-
dowice znajdzie się poza zasięgiem obecnego i przyszłego ich oddziaływania. Uzyskane wyniki po-
zwoliły na ostateczną akceptację proponowanej lokalizacji składowiska. 
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Rys. 1. Lokalizacja składowiska CO2 Skoczów-Zebrzydowice 
Figure 1. Localization of CO2 storage Skoczów-Zebrzydowice 

 
 Przykładem niezbyt trafnego doboru miejsca i zasięgu składowania CO2 jest składowisko zazna-
czone na rysunku 1 (linia czerwona). Składowisko to znajduje się w zasięgu oddziaływania górnic-
twa podziemnego – zarówno wyrobisk górniczych, jak i drenażu górniczego, ujęcia wód geoter-
malnych i wychodni utworów zbiornikowych. Zbyt mała jest również odległość od regionalnej stre-
fy tektonicznej Bzie-Jawiszowice. Dodatkowo w obszarze składowiska znajdują się dwa duże mia-
sta, Cieszyn i Skoczów. Należy dodać, że taki zasięg składowiska uniemożliwi eksploatację wód 
geotermalnych w projektowanym ujęciu w miejscowości Jaworze. 
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 Na podstawie przeprowadzonych badań można się pokusić o szersze wnioski. W przypadku 
większej liczby różnego typu przedsięwzięć utylitarnych w danym wodonoścu, optymalne byłoby 
wyznaczanie – wzorem górnictwa węgla kamiennego – odpowiednio szerokich filarów bezpieczeń-
stwa (zwłaszcza od podziemnych składowisk). Byłby to rodzaj stref ochronnych zarówno dla pro-
cesu składowania ditlenku węgla, jak i dla innych przedsięwzięć istniejących i planowanych w są-
siedztwie składowiska. 
 
 
4. SKŁADOWISKA W WYROBISKACH GÓRNICZYCH KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO 
 
Wyniki dotychczasowych badań wykazały, że w wyrobiskach górniczych zlikwidowanych kopalń 
węgla kamiennego w GZW istnieje możliwość magazynowania metanu [10]. Autorka wyraża po-
gląd, że będzie można w nich składować również dwutlenek węgla. Potwierdzają to wyniki badań 
laboratoryjnych sorpcji CO2 przez macerały węgla, jak również sorpcji połączonej z odzyskiem me-
tanu z pokładów węgla kamiennego [1], [3], [4]. Z badań autorki wynika, że do składowania dwu-
tlenku węgla mogą nadawać się zlikwidowane kopalnie, odizolowane od innych, z odpowiednio 
grubym nadkładem utworów nieprzepuszczalnych, o małych dopływach wód. Warunki takie stwier-
dziła w kopalniach: Krupiński, Silesia, Brzeszcze, Żory oraz Rydułtowy (rejon dawnej kopalni Ig-
nacy). Według niej tworzenie podziemnych zbiorników powinno się zbiec z etapem likwidacji ko-
palń tak, aby wyrobiska nie zostały zatopione wodami pochodzącymi z dopływu naturalnego. 
 Ze względu na prawdopodobieństwo spękania górotworu w wyniku dokonanej eksploatacji gór-
niczej, optymalne będzie tworzenie w wyrobiskach górniczych zbiorników niskociśnieniowych. 
W zbiornikach tego typu powierzchnię magazynową będą tworzyć wolne przestrzenie, głównie: 
zroby poeksploatacyjne, szyby i szczeliny zawałowe oraz resztki niewybranego węgla pozostawio-
nego w filarach, półkach, pokładach i partiach pozabilansowych. 
 Zasadnicze znaczenie dla procesu podziemnego składowania ditlenku węgla w wyrobiskach bę-
dzie miało wyznaczenie optymalnej wielkości ciśnienia zatłaczania. Dla górotworu nienaruszone-
go, ciśnienie to nie może przekroczyć tzw. ciśnienia przebicia [10], które w rejonie wskazanych ko-
palń nie przekracza 3 MPa. Jednak ze względu na obecność szczelin zawałowych, ciśnienie iniek-
cji ditlenku węgla powinno być mniejsze. W tym miejscu autorka chciałaby polemizować z innymi 
autorami wskazującymi na możliwość zatłaczania CO2 do wyrobisk górniczych kopalń w GZW 
pod ciśnieniem 5,6–6,7 MPa [8]. Tak wysokie ciśnienie jest znacząco większe od ciśnienia przebi-
cia oraz od pierwotnego ciśnienia hydrostatycznego karbońskich poziomów wodonośnych w rejo-
nie eksploatacji górniczej, jak również od ciśnienia szczelinowania nadkładu skał karbońskich. 
Z punktu widzenia hydrogeologicznego nie gwarantuje ono bezpieczeństwa składowania CO2 w tym 
ośrodku. 
 Należy dodać, że w obszarze składowisk CO2 utworzonych w wyrobiskach górniczych kopalń 
nie będzie można prowadzić jakiejkolwiek innej działalności podziemnej, a zwłaszcza eksploato-
wać pokłady węgla, natomiast wybieranie bardziej odległych partii złóż będzie można prowadzić, 
jednak pod szczególnymi rygorami, które muszą zostać dopiero opracowane. 
 
 
5. ZATŁACZANIE CO2 DO POKŁADÓW WĘGLA KAMIENNEGO 
 
Obecnie prowadzone są prace dotyczące możliwości zatłaczania dwutlenku węgla do pokładów 
węgla kamiennego. Pierwsze wyniki badań in situ uzyskano w toku realizacji projektu unijnego 
Recopol. Metody wyznaczania miejsc do składowania w węglu są podobne do metod stosowanych 
w odniesieniu do poziomów wodonośnych. Względem składowisk w pokładach węgla będzie rów-
nież wymagane przeprowadzenie analiz ich oddziaływania na środowisko i na inne przedsięwzię-
cia istniejące i planowane w sąsiedztwie. 
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 Według założeń zatłaczanie CO2 do węgla powinno dotyczyć pokładów pozabilansowych, za-
legających na głębokości poniżej 1000 m p.p.t. Należy mieć jednak na uwadze, że w Górnośląskim 
Zagłębiu Węglowym nigdy nie występują jedynie pokłady pozabilansowe; na ogół są to wiązki po-
kładów bilansowych i pozabilansowych. Tak więc część składowisk CO2 może dotyczyć pokładów 
o potencjalnie wysokiej przydatności gospodarczej. 
 W opinii autorki podziemne zatłaczanie CO2 do pokładów węgla uniemożliwi ich eksploatację 
tradycyjnymi metodami górniczymi, jak również przetwarzanie węgla przy wykorzystaniu nowych 
technologii (np. podziemnego zgazowania). Tworzenie w nich składowisk oznacza bezpowrotną 
stratę złoża. 
 
 
6. SKŁADOWISKA W ZŁOŻACH WĘGLOWODORÓW 
 
Składowiska te uważane są za jedne z najbezpieczniejszych. W odniesieniu do nich proponowane 
jest zatłaczanie CO2 bądź do całkowicie wyeksploatowanych struktur geologicznych, bądź do czę-
ściowo wyeksploatowanych, z równoczesnym pozyskaniem resztkowych ilości gazu/ropy (metoda 
EOR, enhanced oil recovery) w których zatłaczanie CO2 połączone jest z odzyskiem resztkowych 
ilości węglowodorów. Polska posiada bogate doświadczenie w zatłaczaniu gazów do tego typu struk-
tur skalnych [9], [10], [13]. Jednak na jej obszarze występują głównie małe złoża, które mogą na-
dawać się na niezbyt duże składowiska ditlenku węgla. 
 Duże znaczenie w planowaniu składowisk w złożach węglowodorów mogą mieć wyniki obser-
wacji złoża In Salah w Algierii. W wyniku kilkuletniego zatłaczania CO2 stwierdzono zmiany 
w ukształtowaniu powierzchni terenu. Może to wskazywać na rozszczelnienie struktury w wyniku 
bądź eksploatacji węglowodorów prowadzącej do osiadań powierzchni terenu, bądź na stosowanie 
zbyt dużego ciśnienia zatłaczania CO2. Jest to sygnał, iż eksploatacja struktury geologicznej musi 
uwzględniać jej parametry wytrzymałościowe. Jednocześnie pozyskanie resztkowych ilości gazu 
musi być skorelowane w czasie z procesem iniekcji CO2, aby nie doszło do zmian nieciągłych 
w górotworze. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Przedstawiono uwarunkowania geologiczne pozwalające na tworzenie podziemnych składowisk 
dwutlenku węgla. Największe możliwości są związane z poziomami wodonośnymi lub ich partia-
mi, o korzystnych parametrach hydrogeologicznych i wytrzymałościowych. Szanse należy wiązać 
również z wyeksploatowanymi strukturami po złożach gazu i ropy. Typowanie miejsc do składo-
wania wymaga wyprzedzającego przeanalizowania wpływu na proces zatłaczania szeregu czynni-
ków naturalnych i technicznych. Ponadto lokalizację danego składowiska można zaakceptować do-
piero po stwierdzonym braku jego oddziaływania na środowisko wód podziemnych i powierzchnię 
terenu oraz na inne przedsięwzięcia utylitarne istniejące i projektowane w sąsiedztwie. 
 Należy mieć na uwadze, że w obszarze składowisk CO2 i w ich najbliższym otoczeniu (okre-
ślonym wymiarami filarów bezpieczeństwa) nigdy nie będzie można prowadzić innych przedsię-
wzięć o charakterze utylitarnym. 
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Forecasting of Possibilities for Underground Storage of CO2 – 
Geological Conditions 
 
Some identified geological forms, mainly former hydrocarbons traps and deep groundwater levels, 
may be used as underground storages. Capabilities for underground CO2 storages depend of various 
factors, mainly geological conditions, distance from CO2 producer, storages capacities. Geological 
forms for the storage itself and for isolation forms surrounding future reservoir must present series 
of favourable parameters described during in situ and laboratory investigations. Underground stor-
ages must be leak-proof and the whole process of injection must stay efficient and be run safe. Sto-
rages may not have any influence on ground surface. 
 Creating underground CO2 reservoirs prevent locating on that area any undertakings. Further-
more the surrounding area to underground storages all ventures must be checked and confirmed 
whether no unexpected interaction could take place. Subject to special survey is potential possibil-
ity of CO2 injection to underground forms that are strategic from government interest perspective, 
for example coal mine structures. 
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uwarunkowania geologiczne
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Polska jest zobligowana przepisami Unii 
Europejskiej do ograniczenia emisji dwutlenku 
węgla do atmosfery. Jedną z możliwości 
realizacji tego celu stwarza podziemne 
składowanie CO2. W Polsce i na świecie trwają 
badania w tym zakresie 
[m. in. 2,5,7,9,10,11,12,13,14,15].

Ogólne uwarunkowania podziemnego składowania 
dwutlenku węgla
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Z badań wynika, że nie wszystkie struktury 
geologiczne mogą nadawać się do podziemnego 
składowania CO2 (CCS – carbon capture and 
storage). Muszą one wykazywać optymalne 
parametry do zatłaczania CO2 oraz spełniać 
szereg kryteriów w zakresie:

 szczelności, 
 bezpieczeństwa, 

 efektywności składowania. 
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Wymagania w zakresie lokalizacji, eksploatacji      
i monitoringu podziemnych składowisk CO2

zawiera podstawowy dokument, jakim jest 
Dyrektywa UE dotycząca podziemnego 
składowania dwutlenku węgla. W Polsce 
odpowiednie zapisy znalazły swoje odniesienie 
m.in. w Prawie geologicznym i górniczym, Prawie 
ochrony środowiska i Prawie wodnym. 
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Ośrodki skalne Pojemność składowania 
na świecie [6]

Pg CO2

Poziomy wodonośne 4000

Złoża ropy i gazu 1170

Pokłady węgla 150

ŚRODOWISKA GEOLOGICZNE PODZIEMNYCH SKŁADOWISK CO2
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Wybór odpowiedniego miejsca do składowania 
jest podstawą udanej inwestycji związanej            
z podziemnym zatłaczaniem CO2. 

Dobrym poligonem badawczym okazał się region 
aglomeracji górnośląskiej. W obszarze tym dały 
o sobie znać niemal wszystkie problemy, jakie 
należy uwzględnić przy typowaniu miejsc do 
podziemnego zatłaczania CO2. 
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1. SKŁADOWISKA W POZIOMACH   WODONOŚNYCH

Powinny spełniać szereg wymagań, w tym:
1. cechować się zadawalającą dla przyszłego inwestora, 

pojemnością składowania CO2,
2. gwarantować bezpieczeństwo i efektywność 

składowania,
3. nie oddziaływać negatywnie na innego typu 

przedsięwzięcia utylitarne istniejące i projektowane       
w sąsiedztwie,

4. być zlokalizowane w optymalnej odległości od emitenta 
CO2,

5. występować poza obszarami gęstej zabudowy 
mieszkalnej i przemysłowej. 
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Optymalna pojemność składowania, 
bezpieczeństwo i efektywność składowania są 
zależne od parametrów utworów zbiornikowych 
oraz osadów zalegających w ich sąsiedztwie. 

Utwory przyszłego składowiska muszą cechować 
się optymalnymi wartościami parametrów 
przestrzennych, hydrogeologicznych                     
i wytrzymałościowych, a związane z nimi wody 
podziemne muszą wykazywać odpowiednią 
mineralizację i temperaturę. 
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1.1. Szczelność składowiska

 Szczelne muszą być utwory w otoczeniu 
składowiska, wychodnie warstw, uskoki, otwory 
wiertnicze

 Zagrożenie ze strony stref uskokowych wynika        
z nieznajomości charakteru uskoków – wodonośne 
lub nie. 

 Bez względu na charakter uskoków - jeśli 
występują w obszarze przyszłego składowiska 
należy je traktować jako potencjalnie wodonośne.  
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W wyniku zatłaczania CO2 pod ciśnieniem 
zbliżonym do złożowego (lub wyższym) może 
dojść do udrożnienia: 

1/ utworów wypełniających szczeliny uskokowe,
2/ utworów zalegających w sąsiedztwie uskoku. 

Rozszczelnienie uskoku może być źródłem 
zagrożenia wodnego. Niezbędne jest wyprzedza-
jące określenie optymalnej wielkości ciśnienia 
zatłaczania CO2.
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1.2. Bezpieczeństwo składowania CO2

Podziemne składowisko musi być bezpieczne  
dla środowiska wód podziemnych oraz dla 
powierzchni terenu. Z tego względu do 
zatłaczania dwutlenku węgla optymalne są 
podziemne zbiorniki wód reliktowych lub 
stagnujących. 
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Podziemne składowiska muszą również być 
bezpieczne względem innych przedsięwzięć 
utylitarnych istniejących i projektowanych           
w sąsiedztwie. 
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Należy wykluczyć możliwość oddziaływania 
istniejących i projektowanych obiektów 
podziemnych na składowisko.

→  Problematyka ochrony podziemnych składowisk 
[11].
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Składowisko Skoczów-Zebrzydowice
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Warunki w rejonie składowisk Skoczów-
Zebrzydowice i Częstochowa 

Potencjalnie kolizyjne elementy:
 wyrobiska górnicze zlikwidowanej kopalni węgla 

kamiennego Morcinek oraz projektowanej kopalni Bzie;
 lej depresji związany z odwodnieniem nadkładu              

w obszarach obydwóch kopalń;
 duża strefa tektoniczna Bzie-Jawiszowice o zrzucie 400 

m;
 projektowane ujęcie wód geotermalnych w Jaworzu;
 występowanie wód pitnych oraz możliwej strefy 

zasilania utworów zbiornikowych.
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Cechy alternatywnego składowiska – Fig. 1

1. Znajduje się w zasięgu oddziaływania górnictwa 
podziemnego i ujęcia wód geotermalnych. 

2. Nie gwarantuje bezpieczeństwa zatłaczania niewielka 
odległość od regionalnej strefy tektonicznej Bzie-
Jawiszowice oraz wychodni utworów zbiornikowych. 

3. W obszarze składowiska znajdują się dwa duże miasta, 
Cieszyn i Skoczów. 

4. Składowisko uniemożliwi eksploatację wód geotermalnych 
w projektowanym ujęciu w miejscowości Jaworze. 
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2. SKŁADOWISKA W WYROBISKACH GÓRNICZYCH  
KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO

 Wyniki wstępnych badań wskazują, że w wyrobiskach 
podziemnych będzie można składować dwutlenek 
węgla. Potwierdzają to wyniki badań laboratoryjnych 
sorpcji CO2 przez macerały węgla [1,3,4,8]. 

 Warunki do składowania stwierdzono w kopalniach: 
Krupiński, Silesia, Brzeszcze, Żory oraz Rydułtowy    
(w rejonie dawnej kopalni Ignacy) – po ich likwidacji 
[10]. 

 Mogą to być zbiorniki niskociśnieniowe.

– 207 –



3. ZATŁACZANIE CO2 DO POKŁADÓW WĘGLA 
KAMIENNEGO

 Aktualnie rozpatrywane są lokalizacje składowisk 
w obszarach rezerwowych pól górniczych w GZW

 Możliwość zatłaczania będzie zależała od 
własności sorpcyjnych węgli, ich parametrów 
hydrogeologicznych oraz uwarunkowań 
geologicznych

 Nie można wykluczyć potrzeby szczelinowania 
pokładów

 Tworzenie składowisk CO2 w pokładach węgla 
kamiennego oznacza bezpowrotną stratę złoża.
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4. SKŁADOWISKA W ZŁOŻACH WĘGLOWODORÓW

 Polska ma bogate doświadczenie badawcze       
w zatłaczaniu kwaśnych gazów do struktur po 
węglowodorach [7,8,12]

 Polskie złoża mogą kwalifikować się do 
tworzenia lokalnych składowisk CO2 (prace są     
w toku)
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5. Podsumowanie

1. Największe możliwości tworzenia podziemnych 
składowisk CO2 w Polsce są związane                
z poziomami wodonośnymi, cechującymi się 
korzystnymi parametrami przestrzennymi, 
hydrogeologicznymi i wytrzymałościowymi oraz 
dobrą izolacją w stropie. 
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2. Szanse należy wiązać również z wyeksploatowa-
nymi strukturami po złożach gazu i ropy. 

3. Lokalizację danego składowiska można 
zaakceptować po stwierdzonym braku jego 
oddziaływania na środowisko wód podziemnych    
i powierzchnię terenu oraz na inne 
przedsięwzięcia utylitarne w sąsiedztwie. 
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4. W rachunku ekonomicznym inwestycji 
związanych z podziemnym składowaniem 
dwutlenku węgla należy uwzględnić, iż              
w obszarze składowisk CO2 i w ich otoczeniu 
nie będzie można prowadzić innych 
przedsięwzięć o charakterze utylitarnym.
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pozycji wgla w przyszłoci
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Cel prezentacji

• Przyszło wgla w Polsce i na wiecie

• Rola wgla w zapewnieniu energetycznego 
bezpieczestwa kraju 

• CTW + CCS

• Główne kierunki przetwórstwa wgla w aspekcie CTW

• Zgazowanie wgla do SNG i wodoru

• Podziemne zgazowanie wgla
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Dlaczego wgiel?

Polska jest najwikszym 
producentem wgla 

kamiennego w całej UE

41% energii 
elektrycznej jest 

wytwarzane z wgla W Polsce 96% energii 
elektrycznej produkowanej 

jest z wgla

Przyszło wgla
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Spodziewany jest wzrost zuycia wgla na wiecie z 3 200 Mtoe
w 2006 do 4 788 Mtoe w 2030, rednio o 1.7% w skali roku.

Przwidywany jest wzrost zuycia energii o ok. 44% z 11 890 Mtoe
w 2006 do 17 085 Mtoe w 2030.

Przewidywany jest wzrost wiatowej emisji CO2 z 29,0 mld ton 
w 2006 do 33,1 mld ton w 2015 i 40,4 mld ton w 2030 roku.

Dlaczego wgiel?

U.S. DOE, International Energy Outlook 2008. Washington, IEA. 

Przyszło wgla
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5

• Zasoby wgla ~ 120 lat (vs. ropa naftowa ~ 40 lat, 
gaz ziemny ~ 60 lat)

• Udokumentowane polskie zasoby wgla 
kamiennego: 43.3 mln Mg

• Udokumentowane polskie zasoby wgla 
brunatnego: 13,6 mln Mg

Zasoby wgla

Przyszło wgla
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Wzrost wiatowej konsumpcji wgla

BP Statistical review of World 
Energy, czerwiec 2009

Chiny 85% 

3,1% 

2002-2008

Przyszło wgla
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Europa jest trzecim co do wielkoci 
konsumentem wgla…

Przyszło wgla

Source: EUROSTAT Energy 
/ Yearly Statistics
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Struktura produkcji energii w wybranych krajach UE

Przyszło wgla
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Ceny energii produkowanej z ropy naftowej wgla i gazu 
ziemnego na przełomie lat 1973 – 2006

Dlaczego wgiel pełni dominujc rol
w wiatowej energetyce?

Przyszło wgla
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Dlaczego wgiel pełni dominujc rol
w wiatowej energetyce?

Source: World Coal Institute, 2010

Przyszło wgla
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Dywersyfikacja zastosowa
wgla

Technologie
przetwórstwa wgla

Przyszło wgla

Czy wgiel jest czystym paliwem?
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Przyszło wgla

„Zielona energia” z wgla

Czyste Technologie Wglowe

+

Sekwestracja CO2

CCS  Wychwytywanie, transport i 
składowanie CO2
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Czyste Technologie Wglowe 
(CTW)
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Podobszary CTW
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 Wychwytywanie CO2

 Składowanie
 Monitoring
 Zmniejszanie emisji
 Weryfikacja

Najbardziej 
kosztowny 

i energochłonny

Obszary badawcze zwizane z sekwestracj CO2

Sekwestracja CO2
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Technologie zwizane z wychwytywaniem i 
składowaniem CO2

Przyszło wgla

Techniki membranowe

Separacja kriogeniczna

Adsorpcja fizyczna

Absorpcja fizyczna

Absorpcja chemiczna
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Cel:
Poprawa sprawnoci i redukcja kosztów 
wychwytywania CO2 w elektrowniach 
wglowych

Systemy wychwytywania CO2:
• po procesie spalania
• przed procesem spalania
• spalanie paliwa w atmosferze wzbogacanej w tlen 

Opcje technologiczne wychwytywania
CO2 w instalacjach energetycznych

Sekwestracja CO2

– 230 –



Technologia wychwytywania CO2 po procesie spalania

Najbardziej dojrzała, dostpna na rynku technologia polega na absorpcji 
CO2 w roztworze wodnym amin. Nastpnie CO2 jest desorbowany z 
roztworu, odwadniany, sprany i transportowany do miejsca składowania. 

Sekwestracja CO2
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Technologie wychwytywania CO2 przed procesem 
spalania

Proces absorpcji fizycznej lub chemicznej, z obecnie stosowanym 
rozpuszczalnikiem fizycznym o nazwie handlowej Selexol.

Sekwestracja CO2
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Technologia spalania w atmosferze wzbogacanej tlenem

Sekwestracja CO2
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Wzrost kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych produkcji 
energii elektrycznej (lub energii i wodoru).

Konsekwencje wprowadzenia technologii 
sekwestracyjnych

Nakłady energetyczne zwizane z technologiami 
sekwestracyjnymi w elektrowniach powodowa bd
spadek sprawnoci energetycznej zakładu o 13-25% 

Sekwestracja CO2
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Główne kierunki 
przetwórstwa wgla

• Spalanie

• Zgazowanie

• Poligeneracja

• Uwodornienie
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Wgiel

Zgazowanie Uwodornianie 
bezporednie

Synteza  
Fischera-
Tropscha

Synteza 
metanolu

Metanizacja Przeróbka 
rafineryjna

Paliwa 
płynne

Surowce 
chemiczne

Metanol SNG Paliwa
płynne

Spalanie

Spalanie
gazu

Energia 
elektryczna

i cieplna

Separacja

Wodór

Koksowanie

Koks

Produkty przetwórstwa wgla
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Gdzie zmierzamy?
Niektóre technologie przyszłoci
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Wgiel

Zgazowanie Uwodornianie 
bezporednie

Synteza  
Fischera-
Tropscha

Synteza 
metanolu

Metanizacja Przeróbka 
rafineryjna

Paliwa 
płynne

Surowce 
chemiczne

Metanol SNG Paliwa
płynne

Spalanie

Spalanie
gazu

Energia 
elektryczna

i cieplna

Separacja

Wodór

Koksowanie

Koks

Produkty przetwórstwa wgla
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Zgazowanie wgla

Przetwórstwo wgla

Wgiel

O2

Zgazowanie tlenem

C+1/2O2=CO

C + O2 = CO2

Zgazowanie dwutlenkiem wgla

C+CO2=2CO

Reakcja egzotermiczna

Reakcja
endotermiczna

CO2
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Zgazowanie par wodn

C + H2O = CO + H2

Reakcja konwersji par wodn

CO + H2O = H2 + CO2 Reakcja 
egzotermiczna

Reakcja 
endotermiczna

Wgiel

H2O (para)

Zgazowanie wgla

Przetwórstwo wgla
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Zgazowanie wodorem

C + 2H2 = CH4

Zgazowanie wodorem

CO + 3H2 = CH4 + H2O
Reakcja egzotermiczna

Reakcja egzotermiczna

Wgiel

H2

Zgazowanie wgla

Przetwórstwo wgla

– 241 –



(obj. %)

H2 25-30
CO 30-60
CO2 5-15
H2O 2-30
CH4 0-5

H2S 0,2-1
COS 0-0,1

N2 0,5-0,4
Ar 0,2-1
NH3 0-0,3

Popiół/uel

Typowy skład gazu syntezowego

Zg
az

ow
an

ie
 w
g

la

Dalsza 
obróbka

Przetwórstwo wgla
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Klasyfikacja układów do 
zgazowania

• Reaktory ze złoem 
zwartym przesuwnym 
(Sasol – Lurgi)

• Reaktory ze złoem 
fluidalnym (technologia 
HTW)

•Reaktory dyspersyjne 
(Shell; GE-Texaco)

Wgiel (5-80 mm)

Popiół/uel

gaz

Wgiel (5-80 mm)

Popiół/uel

gaz

Wgiel (5-80 mm)

Popiół/uel

gaz

Wgiel (5-80 mm)

Popiół/uel

gaz

Para, O2

Gaz

Popiół

Wgiel (0,5-6 mm)

Para wodna, O2

Gaz

Popiół

Wgiel (0,5-6 mm)

Para wodna, O2

uel

Para wodna, O2

Wgiel (0,1 mm) Wgiel (0,1 mm)

Gaz

Para wodna, O2

uel

Para wodna, O2

Wgiel (0,1 mm) Wgiel (0,1 mm)

Gaz

Para wodna, O2
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Surowiec do 
zgazowania Charakterystyka 2007 2008-2010 Razem

Wgiel

MWt 30 825 4 690 35 515

Liczba reaktorów 212 10 222

Liczba instalacji 45 7 52

Ropa naftowa

MWt 18 454 620 19 074

Liczba reaktorów 145 3 148

Liczba instalacji 59 1 60

Gaz ziemny

MWt 4 345 10 936 15 281

Liczba reaktorów 41 18 59

Liczba instalacji 22 1 23

Pozostałoci ropy 
naftowej

MWt 1 441 889 2 330

Liczba reaktorów 8 3 11

Liczba instalacji 5 1 6

Biomasa i odpady

MWt 1 174 - 1 174

Liczba reaktorów 21 - 21

Liczba instalacji 13 - 13

Przemysłowe instalacje do zgazowania 
pracujce obecnie i planowane 
do budowy w latach 2008-2010
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Udział w rynku głównych technologii 
zgazowania w latach 1999-2010

Technologia zgazowania
Udział w rynku [%]

Rok 1999 Rok 2007 Rok 2010

Shell 21 28 45

GE/Texaco 39 31 24

Lurgi 28 34 26

Pozostałe 12 7 5
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IGCC - Układy gazowo-parowe 
zintegrowane ze zgazowaniem wgla

Reaktor  
zgazowa

nia

Odpad 
uel

Tlen

Przygoto
wanie 
paliwa

Podgrzew 
wody 

kotłowej

Oczyszczanie 
gazu

Turbina 
gazowa

Kocioł
parowy

Turbina 
parowa

zanieczy
szczenia para

spaliny

Chłodzenie 
gazu/odzys

k ciepła
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M.Knapczyk, Współczesne tendencje w technologii zgazowania wgla

Instalacja IGCC w Puertollano
w Hiszpanii
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Podstawowe korzyci dla 
rodowiska zgazowania 

w porównaniu do spalania

• Wysza sprawno procesu – mniejsza emisja 
jednostkowa

•Moliwo oczyszczania mniejszej iloci gazu 
w porównaniu do iloci spalin
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Zmniejszenie emisji na jednostk energii

Tlenki azotu: ok. 33%

Dwutlenek siarki: ok. 75%

Pył PM-10: ok. 50%
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Wielko emisji CO2

• Kocioł konwencjonalny + turbozespół
(wgiel brunatny) – 4,69 Mg CO2/toe

•Kocioł konwencjonalny + turbozespół
(wgiel kamienny) – 4,11 Mg CO2/toe

•Kocioł na parametry nadkrytyczne 
– 3,94 Mg CO2/toe

•Zgazowanie + turbozespół (IGCC) 
– 2,99 Mg CO2/toe
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Zmniejszenie sprawnoci układu 
na skutek sekwestracji CO2

IGCC: 6-8%

SCPC: 8-11%
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Zgazowanie wgla

Syntetyczny gaz 
ziemny

Wodór

– 252 –



• Technologia rozwinita w latach 70-tych

• Dlaczego skupiany si na technologiach 
produkcji SNG z wgla?

– Wysokie ceny gazu ziemnego
– Wiksza niezaleno od dostaw tego 

surowca od zagranicznych dostawców
– Postp technologiczny

Produkcja syntetycznego 
gazu ziemnego (SNG) z wgla

– 253 –



Europejska sie przesyłowa gazu 
ziemnego
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(H0
298 = -206 kJ/mol)

CO + 3H2 = CH4 + H2O

CO2 + 4H2 = CH4 + 2H2O

(H0
298 = -165 kJ/mol)

Produkcja SNG z gazu syntezowego
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Typowy skład (SNG)
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Zgazowanie wgla ukierunkowane na 
produkcj gazu bogatego w wodór

Rys. 2 Laboratoryjna instalacja z reaktorem ze z?o?em sta?ym przeznaczona do badania procesów zgazowania w?gla
ukierunkowanych na produkcj?gazu bogatego w wodór

Fot.1 Instalacja
laboratoryjna z 
reaktorem ze 
złoem stałym do 
badania procesu 
zgazowania wgla
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Metoda pozyskiwania energii chemicznej wgla 
bezporednio w miejscu jego zalegania (in-situ) poprzez 
doprowadzenie do zapalonego złoa czynnika 
zgazowujcego i odbiór wytworzonego gazu o wartoci 
przemysłowej na powierzchni. 

Koncepcja podziemnego zgazowania wgla (PZW)

Przetwórstwo wgla
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Koncepcja podziemnego zgazowania wgla (PZW)

Przetwórstwo wgla
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Koncepcja podziemnego zgazowania 
wgla (PZW)
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Reaktor Ex-situ do bada procesu 
zgazowania wgla w ramach 

projektu HUGE

R2_3

R2_3

R2_1

R2_2

R1_3

R3_3
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+288,2

+297,5

+273,1

+275,75

+273,5

+247,2

+265,3

+245,5

Szyb

Wentylacyjny

309,0

Map of mine workings and land surgace of the HUGE test site

Zał.1

307,0

306,0

305,0

304,0

303,0

ve
nt

ila
tio

n
ga

lle
ry

drift

Głboko zalegania złoa: 30 m

Miszo pokładu: 1.6 m

Wybór pokładu do przeprowadzenia 
próby PZW
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4

1

2 6

4

5

7

15 mWlot

Wylot

Podziemny georeaktor
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Wybór pokładu do przeprowadzenia 
próby PZW
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Pokład wgla do PZW w KD Barbara 
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Wyposaenie w kopalni: rurocigi
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Wlot czynników zgazowujcych do reaktora
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Odbiór gazów
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C 

E 
E 

E 

C 

A 

D B 

B 

A 

– camera 

– CO, CO2, CH4, H2 detector 

– air velocity measurement 

– O2 detector 

– GC-gases measurement 

– dam  

– fire channel 

A

C

B

E

D

Bezpieczestwo prowadzenia próby PZW
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Elementy systemu bezpieczestwa
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Rozpalanie złoa
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Wyniki eksperymentu PZW
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Dzikuj za uwag
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Stan obecny oraz perspektywy technologii 
zgazowania węgla w Polsce 
 
 
Andrzej Strugała, Grzegorz Czerski 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia  Energetyki i Paliw, Kraków 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Obecnie obserwujemy ponowny wzrost zainteresowania technologią zgazowa-
nia węgla. Spowodowane jest to uwarunkowaniami ekologicznymi, zwłaszcza naszymi zobowiąza-
niami odnośnie ograniczenia emisji CO2 a także chęcią zapewnienia bezpieczeństwa energetyczne-
go kraju. W artykule omówiono stan obecny technologii zgazowania węgla oraz perspektywy jej 
rozwoju. Ponadto przedstawiono informacje na temat projektu badawczo-rozwojowego pt: „Opra-
cowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii”. Projekt 
jest jednym z czterech Zadań Badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Roz-
woju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowa-
ne technologie pozyskiwania energii”. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Węgiel kamienny i brunatny, zgazowanie węgla, projekt badawczo-rozwo-
jowy 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Początki zgazowania węgla sięgają pierwszej połowy XIX wieku, kiedy to technologia ta cieszyła 
się umiarkowanym zainteresowaniem. Początkowo w Ameryce i Europie produkty gazowe wytwa-
rzane z węgla, głównie na drodze pirolizy, wykorzystywane były do oświetlenia i ogrzewania. W ro-
ku 1887 opatentowano generator Lurgi, który używano powszechnie do produkcji gazu miejskiego. 
W trakcie II wojny światowej w Niemczech zgazowanie stanowiło podstawę do wytwarzania paliw 
ciekłych metodą Fischera-Tropscha. Po wojnie wytwarzanie paliw ciekłych tą metodą kontynuowa-
no w RPA ze względu na sankcje ekonomiczne, spowodowane polityką apartheidu i metodę te wy-
korzystuje się tam do dzisiaj. Od lat sześćdziesiątych XX wieku na szerszą skalę zaczęto wykorzy-
stywać zgazowanie węgla w przemyśle chemicznym (zwłaszcza konwersję węgla do wodoru w ce-
lu produkcji amoniaku). W latach siedemdziesiątych XX wieku wzrosło zainteresowanie technolo-
gią zgazowania, co spowodowane było kryzysami naftowymi. Obecnie ma miejsce kolejne odro-
dzenie tej technologii na świecie. W przypadku Polski zainteresowanie zagazowaniem węgla wy-
nika z uwarunkowań ekologicznych, zwłaszcza naszych zobowiązań odnośnie ograniczenia emisji 
CO2 a także chęci zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. 
 Węgiel kamienny i brunatny zarówno obecnie jak i w najbliższych dziesięcioleciach stanowić 
będą podstawę bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wynika to z dużych zasobów tych surow-
ców, rozwiniętego przemysłu wydobywczego oraz ograniczonych zasobów naturalnych węglowo-
dorów. Technologia zgazowania węgla w układach IGCC pozwala podnieść sprawność konwersji 
węgla do energii elektrycznej i cieplnej a także poprawić efektywność wykorzystania naszych za-
sobów węgla kamiennego i brunatnego. Możliwość wykorzystania technologii zgazowania węgla 

SEP 2011, Sesja: Techniki i technologie przyszłości 
w procesie pozyskiwania i wykorzystania surowców mineralnych

– 274 –



 

 

do produkcji gazu syntezowego  surowca dla przemysłu chemicznego stwarza szanse na zmniej-
szenie ilości importowanego gazu ziemnego. Wdrożenie na skalę przemysłową technologii podziem-
nego zgazowania węgla umożliwia wykorzystanie pokładów węgla, których eksploatacja tradycyj-
nymi technikami jest technicznie niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona. 
 
 
2. STAN ROZWOJU TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA 
 
DOE NETL (U.S. Department of Energy and National Energy Technology Laboratory) przeprowa-
dził w latach 2004, 2007 i 2010 trzy przeglądy światowego stanu rozwoju technologii zgazowania 
a podstawowe dane uzyskane w ich trakcie przedstawiono w tablicy 1. Według ostatniego przeglą-
du na świecie działało w 2010 roku 144 instalacji zgazowania wyposażonych w 412 reaktorów o łą-
cznej mocy 70 817 MWth (moc cieplna w produkowanym gazie) [1], [2], [3]. 
 
Tablica 1. Rezultaty przeglądów światowego stanu technologii 
zgazowania wykonanych przez DOE NETL [1], [2], [3] 
Table 1. World Gasification Database compiled by DOE NETL 

 2004 r. 2007 r. 2010 r. 
Instalacje zgazowania 117 144 144 
Reaktory zgazowania 385 427 412 
Zainstalowana moc ok. 45 GWth ok. 56 GWth ok. 71 GWth 

Surowiec: 
Węgiel 

Produkty rafineryjne 

 
49% 
36% 

 
55% 
33% 

 
51% 
25 % 

Produkty: 
Chemikalia 

Paliwa ciekłe 
Energia elektryczna 

 
37% 
36% 
19% 

 
45% 
28% 
19% 

 
45% 
38% 
11% 

 
 Konstrukcje reaktorów zgazowania można podzielić na trzy zasadnicze typy w zależności od 
struktury przepływu paliwa w strefie reakcyjnej [4]: 
– reaktory ze złożem zwartym przesuwnym (moving bed), 
– reaktory ze złożem fluidalnym (fluidised bed), 
– reaktory dyspersyjne (entrained flow). 
 
2.1. Reaktory dyspersyjne 
 

Reaktory dyspersyjne są obecnie najszerzej stosowanymi generatorami w instalacjach zgazowania 
(w szczególności GE Energy i Shell). Są one również najbardziej wszechstronnymi typami genera-
torów, w których zgazowaniu można poddawać paliwa stałe i ciekłe W tego typu reaktorach roz-
drobnione paliwo natychmiastowo reaguje z parą wodną i tlenem lub powietrzem. Zmielony wę-
giel poniżej 1 mm może być dostarczany do generatora w postaci suchej (jako gaz transportujący 
wykorzystuje się zazwyczaj azot) lub w zawiesinie wodno-węglowej. Czas reakcji trwa zaledwie 
kilka sekund, dzięki czemu reaktory mają duża wydajność. Proces zgazowania w reaktorach 
dyspersyjnych zachodzi w wysokich temperaturach 1200÷1600°C i przy ciśnieniu 2÷8 MPa. Wy-
soka temperatura w reaktorze (zazwyczaj powyżej temperatur topliwości popiołu) wymaga sto-
sowania do ich konstrukcji odpowiednich materiałów ogniotrwałych, ale zapewnia wysoki stopień 
konwersji węgla a gaz syntezowy pozbawiony jest smoły i olei. Przed oczyszczeniem gaz proce-
sowy wymaga schłodzenia. Istnieją dwa podstawowe sposoby chłodzenia gazu: przy wykorzysta-
niu wysokotemperaturowego schładzacza gazu (również przez zawracanie części gazu syntezo-
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wego) oraz bezpośredniego chłodzenia gazu wodą. Ze względu na szybko zachodzący proces zga-
zowania stosunek ilości dostarczanego tlenu do paliwa musi być utrzymywany w wąskim prze-
dziale w celu utrzymania stabilnego płomienia w pobliżu palnika. Najczęściej popiół w postaci 
stopionego żużla spływa grawitacyjnie w dół reaktora, gdzie jest scalany a następnie odprowa-
dzany. W przypadku stosowania węgli o wysokich temperaturach topliwości popiołu, w celu ich 
obniżenia, można do nich dodawać topników (np. kamień wapienny). Skład oraz ilość popiołu ma 
największy wpływ na czas użytkowania materiałów ogniotrwałych, które stanowią najdroższy 
element reaktora, dlatego preferowane są węgle o małej zawartości popiołu. Sprawność procesu 
jest większa dla węgli o niskiej zawartości popiołu i niskim stosunku tlenu do paliwa. Odporność 
reaktorów na związki siarki i chloru zawarte w paliwie zależy od materiałów zastosowanych do 
budowy reaktorów oraz systemów chłodzących i odpylających gaz [5]. 
 
2.2. Reaktory ze z o em fluidalnym 
 

Reaktory fluidalne są obecnie najrzadziej wykorzystanymi typami generatorów gazu. Można wyróż-
nić podtyp tych reaktorów z cyrkulującym złożem. Paliwo jest rozdrabniane do rozmiarów 0,5÷5 mm 
a dla reaktorów z cyrkulującym złożem nawet 0,5 µm. Paliwo jest wprowadzane do reaktora od do-
łu razem z gazem nośnym (powietrze lub tlen i para wodna) z odpowiednią prędkością, gdzie ulega 
fluidyzacji i równocześnie zachodzą reakcje zgazowania. Złoże tworzą zazwyczaj piasek, koks, sor-
bent lub popiół. Czas reakcji wynosi 10÷100 s, ale może być dłuższy w zależności od ilości surow-
ca oraz dostarczanego ciepła. Dobre wymieszanie reagentów zapewnia równomierny rozkład tem-
peratury w złożu, która osiąga wartości 900÷1050°C, czyli poniżej temperatur topliwości popiołu. 
Popiół usuwany jest w postaci suchej lub aglomeratów. Z związku ze stosunkowo niską temperatu-
rą prowadzenia procesu osiągany jest niższy stopień konwersji węgla, co skutkuje również niższą 
sprawnością procesu. Aby ograniczyć straty związane z dużą ilością lotnych popiołów zwierających 
karbonizat, w reaktorach tych często stosuje się ich recyrkulację, co powodować może jednak wzrost 
zwartości popiołu w złożu fluidalnym. Innym sposobem jest dopalanie karbonizatu w oddzielnej 
jednostce. Ze względu na niską temperaturę panująca w reaktorach fluidalnych, najbardziej nadają 
się one do zgazowania węgli wysokoreaktywnych, tj. węgle brunatne czy niskouwęglone węgle ka-
mienne. Ich zaletą jest możliwość pracy przy różnych wydajnościach. Siarka zawarta w paliwie mo-
że być częściowo usuwana już w złożu (nawet do 90%) dzięki wykorzystaniu sorbentów, co pozwa-
la na użycie paliw bardziej zasiarczonych a także ogranicza korozję i umożliwia użycie tańszych 
materiałów do konstrukcji reaktorów [5]. 
 
2.3. Reaktory ze z o em przesuwnym 
 

Reaktory ze złożem przesuwnym są najbardziej dojrzałą technologią, istnieje tylko kilka typów te-
go rodzaju reaktorów, które w większości oparte są o technologię Lurgi. W reaktorach ze złożem 
przesuwnym zgazowaniu można poddawać jedynie paliwa stałe takie jak: węgiel, biomasa czy od-
pady. Umożliwiają one wykorzystanie paliw o dość dużej zawartości popiołu (do 35%). Istnieją dwa 
podstawowe typy tego rodzaju reaktorów: z odprowadzaniem żużla oraz niestopionego popiołu. Ge-
neratory z odprowadzaniem niestopionego popiołu wymagają wyższego stosunku pary wodnej do 
tlenu w porównaniu do reaktorów z odprowadzaniem żużla. Wynika to z niższej temperatury w re-
aktorze (1000°C), co powoduje że są one bardziej przydatne do zgazowania paliw o większej reak-
tywności jak węgle brunatne. Węgiel o rozmiarach 5÷80 mm dostarczany jest do reaktora przez sy-
stem zamkniętych zsypów umieszczonych w górnej jego części. Mieszanina pary wodnej i tlenu lub 
powietrza jest wprowadzana od dołu i płynie w przeciwprądzie do węgla. Węgiel pozostaje w rek-
torze przez 15÷60 min przy zastosowaniu wysokiego ciśnienia pary wodnej i tlenu jako czynników 
zgazowujących oraz kilka godzin w przypadku ciśnienia atmosferycznego i wykorzystaniu miesza-
niny powietrza i tlenu. Proces zachodzi zazwyczaj pod ciśnieniem 3 MPa, ale może być prowadzo-
ny do 10 MPa. Węgiel opadając wzdłuż reaktora jest kolejno ogrzewany, suszony, odgazowany 
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a następnie zgazowywany przy pomocy pary wodnej i dwutlenku węgla a pozostały karbonizat do-
palany. W strefie spalania osiągana jest najwyższa temperatura w złożu 1500÷1800°C dla reaktorów 
z ciekłym odprowadzaniem żużla i 1300°C dla reaktorów odprowadzających niestopiony popiół. 
Gaz procesowy przepływający w przeciwprądzie przez poszczególne strefy opuszczając reaktor jest 
już ochłodzony do temperatury 400÷500°C, dzięki czemu nie jest konieczne zastosowanie drogich 
schładzaczy gazu, ale zawiera on smołę, fenol i węglowodory. Aby zapewnić wydajny transport 
ciepła i masy wymagana jest dobra przepuszczalność złoża, co ogranicza zastosowanie węgli spie-
kających się [5]. 
 
2.4. Dojrza e technologie zgazowania w gla 
 

Proces zgazowania węgla to skomplikowana technologia, która obejmuje szereg operacji jednostko-
wych, tj. przygotowanie oraz doprowadzenie paliwa oraz mediów zgazowujących, przeprowadze-
nie procesu zgazowania w reaktorze, odbiór, chłodzenie oraz oczyszczanie gazu procesowego, od-
prowadzanie popiołu lub żużla. Istnieje wiele technologii zgazowania węgla a do najważniejszych 
dojrzałych technologii zaliczyć można: 
– Reaktory ze złożem przesuwnym: 

British Gas Lurgi (BGL - z odprowadzaniem żużla), 
Lurgi (z suchym odprowadzaniem popiołu). 

– Reaktory ze złożem fluidalnym: 
 z cyrkuluj cym z o em: 

KBR Transport, w tym proces IDGCC; 
 ze z o em niecyrkuluj cym: 

High Temperature Winkler (HTW), 
Great Point Energy, 
GTI U-Gas. 

– Reaktory dyspersyjne: 
GE Energy (Texaco), 
Stell, 
ConocoPhillips E-Gas, 
PRENFLO, 
Siemens, 
Mitsubishi, 
CCG (Choren), 
Multi Purpose Gasifier (MPG). 

 Ponadto należy wspomnieć o reaktorze kompaktowym PWR a także reaktorze plazmowym 
Alter NRG WPC. Najczęściej wykorzystywane w instalacjach zgazowania są reaktory dyspersyjne 
zwłaszcza Shell i GE Energy. Dla węgli niskiej jakości przydatne są w szczególności reaktory Shell, 
Siemens, KBR Transport, GTI U-Gas, BGL oraz Mitsubishi [6]. W przypadku reaktorów fluidal-
nych najbardziej rozwinięte są technologie KBR, U-Gas, Great Point Energy [7]. 
 
2.5. Podziemne zgazowanie w gla 
 

Podziemne zgazowanie węgla (PZW) polega na bezpośrednim działaniu czynników zgazowujących 
na węgiel znajdujący się w złożu i odbiór na powierzchni ziemi powstałych gazowych produktów. 
Proces prowadzony jest w georeaktorze, czyli podziemnej przestrzeni geologicznej, do której do-
starczane są przez specjalne odwierty odpowiednie czynniki zgazowujące. Jako czynnik zgazowu-
jący stosowane są najczęściej powietrze lub tlen, rzadziej para wodna. Ze zgazowania powietrzem 
uzyskuje się gaz niskokaloryczny (3–4 MJ/m3) o wysokiej zawartości azotu (około 50–60% obj.), 
natomiast ze zgazowania tlenem, parą wodną lub ich mieszaniną gaz posiada wartość opałową 
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11–12 MJ/m3. Uzyskany gaz można wykorzystać do produkcji energii (najlepiej przy wykorzysta-
niu układów IGCC), dalszej obróbki chemicznej lub wytwarzania wodoru. 
 Rozróżnia się dwie podstawowe metody przygotowania georeaktora: metodę szybową oraz bez-
szybową, które różnią się między sobą przede wszystkim sposobem udostępniania złoża węglowe-
go. Pierwsza metoda polega na wykonaniu w pokładzie lub wykorzystaniu istniejącego układu chod-
ników i sztolni, które połączone są z naziemnym systemem zasilania generatorów w czynniki zga-
zowujące i odbioru produktów poprzez szyby lub otwory pionowe. Metoda ta ze względu na wy-
sokie koszty uważana jest za nieekonomiczną, choć może być stosowana w zamykanych kopalniach. 
Obecnie dominuje druga metoda opierająca się na udostępnianiu pokładu węgla przy zastosowaniu 
wierceń kierunkowych wywodzących się z przemysłu wydobycia ropy i gazu. 
 Technologia PZW jest rozwijana już od początku XX wieku. Na szeroką skalę badania prowa-
dzono już od lat trzydziestych na terenach byłego ZSRR, a później również w wielu krajach Euro-
py oraz w USA. Swój udział w badaniach PZW ma również Polska, gdzie w latach pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych prowadzono prace w Głównym Instytucie Górnictwa. Trudności technologiczne, 
przede wszystkim związane z niestabilną pracą testowanych instalacji oraz spadek cen ropy i gazu 
zmniejszył z końcem XX wieku zainteresowanie PZW. Odrodzenie tej technologii w ostatnich la-
tach spowodowane jest rozwojem technik dotyczących wierceń kierunkowych. Najważniejsze pra-
ce prowadzono w Australii, gdzie wybudowano pilotową instalację Chinchilla, w której uzyskano 
wzrost stabilności procesu oraz poprawę wskaźników ekonomicznych. Obecnie w świecie prowa-
dzone są liczne prace badawcze dotyczące PZW, przede wszystkim w krajach, które dysponują znacz-
nymi zasobami węgla (Australia, Chiny, Kanada, Indie, Republika Południowej Afryki, USA). Naj-
więcej instalacji podziemnego zgazowania węgla (cztery) funkcjonuje w Chinach. W tym miejscu 
należy wspomnieć o zakończonym w ubiegłym roku międzynarodowym projekcie HUGE (Hydro-
gen Oriented Underground Coal Gasification for Europe), który koordynowany był przez GIG. 
W ramach tego projektu prowadzono m.in. próby w reaktorze symulacyjnym w warunkach rzeczy-
wistych w pokładzie węgla w KD Barbara [8]. 
 

2.6. Kombinowane bloki parowo-gazowe IGCC 
 

W przypadku zastosowania procesu zgazowania węgla do celów energetycznych najpowszechniej 
stosuję się instalacje kogeneracyjne IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle). Możliwe jest 
także zastosowanie układów poligeneracyjnych, w których wytwarzanie energii w instalacjach IGCC 
połączone jest z produkcją chemikaliów (wytwarzania wodoru, paliw ciekłych, metanolu itp.). Te-
chnologia IGCC umożliwia osiąganie znacznie większej sprawności rzędu 45–55%, w porównaniu 
do konwencjonalnych elektrowni węglowych. Dodatkowo w porównaniu do konwencjonalnych te-
chnologii uzyskuje się w nich ograniczenie: zużycia wody, emisji NOx, dwutlenku siarki i dwutlen-
ku węgla. Ponadto przy zastosowanie konwersji gazu procesowego możliwa jest efektywna separa-
cja powstałego CO2 z procesu i jego dalsza sekwestracja. 
 Proces IGCC składa się z następujących elementów składowych (rys. 1): 
– separacji tlenu i azotu z powietrza w tlenowni, 
– zgazowanie paliwa w generatorze gazu, 
– oczyszczanie gazu procesowego, 
– spalania oczyszczonego gazu syntezowego w turbinie gazowej skojarzonej z generatorem prądu, 
– wytwarzania pary w kotle odzyskowym, przy wykorzystaniu gorących spalin opuszczających 

turbinę gazową a także gorącego gazu opuszczającego reaktor zgazowania, 
– turbiny parowej skojarzonej z generatorem prądu. 
 Technologia IGCC jest intensywnie rozwijana, na świecie istnieje kilkadziesiąt instalacji w ska-
li demonstracyjnej a kilka następnych jest planowanych. W tablicy 2 przedstawiono najważniejsze 
instalacje demonstracyjne układów IGCC. Obecnie szacuje się wielkość nakładów inwestycyjnych 
na 1 kW zainstalowanej na około 1800 $ a przy zastosowaniu wychwytywania i składowania dwu-
tlenku węgla (CCS) 2500 $/kW [6]. 
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Rys. 1. Schemat ideowy układu IGCC 
Figure 1. Schematic flow diagram of an IGCC plant 

 
Tablica 2. Najważniejsze instalacje demonstracyjne IGCC w Świecie [9] 
Table 2. The most important IGCC demonstration plants in the world 

Lokalizacja Turbina Reaktor Moc Uruchomiona 

Wabash River (USA) GE 7FA E-Gas 165 MW 1995 
Tampa (USA) GE 7F Texaco 250 MW 1996 

Buggenum (Holandia) Siemens V96.2 Shell 253 MW 1994 
Puertollano (Hiszpania) Siemens V96.2 Prenflo 310 MW 1997 

Nakoso (Japonia) Mitsubishi G Mitsubishi 250 MW 2007 

 
2.7. Wykorzystanie procesu zgazowania dla potrzeb syntez chemicznych 
 

Powstały w procesie zgazowania gaz procesowy (syngaz) zawiera głównie wodór oraz tlenek wę-
gla i stanowić może cenny surowiec dla przemysłu chemicznego. W chwili obecnej przemysł ten 
opiera swoją produkcję na gazie ziemnym. Wdrożenie technologii zgazowania w naszym kraju 
umożliwiłoby w przemyśle chemicznym substytucję gazu ziemnego gazem węglowym. Syngaz wy-
korzystać można do produkcji: paliw ciekłych metodą Fischera-Tropscha, metanolu, wodoru oraz 
innych cennych produktów chemicznych (rys. 2). Każdy z procesów prowadzi się przy wykorzy-
staniu odpowiednich katalizatorów. Wymagane stosunki wodoru do tlenku węgla w gazie dla po-
trzeb poszczególnych syntez chemicznych wynoszą: 
– Fischera-Tropscha około 3, 
– metanolu  2,0÷2,3, 
– oksyalkoholi  1,0÷1,2, 
– amoniaku  powyżej 105. 
 W celu otrzymania odpowiedniego stosunku H2/CO w gazie wymaganego dla dalszych syntez 
chemicznych prowadzi się proces konwersji gazu uzyskanego ze zgazowania węgla przy pomocy 
pary wodnej (Water Gas Shift Reaction). Proces ten jest dobrze opanowany i prowadzony najczę-
ściej w sposób dwustopniowy. W skali przemysłowej stosowana jest tzw. niskotemperaturowa 
konwersja CO w gazie przy temperaturach 210÷270°C z zastosowaniem katalizatorów miedzio-
wych lub tzw. wysokotemperaturowa konwersja (temp. 360÷530°C) z zastosowaniem katalizato-
rów Fe2O3 + Cr2O3. 
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Rys. 2. Możliwości wykorzystania gazu ze zgazowania [10] 
Figure 2. Possibilities of using gas from coal gasification 
 
 
3. PROGRAM STRATEGICZNY ZGAZOWANIE WĘGLA 
 
Również w Polsce na szeroką skalę prowadzone są prace badawczo-rozwojowe dotyczące techno-
logii zgazowania węgla. Jedno z czterech zadań Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac 
Rozwojowych p.t.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii” Narodowego Centrum Ba-
dań i Rozwoju dotyczy rozwoju technologii zgazowania węgla. Projekt pt: „Opracowanie techno-
logii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii” jest obecnie realizowany 
przez Konsorcjum, którego liderem jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. W jego skład 
wchodzą ponadto: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Instytut Chemicznej Przeróbki Wę-
gla w Zabrzu i Politechnika Śląska w Gliwicach (partnerzy naukowi) oraz Katowicki Holding Wę-
glowy S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Tauron Polska Energia S.A., Południowy Koncern Ener-
getyczny S.A., Południowy Koncern Węglowy S.A. i ZAK S.A. (partnerzy przemysłowi). Projekt 
realizowany będzie w latach 2010–2015, jego całkowity budżet obejmuje dofinansowanie z NCBiR 
(80 mln zł) oraz wkład własny partnerów przemysłowych, wynoszący około 9,8 mln zł. 
 Podstawowym celem Projektu jest określenie priorytetowych kierunków rozwoju technologii 
węglowych, co winno umożliwić opracowanie racjonalnej polityki oraz podjęcie strategicznych de-
cyzji dotyczących rozwoju czystych, węglowych technologii energetycznych, dywersyfikacji bazy 
surowcowej dla przemysłu chemicznego oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju 
poprzez wykorzystanie produktów powstających w procesach zgazowania węgla. 
 Jako główne rezultaty wynikające z realizacji Projektu wymienić należy: 
– opracowanie i weryfikację w skali pilotowej procesów powierzchniowego i podziemnego zga-

zowania węgla; 
– opracowanie dla warunków krajowych strategicznych kierunków rozwoju czystych technologii 

węglowych wykorzystujących procesy zgazowania dla zastosowań w energetyce i chemii; 
– opracowanie dokumentacji procesowej układów stanowiących podstawę do budowy krajowych 

instalacji demonstracyjnych obejmujących instalacje zgazowania powierzchniowego i podziem-
nego. 
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 Projekt obejmuje następującą tematykę badawczą: 
– Opracowanie szczegółowej bazy danych węgli krajowych dla procesu zgazowania. 
– Opracowanie i weryfikację w skali pilotowej technologii ciśnieniowego zgazowania węgla w re-

aktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym przy wykorzystaniu CO2 jako czynnika zgazowują-
cego. 

– Opracowanie i weryfikację w skali pilotowej technologii podziemnego zgazowania węgla (PZW). 
– Opracowanie modeli symulacyjnych dla projektowania i optymalizacji układów kogeneracji 

i produkcji energii elektrycznej na bazie podziemnego zgazowania węgla. 
– Opracowanie modeli symulacyjnych dla projektowania i optymalizacji układów produkcji paliw 

gazowych i ciekłych na bazie ciśnieniowego zgazowania węgla. 
– Opracowanie dla warunków krajowych mapy rozwiązań technologicznych. 
– Opracowanie projektów technologicznych układów stanowiących podstawę do budowy krajo-

wych instalacji demonstracyjnych. 
– Kompleksową ocenę i wybór strategicznych kierunków zgazowania węgla. 
 Opracowanie szczegółowej bazy danych krajowych węgli dla procesu zgazowania obejmuje kil-
ka obszarów badawczych. Zadaniem pierwszego z nich jest opracowanie kryteriów do weryfikacji 
krajowej bazy węgli kamiennych i brunatnych dla potrzeb zgazowania. Zostaną m.in. wykonane ba-
dania standardowych i niestandardowych właściwości węgli w aspekcie ich przydatności dla pro-
cesu zgazowania. Sprecyzowane zostaną kryteria technologiczne i środowiskowe zgazowania węgla 
ze struktur podziemnych i eksploatacji otworowej w powiązaniu z analizą doświadczeń ekspery-
mentalnych. Dokonana zostanie ocena kosztów pozyskania i udostępnienia złóż węgli kamiennych 
i brunatnych zarówno dla potrzeb podziemnego jak i naziemnego zgazowania. Przeprowadzona zo-
stanie też analiza strategii rozwoju górnictwa węgla kamiennego pod kątem możliwości rozwoju 
technologii zgazowania węgla z uwzględnieniem uwarunkowań w wynikających z bezpieczeństwa 
energetycznego Polski a także efektywności ekonomicznej tego procesu. 
 Drugi obszar badawczy dotyczy uwarunkowań górniczych i środowiskowych procesu podziem-
nego zgazowania węgla. Analizie wspomaganej modelowaniem procesów geogazotermicznych pod-
dane zostaną wymagania górnicze i środowiskowe dla tego procesu. Uwzględnione zostaną także 
uwarunkowania technologiczne oraz uwarunkowania związane z przygotowaniem pokładu węgla 
do jego podziemnego zgazowania. 
 W oparciu o wyniki wspomnianych wcześniej badań i analiz opracowana zostanie krajowa baza 
surowcowa węgla kamiennego i brunatnego dla potrzeb zgazowania. Ponadto zdefiniowane zostaną 
kryteria dla weryfikacji tej bazy z uwzględnieniem wyników technologicznej oceny przydatności tych 
węgli dla zgazowania. Na tej podstawie sporządzone zostaną tzw. paszporty złożowe uwzględnia-
jące również aspekty formalnoprawne w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 
 Badania w zakresie wytwarzania gazu będą prowadzone na dwóch instalacjach pilotowych. 
Pierwszą z nich stanowić będzie instalacja do podziemnego zgazowania węgla kamiennego powie-
trzem zlokalizowana na jednym z pokładów węgla KWK Wieczorek. Produkowany w tej instalacji 
gaz w ramach kilkudziesięciodniowej próby pilotażowej będzie posiadał kaloryczność 3–5 MJ/m3. 
Po jego oczyszczeniu (odpyleniu, odsmoleniu oraz odwodnieniu) będzie spalany w lokalnej kotłow-
ni lub silniku gazowym. W oparciu o wyniki tych prób dokonana zostanie analiza efektywności tech-
nicznej, ekonomicznej i ekologicznej procesu podziemnego zgazowania węgla. Wdrożenie techno-
logii podziemnego zgazowania węgla wymaga także opracowania: modelu symulacyjnego procesu 
PZW umożliwiającego optymalizacje składu otrzymanego gazu, modeli palników dostosowanych 
do spalania gazów o niskiej kaloryczności, modelu symulacyjnego dla potrzeb konfiguracji układów 
wytwarzania z gazów otrzymanych z PZW do otrzymywania ciepła, energii elektrycznej oraz dla 
układów kogeneracyjnych. Dodatkowo w ramach projektu opracowany zostanie model układów ko-
generacyjnych dla gazów produkowanych w procesie podziemnego zgazowania węgla brunatnego. 
Wykonana zostanie również analiza LCA dla rozpatrywanych układów wykorzystania gazów z pod-
ziemnego zgazowania węgla i w końcowym efekcie opracowany zostanie optymalny układ konfi-
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guracji urządzeń dla wykorzystania gazu z PZW dla potrzeb wytwarzania ciepła i energii elek-
trycznej. 
 Drugą z instalacji pilotowych będzie ciśnieniowy reaktor z cyrkulującym złożem fluidalnym. 
Dla potrzeb zgazowania stosowana będzie mieszanina tlenu, pary wodnej oraz części dwutlenku 
węgla wydzielonego ze strumienia produkowanego gazu. W części infrastruktury przeznaczonej do 
oczyszczania i konwersji uzyskanego gazu przebadane zostaną: układy absorpcyjnego i adsorpcyj-
nego usuwania dwutlenku węgla oraz usuwania CO2 w pętli chemicznej, układ do wysokotempera-
turowego usuwania H2S i NH3 z gazu procesowego z wykorzystaniem absorbentów monolitycznych, 
układ do membranowego oczyszczania gazu syntezowego oraz separacji wodoru, układy do katali-
tycznej oraz wysokotemperaturowej konwersji związków smołowych ze strumienia gazu surowego 
powstającego w wyniku zgazowania węgla. W ramach tej części Projektu będą prowadzone także 
badania nad procesami wzbogacania i przygotowania węgla do procesu zgazowania obejmujące 
m.in.: opracowanie i weryfikację w skali wielkolaboratoryjnej technologii usuwania rtęci z węgla, 
badania procesu wzbogacania węgla do zgazowania na drodze jego przeróbki mechanicznej oraz 
badania nowych metod preparacji i dozowania paliw do reaktorów zgazowania. Przewidziano rów-
nież badania właściwości produktów odpadowych z procesu zgazowania celem przygotowania pro-
pozycji dotyczących ich zagospodarowania. Prowadzone też będą badania laboratoryjne kinetyki 
procesu zgazowania węgla w warunkach odpowiadających przebiegowi tego procesu w reaktorze 
pilotowym. 
 W ramach Projektu opracowane zostaną także modele kinetyczne i termodynamiczne zgazowa-
nia w reaktorach z cyrkulującym złożem fluidalnym oraz model numeryczny (CFD) tego reaktora 
a także modele symulacyjne poszczególnych operacji jednostkowych, jak również kompletnego ukła-
du technologicznego produkcji gazu syntezowego ze zgazowania węgla dla zastosowań chemicz-
nych. 
 Opracowana zostanie również dla warunków krajowych mapa rozwiązań technologicznych dla 
poszczególnych procesów jednostkowych ciągu technologicznego wytwarzania gazu syntezowego 
na drodze zgazowania węgla. 
 Wyniki powyższych badań posłużą do opracowania projektów technologicznych oraz wstępnych 
studiów wykonalności instalacji demonstracyjnych: ciśnieniowego zgazowania węgla dla zastoso-
wań chemicznych, energetycznych oraz układów poligeneracyjnych oraz podziemnego zgazowania 
węgla dla zastosowań energetycznych. Wykonana zostanie także kompleksowa ocena poszczegól-
nych technologii zgazowania a na jej podstawie wybór strategicznych kierunków zgazowania wę-
gla w Polsce. 
 
PODSUMOWANIE 
 
Proces zgazowanie węgla umożliwia jego wykorzystanie zarówno w energetyce jak i przemyśle 
chemicznym. W świetle zobowiązań Polski wynikających z wymagań stosownych dyrektyw Unii 
Europejskiej, wdrożenie nowoczesnych niskoemisyjnych technologii węglowych jest niezbędnym 
warunkiem utrzymania w Polsce wiodącej pozycji przez węgiel. Do tzw. czystych technologii wę-
glowych zaliczyć można: wysokosprawne niskoemisyjne bloki węglowe, spalanie tlenowe węgla 
w kotłach pyłowych i fluidalnych oraz zgazowanie węgla dla celów energetycznych oraz chemicz-
nych. Wszystkie wspomniane technologie mogą być zintegrowane z wychwytem CO2 i jego sekwe-
stracją. O powodzeniu planów wdrożenia tych technologii zdecydują jednak z pewnością względy 
ekonomiczne – koszty inwestycji, koszty wytwarzania energii a także wysokość opłat związanych 
z wytwarzaniem i emisją CO2. W naszych warunkach duże nadzieje można wiązać z wytwarzaniem 
na drodze zgazowanie węgla tzw. gazu syntezowego, stanowiącego surowiec dla przemysłu chemicz-
nego. Dowodem na zainteresowanie przemysłu chemicznego tą technologią są plany budowy insta-
lacji demonstracyjnych zgazowania węgla przez nasze największe zakłady chemiczne. Należy pod-
kreślić, że realizacja tego typu przedsięwzięć jest uwzględniona w polityce energetycznej UE. Wi-
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dząc szanse szerokiego zastosowania w przyszłości w naszym kraju czystych technologii węglo-
wych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wdrożyło do realizacji strategiczny program pt.: „Za-
awansowane technologie pozyskiwania energii” w tym zadanie pt.: „Opracowanie technologii zga-
zowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii”. 
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State of Art and Prospects of Coal Gasification Technology in Poland 
 
Currently, an increasing interest in coal gasification technology can be observed. It results from eco-
logical concerns, especially Poland’s commitment to reduce CO2 emission and also from the will-
ingness to ensure energy security for the country. The paper discusses the state of coal gasification 
technology in Poland and prospects for its development. Moreover, it describes an R&D Project cal-
led “Development of a Coal Gasification Technology for High-Efficiency Fuel and Power Produc-
tion”. The project is a part of the Strategic Programme of Scientific Research and Development 
Work of the National Centre for Research and Development (NCBiR) called “Advanced Techno-
logies for Energy Generation”. 
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Grzegorz Czerski
Wydział Energetyki i Paliw
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Zadanie badawcze „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla
wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej” finansowane przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badan
naukowych i prac rozwojowych pt.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania
energii”.
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DLACZEGO ZGAZOWANIE?

• Rosnące ceny paliw
– gaz ziemny i ropa naftowa

• Bezpieczeństwo energetyczne

• Problemy ekologiczne związane z tradycyjnym 
użytkowaniem węgla (szczególnie emisja CO2)

• Zgazowanie umożliwia uzyskanie H2, SNG, i 
paliw ciekłych z węgla a także 
wychwytywanie i składowanie CO2

• Przyjazne środowisku wytwarzanie energii z 
wysoką sprawnością przy użyciu technologii 
IGCC
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HISTORIA ZGAZOWANIA

• Gaz miejski (świetlny) – produkty gazowe wytwarzane z węgla, 
które wykorzystywane były do oświetlenia i ogrzewania w 
Ameryce i Europie 

• Gaz miejski składał a się w 50 % z wodoru a resztę stanowiły 
przede wszystkim metan, dwutlenek węgla i 3% to 6% tlenek 
węgla.

• Początkowo gaz ten stosowano do oświetlania ulic (pierwsze 
wykorzystanie w Londynie w 1807 r.) 
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HISTORIA ZGAZOWANIA CD.

• W trakcie II wojny światowej w Niemczech zgazowanie stanowiło 
podstawę do wytwarzania paliw ciekłych metodą Fischera-
Tropscha 

• Po wojnie wytwarzanie paliw ciekłych tą metodą kontynuowano 
w RPA ze względu na sankcje ekonomiczne spowodowane 
polityką apartheidu (do dzisiaj)

• Od lat sześćdziesiątych XX w. zastosowanie zgazowania w 
przemyśle chemicznym (zwłaszcza konwersji węgla do wodoru w 
celu produkcji amoniaku)

• W latach siedemdziesiątych ponowne zainteresowanie 
zgazowaniem spowodowane kryzysami naftowymi
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STAN ROZWOJU TECHNOOGII 
ZGAZOWANIA WĘGLA

2004 r. 2007 r. 2010 r.
Instalacje zgazowania 117 144 144
Reaktory zgazowania 385 427 412
Zainstalowana moc ok. 45 GWth ok. 56 GWth ok. 71 GWth
Surowiec:
Węgiel:
Produkty rafineryjne

49 %
36 %

55%
33 %

51 %
25 %

Produkty: 
Chemikalia
Paliwa ciekłe
Energia elektryczna

37 %
36 %
19 %

45 %
28 %
19 %

45 %
38 %
11 %

Tablica 1. Rezultaty przeglądów światowego stanu technologii 
zgazowania wykonanych przez DOE NETL 

Źródło: Department of Energy USA, National Energy Technology Laboratory
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ŚWIATOWA PRODUKCJA GAZU ZE 
ZGAZOWANIA
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Źródło: Department of Energy USA, National Energy Technology Laboratory
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KONSTRUKCJE REAKTORÓW ZGAZOWANIA

Reaktory zgazowania można podzielić na trzy zasadnicze typy: 
• reaktory ze złożem zwartym przesuwnym (stałym)
• reaktory ze złożem fluidalnym
• reaktory dyspersyjne (strumieniowe)

Węgiel
(5 - 80 mm)

Gaz

Popiół/żużel

Reaktor ze złożem stałym
przesuwnym

Węgiel
(0,5 - 6 mm)

Gaz

Popiół

Reaktor ze złożem fluidalnym

Para, O2

Żużel

Węgiel
(0,1 mm)

Para, O2

Gaz

Węgiel
(0,1 mm)

Para, O2

Reaktor dyspersyjny

Para, O2

Źródło: Czysta energia, produkty chemiczne i paliwa z węgla – ocena potencjału rozwojowego, 
Wydawnictwo IChPW, Zabrze
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DOJRZAŁE TECHNOLOGIE ZGAZOWANIA 
WĘGLA

Reaktory ze złożem przesuwnym:
 British Gas Lurgi (BGL) – z odprowadzaniem żużla
 Lurgi (z odprowadzaniem suchego popiołu) 

Reaktory ze złożem fluidalnym: 
 KBR Transport, w tym proces IDGCC 
 High Temperature Winkler (HTW) 
 Great Point Energy (Bluegas) 
 GTI U-Gas 

Reaktory dyspersyjne: 
 GE Energy (Texaco) 
 Shell 
 ConocoPhillips E-Gas 
 PRENFLO 
 Siemens 
 Mitsubishi 
 CCG (Choren) 
 Multi Purpose Gasifier (MPG) 
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DYSPERSYJNE GENERATORY GAZU

Źródło: Tennant J. B.: Overview of DOE’s Gasification Program, National Energy Technology 
Laboratory
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PODZIEMNE ZGAZOWANIE WĘGLA

Źródło: Stańczyk K: Podziemne zgazowanie węgla – doświadczenia światowe i eksperymenty 
prowadzone w KD Barbara, Polityka Energetyczna, Tom 13, Zeszyt 2

 Dwie podstawowe metody przygotowania georeaktora: metoda 
szybową oraz bezszybowa

 Obecnie w świecie prowadzone są liczne prace badawcze dotyczące 
PZW

 HUGE (Hydrogen Oriented Underground Coal Gasification for 
Europe) koordynowany przez GIG
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UKŁADY GAZOWO-PAROWE IGCC

IGCC - Integrated Gasification Combine Cycle

Ich wprowadzenie miało na celu poprawę sprawności 
konwersji węgla na energię elektryczną (do ok. 45 %).  

Podstawowymi elementami układu są:
• separacji tlenu i azotu z powietrza w tlenowni,
• zgazowanie paliwa w generatorze gazu,
• oczyszczanie gazu procesowego,
• spalania oczyszczonego gazu syntezowego w turbinie 

gazowej skojarzonej z generatorem prądu,
• wytwarzania pary w kotle odzyskowym, przy 

wykorzystaniu gorących spalin opuszczających turbinę 
gazową a także gorącego gazu opuszającego reaktor 
zgazowania

• turbiny parowej skojarzonej z generatorem prądu.
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SCHEMAT UKŁADU IGCC
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NAJWAŻNIEJSZE INSTALACJE IGCC NA 
ŚWIECIE

Lokalizacja Turbina Reaktor Moc Uruchomiona

Wabash River 
(USA)

GE 7FA E-Gas 165 MW 1995

Tampa (USA) GE 7 F Texaco 250 MW 1996

Buggenum 
(Holandia) 

Siemens V 
96.2

Shell 253 MW 1994

Puertollano 
(Hiszpania)

Siemens V 
96.2

Prenflo 310 MW 1997

Nakoso (Japonia) Mitsubishi G Mitsubishi 250 MW 2007

Źródło: Ściążko M.: Zgazowanie węgla – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy, Konferencja 
„Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw 
i energii elektrycznej” Kraków 23 września 2010 r.
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INSTALACJE IGCC
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WYKORZYSTANIE GAZU ZE ZGAZOWANIA

Przemysł 
chemiczny

Czysta 
elektryczność

Paliwa 
silnikowe
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GAZ ZE ZGAZOWANIA WĘGLA

Średni skład gazu ze zgazowania
H2  25 ÷ 30 %obj.
CO   30 ÷ 60 %obj.
CO2  5 ÷ 15 %obj.
H2O  2 ÷ 30 %obj.
CH4  0 ÷ 5 %obj.

Gaz zawiera również H2S, NH3, HCN, COS w ilościach 
nieprzekraczających 1%.

Wartość opałowa gazu
4,2 – 12,5 MJ/m3 – przy użyciu do zgazowania pary wodnej i 

powietrza
Ok. 16,5 MJ/m3 – przy użyciu do zgazowania tlenu i pary 

wodnej
Ok. 33,5% MJ/m3 – substytut gazu ziemnego przy 

zastosowaniu konwersji gazu wodorem
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ZASTOSOWANIE GAZU SYNTEZOWEGO

Źródło: Karcz A., Ściążko M.: Zaawansowane bezemisyjne technologie wytwarzania 
elektryczności oraz paliw gazowych i ciekłych, Przemiany środowiska naturalnego 
a rozwój zrównoważony, Wydawnictwo TBPŚ ,,Geosfera”, 2008,
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KONWERSJA GAZU PRZY POMOCY PARY 
WODNEJ (WGS - WATER GAS SHIFT)

Celem procesu jest wzbogacenie gazu w wodór wg 
reakcji:

CO +  H2O  CO2 + H2 -H

• Wymagane stosunki H2/CO gaz do syntezy:
 Fischera-Tropscha ok. 3
 metanolu - 2,0 – 2,3
 oksyalkoholi - 1,0 – 1,2
 amoniaku - powyżej 105

 Proces jest dobrze opanowany i prowadzony najczęściej 
w sposób dwustopniowy

 W skali przemysłowej stosowana jest tzw. 
niskotemperaturowa konwersja CO w gazie przy 
temperaturach 210 – 270 °C z zastosowaniem 
katalizatorów miedziowych lub tzw. 
wysokotemperaturowa konwersja (temperatury 360 –
530 °C) z zastosowaniem katalizatorów Fe2O3 + Cr2O3.
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Program strategiczny narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju (NCBiR): „Zaawansowane 
technologie pozyskiwania energii”

Zadanie 1. Opracowanie technologii dla wysokosprawnych 
„zero-emisyjnych” bloków węglowych 
zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin

Zadanie 2. Opracowanie technologii spalania tlenowego dla 
kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z 
wychwytem CO2

Zadanie 3. Opracowanie technologii zgazowania węgla 
dla wysokoefektywnej produkcji paliw 
i energii elektrycznej

Zadanie 4. Opracowanie zintegrowanych technologii 
wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów 
rolniczych i innych
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Opracowanie technologii zgazowania 
węgla dla wysokoefektywnej produkcji 
paliw i energii elektrycznej
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Budżet projektu
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Partnerzy naukowi: Partnerzy przemysłowi:
 Główny Instytut Górnictwa
 Instytut Chemicznej Przeróbki 

Węgla
 Politechnika Śląska
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 Południowy Koncern Węglowy S.A. 
 Tauron Polska Energia S.A. 
 Południowy Koncern Energetyczny S.A.
 ZAK S.A. 
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STRUKTURA PROJEKTU 

1. Opracowanie szczegółowej bazy danych węgli krajowych dla 
procesu zgazowania – AGH (Prof. J. Klich) 

2. Opracowanie i weryfikacja w skali pilotowej technologii 
ciśnieniowego zgazowania węgla w reaktorze z cyrkulującym 
złożem fluidalnym przy wykorzystaniu CO2 jako czynnika 
zgazowującego – IChPW (Mgr Andrzej Czaplicki) 

3. Opracowanie i weryfikacja w skali pilotowej technologii procesu 
podziemnego zgazowania węgla – GIG (Prof. K. Stańczyk)

4. Opracowanie modeli symulacyjnych dla projektowania i 
optymalizacji układów kogeneracji i produkcji energii 
elektrycznej na bazie podziemnego zgazowania węgla – GIG 
(Prof. K. Stańczyk)
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STRUKTURA PROJEKTU CD.

5. Opracowanie modeli symulacyjnych dla projektowania i 
optymalizacji układów zgazowania naziemnego dla 
zastosowań w energetyce i chemii – IChPW (Dr T. 
Chmielniak) 

6. Opracowanie dla warunków krajowych mapy rozwiązań 
technologicznych – AGH (Dr S. Porada)

7. Opracowanie projektów technologicznych układów 
stanowiących podstawę do budowy krajowych instalacji 
demonstracyjnych – GIG (J. Świądrowski)

8. Kompleksowa ocena i wybór strategicznych kierunków 
rozwoju zgazowania węgla – AGH (Dr K. Kwaśniewski)
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PODSUMOWANIE

 Proces zgazowanie węgla umożliwia jego wykorzystanie 
zarówno w energetyce jak i przemyśle chemicznym. 

 W świetle zobowiązań Polski, wdrożenie nowoczesnych 
niskoemisyjnych technologii węglowych jest niezbędnym 
warunkiem utrzymania w Polsce wiodącej pozycji przez 
węgiel. 

 Do tzw. czystych technologii węglowych które mogą być 
zintegrowane z wychwytem CO2 i jego sekwestracją
zaliczyć można m.in. zgazowanie węgla.

 O powodzeniu planów wdrożenia tej technologii zdecydują 
względy ekonomiczne – koszty inwestycji, koszty 
wytwarzania energii a także wysokość opłat związanych z 
wytwarzaniem i emisją CO2. 
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PODSUMOWANIE II

 W polskich warunkach duże nadzieje można wiązać z 
wytwarzaniem na drodze zgazowanie węgla tzw. gazu 
syntezowego, stanowiącego surowiec dla przemysłu 
chemicznego. 

 Realizacja tego typu przedsięwzięć jest uwzględniona w 
polityce energetycznej UE.

 Widząc szanse szerokiego zastosowania w przyszłości w 
naszym kraju czystych technologii węglowych, Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju wdrożyło do realizacji 
strategiczny program pt.: „Zaawansowane technologie 
pozyskiwania energii” w tym zadanie pt.: „Opracowanie 
technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej 
produkcji paliw i energii”.
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Zadanie badawcze „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla
wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej” finansowane przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badan
naukowych i prac rozwojowych pt.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania
energii”.
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Perspektywiczne metody oceny 
podatności węgla do konwersji 

chemicznej

Marek Ściążko

Szkoła Podziemnej Eksploatacji
Kraków, 2011r.
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Spis treści
• Uwarunkowania procesowo- surowcowe przemiany 

węgla
• Termodynamiczno – kinetyczne związki w przemianie 

węgla
• Różnice składu atomowego węgli
• Entalpia tworzenia
• Entalpia tworzenia a właściwości węgli
• Relacje pomiędzy entalpią tworzenia a ciepłem spalania
• Klasyfikacja węgli w zależności od entalpii tworzenia
• Właściwości koksotwórcze a entalpia tworzenia
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UZASADNIENIE DLA PODJĘCIA 
TEMATU

Modele
termodynamiczne I

kinetyczne

Modele układów
reakcyjnych

Model kompletnego
systemu reakcyjnego

Właściwości wegla
(fizyczne I chemiczne)

SUROWIEC
 WĘGLOWY

PRODUKTY
PROCESU,

WYDAJNOŚĆ,
WŁAŚCIWOŚCI
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Tezy
• W naturalnym procesie uwęglenia w wyniku zachodzących 

przemian zwiększała się zawartość pierwiastka C, a ubywało przede 
wszystkim tlenu. Oddziaływanie temperatury, a także ciśnienia 
prowadziły do uwalniania z pierwotnej struktury organicznej 
cząsteczek ditlenku węgla i wody. W pierwotnym materiale 
roślinnym jego zwartość wynosiła  38 – 42%, dochodząc do 2 - 3 % 
w węglach koksowych i 1 – 1,5 w antracycie.

• Zachowanie się węgla w procesie jego ogrzewania i przebieg 
przemian termicznych w procesie koksowania uzależnione są 
przede wszystkim od struktury powiązań chemicznych pomiędzy 
składowymi pierwiastkami (C,H, N, S, O) zanieczyszczonymi 
substancja mineralną.

• Parametrem charakteryzującym różnice strukturalne jest entalpia 
tworzenia węgla, czyli ilość ciepła wydzielona względnie pochłonięta 
przy tworzeniu substancji organicznej z pierwiastków wyjściowych. 

• Entalpia tworzenia węgla ma charakter wielkości bezwzględnej nie 
zależnej od czasu przemiany. 
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Termodynamiczno – kinetyczne 
związki w przemianie węgla
 

Pierwotny 
materiał 
roślinny 

Węgiel kopalny - 
entalpia tworzenia 

Atlas w ęgli - 
produkty 
pirolizy 

Węgiel podgrzany - 
kompleks aktywny 

Przemiana 
geochemiczna 

P rz emiana 
kinetyczna 
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Zmiana składu atomowego węgli różnych typów 
(kmol at. w odniesieniu do 100 kg sub. org.)
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Entalpia tworzenia węgla

E
ne

rg
ia

Kierunek reakcji

Substraty (C, H, N, S, O)
0

Energia poczatkowa

Energia końcowa

Produkt - węgiel
(CxHyNzSuOv)

H (ujemne) -
reakcja

egzotermiczna
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Metodologia obliczenia entalpii 
tworzenia węgla

• Określenie entalpii tworzenia węgla 
przeprowadza się metoda pośrednią.

• Metodą pomiarowa (kalorymetryczną)  określa 
się ciepło spalania węgla.

• Oblicza się teoretyczną ilość ciepła, która 
wydzieliłaby się w reakcji spalania pierwiastków 
składowych.

• Różnica pomiędzy wartościami bezwzględnymi 
tych wartości stanowi wartość entalpii tworzenia.

• Dla celów porównawczych analizę należy 
przeprowadzać na stan daf.
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Entalpia tworzenia węgla

00 HQH csf 

Definicja entalpii tworzenia:

sc QH  0
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Ciepło spalania funkcji zawartości 
pierwiastka C
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Ciepło spalania w zależności od 
zawartości tlenu
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Ciepło spalania od zawartości 
części lotnych
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Korelacja na ciepło spalania (daf)

)()1( 0 fHQ cs 

3
75.0

21 )ln()( bbbf  

SHCHc 768.92892.1417633.3270 

dla: b1=0.01379, b2=-0.01393, b3=1.02111

  oznacza zawartość tlenu w węglu (stan daf)
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Entalpia tworzenia węgli
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Zależność entalpii tworzenia od 
(C/O)at
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Zmiany entalpii tworzenia ze 
stopniem uwęglenia

Temperatura

Torf         W. brunatny    W. energetyczny   W. koksowy
-3200               -2500          -1000          ok. 0 [kJ/kg daf]
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Klasyfikacja węgli polskich
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Entalpia tworzenia w zależności od R0
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Zmiany entalpii tworzenia w czasie 
koksowania
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Wyniki testów przemysłowych
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Prognoza zależności wskaźników 
CSR i CRI od entalpii tworzenia
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WNIOSKI
• Entalpia tworzenia jest parametrem stanu węgla 

klasyfikując go jednoznacznie w szeregu uwęglenia.
• Termodynamiczna klasyfikacja węgla wg wartości 

entalpii tworzenia jest przydatna dla celów 
technologicznych.

 Dobra mieszanka węgli do koksowania winna spełniać 
podstawowe kryterium:
 Posiadać wartość entalpii tworzenia nie mniejszą niż

- 200[kJ/kg].
 fH0→0 zwiększa czas trwania warstwy plastycznej oraz 

zwiększa jej szerokość pozwalając tworzyć lepsze 
warunki dla powstawania koksu.
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Węgiel w rozwoju ogniw paliwowych – szanse i perspektywy 
 
 
Piotr Tomczyk 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia  Energetyki i Paliw, Kraków 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Paliwo pochodzenia węglowego może być wykorzystane do zasilania ogniw pa-
liwowych w sposób pośredni i bezpośredni. W pierwszym przypadku, węgiel poddawany jest zga-
zowaniu a otrzymany gaz syntezowy po oczyszczeniu od zanieczyszczeń, poddaje przetworzeniu 
mającemu podnieść w nim zawartość H2. Tak otrzymanym, bogatym w wodór gazem paliwowym, 
można już zasilać różne rodzaje ogniw paliwowych wodorowo-tlenowych. Ogniwa takie produko-
wane są obecnie przez wielu wytwórców, a ich stan zaawansowania technologicznego określa się 
jako przedkomercyjny. W drugim przypadku, węgiel w postaci stałej podawany jest procesowi ut-
lenienia elektrodowego bezpośrednio w przestrzeni anodowej ogniwa galwanicznego. Często są to 
podobne procesy do stosowanych w XIX-wiecznych ogniwach pierwotnych z elektrodą węglową. 
W obydwu przypadkach zasilania paliwem węglowym, ogniwa paliwowe wysokotemperaturowe le-
piej nadają się do tego typu zasilania, chociaż inne są przyczyny tych preferencji.  Dla ogniw pali-
wowych zasilanych paliwem gazowym jest to głównie ich tolerancja na CO i możliwość konwersji 
wewnętrznej gazowych paliw węglowodorowych, zaś dla ogniw paliwowych z bezpośrednim utle-
nianiem węgla – przyspieszenie powolnej reakcji elektroutleniania węgla w wyższej temperaturze 
pracy ogniwa. W artykule przedstawiono obecny stan obydwóch technologii, porównano ich wady 
i zalety a także wskazano na możliwość ich zastosowania w przyszłości w sektorze energetycznym. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Ogniwa paliwowe, elektroutlenianie, węgiel, wodór, zgazowanie węgla, 
MCFC, SOFC, DCFC 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Podstawowym założeniem zrównoważonego rozwoju energetycznego jest pozyskiwanie energii 
elektrycznej z różnych źródeł; nie tylko z dużych siłowni cieplnych, ale także małych generatorów 
prądotwórczych działających w oparciu o surowce lokalne i odnawialne źródła energii.  Duże na-
dzieje wiąże się z użyciem w tych systemach ogniw paliwowych, których właściwości w sposób 
szczególny predysponują je do takich zastosowań. 
 Chociaż koncepcja ogniw paliwowych narodziła się już w połowie XIX wieku [1], [2], to ich 
szybki rozwój miał miejsce dopiero od połowy XX wieku i wiązał się z zastosowaniem wodoru ja-
ko paliwa. Wodór nie występuje w stanie wolnym na Ziemi i musi być pozyskiwany: najczęściej H2 
produkowany jest na drodze chemicznej konwersji paliw kopalnych.  Tanim i wygodnym jego źró-
dłem jest metan w gazie ziemnym, jednak kurczące się zasoby CH4 a także dążenia eksporterów do 
maksymalizacji zysków oraz rozgrywki polityczne z ich udziałem powodują, że coraz większe za-
interesowanie zaczyna wzbudzać inny surowiec energetyczny: węgiel. Tak więc rola węgla w roz-
woju energetyki wodorowej, w tym ogniw paliwowych, będzie coraz ważniejsza, w miarę jak dro-
żał będzie gaz ziemny (ceny węgla nie wykazują szybkiej tendencji wzrostowej) oraz udoskonala-
ne będą technologie zgazowania węgla i przetwórstwa uzyskiwanego tą droga gazu syntezowego. 

SEP 2011, Sesja: Techniki i technologie przyszłości 
w procesie pozyskiwania i wykorzystania surowców mineralnych
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 Próby zasilania ogniw paliwowych gazem pochodzącym ze zgazowania węgla były już podej-
mowane [3]–[5]. W wielu publikacjach takie rozwiązanie przyjmowane jest jako przyszłościowa 
opcja dla energetyki rozproszonej i zawodowej. Tymczasem, w latach 2000 ponowne zaintereso-
wanie skupiły na sobie ogniwa paliwowe z bezpośrednim utlenianiem węgla (ang. DCFC: Direct 
Carbon Fuel Cell lub Direct Coal Fuel Cell) [5]–[11]. Omówienie perspektyw wykorzystania wę-
gla w tych technologiach energetycznych jest właśnie celem niniejszego artykułu. 
 
 
2. OGNIWA PALIWOWE WODOROWE-TLENOWE. ZASADA DZIAŁANIA, RODZAJE 
 
Ogniwa paliwowe (OP) są to ogniwa galwaniczne, do których substancje elektroaktywne (paliwo 
i utleniacz), biorące udział w reakcjach elektrodowych, dostarczane są z zewnątrz ogniwa. W tra-
dycyjnych ogniwach pierwotnych (zwanych potocznie bateriami), substancje te zmagazynowane są 
wewnątrz urządzenia, a po ich wyczerpaniu ogniwo nadaje się, co najwyżej, do recyklingu. W aku-
mulatorach, substancje elektroaktywne odnawiane są w trakcie cyklu ładowania. Tak więc, w prze-
ciwieństwie do ogniw pierwotnych i akumulatorów, ogniwa paliwowe działają, przynajmniej w te-
orii, tak długo jak długo dostarczane są do nich paliwo i utleniacz. Ogniwa paliwowe są wysoko-
sprawnymi generatorami energii elektrycznej. Działają cicho, prawie nie wytwarzając substancji 
szkodliwych w trakcie pracy. 
 Tradycyjna klasyfikacja ogniw paliwowych wodorowo-tlenowych wyodrębnia ich pięć podsta-
wowych rodzajów, przy czym kryterium podziału związane jest z typem zastosowanego elektrolitu. 
Podstawowe właściwości ogniw paliwowych, uszeregowanych według tego podziału, przedstawio-
ne zostały w tabeli 1 [2], [5]. 
 
Tabela 1. Podstawowe rodzaje ogniw paliwowych wodorowo-tlenowych [2], [5] 
Table 1. Main types of hydrogen-oxygen fuel cells [2], [5] 

Ogniwo 
paliwowe Polimerowe Alkaliczne Z kwasem 

fosforowym Węglanowe Tlenkowo- 
-ceramiczne 

Skrót angielski PEFC lub 
PEMFC AFC PAFC MCFC SOFC 

Elektrolit Membrana 
polimerowa 

Rozcieńczony
lub stężony 

NaOH lub KOH
H3PO4 

Stopiony eutektyk 
(Li/Na)2CO3 

lub (Li/K)2CO3 

Najczęściej 
ZrO2+Y2O3 

(YSZ) 
Jon przewodzący 

w elektrolicie H+ OH- H+ CO3
2- O2- 

Temp. pracy 60–90 C 60–220 C 200–230 C 650 C 1000 C 

Materiał 
elektrod Pt 

Pt 
Anoda: 

Ni Raney’a 
Katoda: 

na bazie Ag 

Pt 

Anoda: Ni 
 

Katoda: 
NiO+Li2O 

Anoda: Ni/ZrO2
Katoda: na bazie
La2O3

 lub MnO2

Materiał elemen-
tów składowych 

Materiały 
węglowe 

Materiały 
węglowe 

Materiały 
grafitowe Stal nierdzewna Materiały 

ceramiczne 

 
 W tabeli 2 podano wpływ wybranych substancji, które mogą znaleźć się w gazie użytym do za-
silania ogniwa paliwowego, pochodzącym ze zgazowania węgla, na działanie OP. Należy zwrócić 
uwagę na to, że w przypadku AFC jedynym użytecznym paliwem jest bardzo czysty wodór, zaś dla 
OP wysokotemperaturowych, CO jest również wartościowym paliwem (CO jest szkodliwe dla og-
niw paliwowych nisko- i średniotemperaturowych, ze względu na blokowanie centrów katalitycz-
nych platyny, powszechnie stosowanej w tych ogniwach jako katalizator reakcji elektrodowych). 
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Należy zwrócić uwagę na konieczność starannego oczyszczania paliwa wodorowego uzyskiwa-
nego na bazie gazu syntezowego nawet ze śladowych ilości związków siarki. W szczególności do-
tyczy to zasilania OP wysokotemperaturowych (MCFC i SOFC) – warunki pracy tych ogniw po-
wodują, że intensywność korozji elementów ogniwa jest szczególnie wysoka, co skutkuje znaczą-
cym skróceniem czasu ich bezawaryjnego działania. 
 
Tabela.2. Wpływ wybranych substancji w gazie paliwowym na działanie ogniwa paliwowego 
Table 2. Effect of selected components in fuel gas on operation of fuel cell 

Składnik PEFC AFC PAFC MCFC SOFC 
H2 Paliwo Paliwo Paliwo Paliwo Paliwo 

CO Szkodliwy 
(>50 ppm) Szkodliwy Szkodliwy 

(>0.5%) Paliwoa Paliwo 

CH4 Obojętnyb Szkodliwy Obojętnyb Obojętnyb,c Paliwod 
CO2 Obojętnyb Szkodliwy Obojętnyb Obojętnyb Obojętnyb 

S jako H2S 
i COS Brak danych Szkodliwy Szkodliwy 

(>50 ppm) 
Szkodliwy 
(>0.5 ppm) 

Szkodliwy 
(>1.0 ppm) 

aw warunkach pracy MCFC reakcja gazu wodnego z wytworzeniem H2 przebiega szybciej niż utlenianie elek-
trodowe CO; bw zasadzie gaz ten powoduje jedynie rozcieńczenie składnika elektroaktywnego w gazie pali-
wowym; cw przypadku MCFC z reformingiem wewnętrznym metan jest dodatkowym źródłem wodoru; 
dreakcja z udziałem CH4 i wydzielanym na anodzie H2O prowadząca do utleniania wytwarzanego 
tą drogą H2 jest szybsza niż bezpośrednie elektroutlenienie metanu. 
 
 
3. MOŻLIWOŚCI ZASILANIA OGNIW PALIWOWYCH GAZEM 

WYTWARZANYM W PROCESIE ZGAZOWANIA WĘGLA 
 
Jak już napisano we wstępie do tego artykułu, próby zasilania ogniw paliwowych paliwem wodoro-
wym pochodzącym z procesu parowego zgazowania węgla zostały już z powodzeniem przeprowa-
dzone. Często postuluje się również zastosowanie gazu koksowniczego, uzyskanego na drodze pi-
rolizy węgla, do tego samego celu. Obydwie wymienione technologie pozyskiwania wodoru zosta-
ły pokrótce opisane poniżej. 
 
3.1. Parowe zgazowanie w gla 
 

Zgazowanie węgla [12] jest reakcją endotermiczną, w której atomy węgla reagują z parą wodną 
zgodnie z równaniem: 
 

   C + H2O → CO + H2    Ho
298 = 131 kJ/mol                                                     (1) 

 

 Warunkiem zgazowania jest prowadzenie reakcji w wysokiej temperaturze, a więc konieczne 
jest stałe dostarczanie ciepła do obszaru w którym zachodzi proces. W tym celu część dostarczone-
go ładunku węglowego jest spalana w strumieniu tlenu lub powietrza w tej samej części reaktora, 
w której następuje zgazowanie. W ten sposób można osiągnąć równowagę termiczną pomiędzy re-
akcjami endotermicznymi i egzotermicznymi, a więc nie zachodzi potrzeba dostarczania lub odbie-
rania strumienia cieplnego do/od reaktora.  Równolegle do reakcji (1) w reaktorze zachodzi szereg 
reakcji towarzyszących, których równania zostały podane poniżej. 
 

   C + 1/2O2 → CO   Ho
298 = -111 kJ/mol                                                               (2) 

   C + O2 → CO2   Ho
298 = -394 kJ/mol                                                               (3) 

   C + 2H2O → CO + 2H2   Ho
298 = 97 kJ/mol                                                       (4) 

   3C + 2H2O → 2CO + CH4   Ho
298 = 186 kJ/mol                                                (5) 

   2C + 2H2O → CO2 + CH4   Ho
298 = 12 kJ/mol                                                  (6) 
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 Mechanizm procesu zgazowania zależy w znacznym stopniu od właściwości wsadu węglowego 
oraz typu reaktora zgazowującego. Schematyczne rysunki trzech najczęściej stosowanych typów 
reaktorów (ze złożem stałym, fluidalnym i strumieniowy) przedstawione zostały na rysunku 1. 
 

 
Rys. 1. Rodzaje reaktorów do zgazowania węgla [12] 
Figure 1. Types of reactors for coal gasification [12] 
(za zgodą Wyd. Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla 
i Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN) 

 
 Proces zgazowania węgla był przedmiotem intensywnych badań, ukierunkowanych na zasto-
sowania przemysłowe takie jak: spalanie gazu syntezowego w elektrowniach typu IGCC (ang. In-
tegrated Gasification Combined Cycle) w obiegu sprzężonym, procesy chemicznej produkcji amo-
niaku i metanolu a także produkcja paliw syntetycznych. W efekcie, na rynku pojawiły się dostęp-
ne komercyjnie technologie, opracowane między innymi przez firmy British Gas Lurgi, Texaco, 
Dow, Stell i KRW. 
 Obecnie podejmuje się próby udoskonalenia technologii zgazowania węgla przez wspomaganie 
jej reakcją karbonizacji CaO: 
 

   CaO + CO2 → CaCO3                                                                                                     (7) 
 

 Wpływ reakcji (7) na przebieg reakcji zgazowania jest w dwójnasób korzystny. Po pierwsze, ze 
względu na jej silnie egzotermiczny charakter, dostarcza ona ciepła dla endotermicznej reakcji (1). 
Po drugie, usuwa z obszaru reakcji CO2, powodując przesunięcie równowagi reakcji gazu wodnego 
 

   CO + H2O  H2 + CO2                                                                                                   (8) 
 

w prawo, a więc zwiększając stężenie wytworzonego wodoru. Powstały w trakcie procesu węglan 
wapnia usuwany jest po przereagowaniu na zewnątrz reaktora i poddawany rozkładowi na CaO 
i CO2 w temperaturze powyżej 900°C. Proces karbonizacji CaO zastosowany został w koncepcji 
Unmixed Fuel Procesor (UFP), HyPr-Ring oraz wodorogazyfikacji węgla. 
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3.2. Wodór z gazu koksowniczego 
 

Surowy gaz koksowniczy opuszczający komory koksownicze zawiera 50–60% wodoru, 24–29% 
metanu i 5–7% tlenku węgla [12]. Gorący gaz (o temperaturze około 700 C) jest schładzany do 
temperatury 25–30 C (w trakcie tego procesu następuje kondensacja par wody i smoły) a następnie 
usuwany jest z niego amoniak i siarkowodór oraz wydzielany benzol surowy. Skład chemiczny 
wstępnie oczyszczonego gazu koksowniczego wraz z ilościami głównych zanieczyszczeń przesta-
wiony został w tabeli 3. 
 Jeszcze niecałe trzydzieści lat temu gaz koksowniczy był cenionym produktem ubocznym pro-
cesu koksowania a jego sprzedaż była dla koksowni źródłem dodatkowego, znaczącego dochodu. 
Obecnie, w celu efektywnego wykorzystania gazu nadmiarowego, w koksowniach budowane są 
jednostki prądotwórcze. W polskich kotłowniach wytwarza się ogółem około 4.4 mld m3

N gazu 
koksowniczego, z czego 48% przeznaczona jest do opalania baterii koksowniczych zaś 11% na in-
ne potrzeby koksowni. Wynika z tego, że około 40% gazu koksowniczego może zostać wykorzy-
stana do celów energetycznych [13]. 
 
Tabela 3. Skład chemiczny oczyszczonego gazu koksowniczego i jego główne zanieczyszczenia 
Table 3. Chemical composition of purified coke owen gas and its main contaminations 

Składnik % obj. g/m3 
Wodór H2 

Tlenek węgla CO 
Dwutlenek węgla CO2 

Azot N2 
Tlen O2 

53–60 
6–10 
2–4 
3–8 

0.2–0.8 

 

Metan CH4 
Węglowodory ciężkie CnHm 

23–28 
2–4  

Smoła 
Siarkowodór 

Amoniak 
 

0.02–0.1 
0.02–0.5 
0.003–0.3 

 
 W oparciu o przedstawione dane nietrudno zauważyć, że gaz koksowniczy wytwarzany w Pol-
sce może być znaczącym, lokalnym źródłem wodoru do zasilania ogniw paliwowych, przynajmniej 
na wczesnym etapie rozwojowym „energetyki wodorowej”. Udział wodoru w oczyszczonym gazie 
koksowniczym wynosi aż od 53 do 60% objętościowych (tab. 3). Oprócz wodoru, gaz ten zawiera 
od 6 do 10% tlenku węgla (CO), który w pewnych typach ogniw jest również cennym paliwem lub 
źródłem pozyskania dodatkowych ilości H2. Wreszcie oczyszczony gaz koksowniczy zawiera od 
25 do 32% metanu (CH4) i węglowodorów ciężkich, które mogą zostać poddane reformingowi, 
wzbogacając w ten sposób gaz paliwowy o dalsze ilości wodoru. Przeprowadzone obliczenia sy-
mulacyjne wykazały, że gaz koksowniczy, po odpowiednim oczyszczeniu i nawilżeniu, może być 
wartościowym paliwem dla ogniw paliwowych wysokotemperaturowych dostosowanych do we-
wnętrznej konwersji metanu (ang. Direct Fuel Cells). Otrzymany w wyniku takiej konwersji udział 
wodoru w gazie konwertowanym jest zbliżony do udziału wodoru w mieszaninie uzyskanej w wy-
niku reformingu gazu ziemnego w typowym konwerterze zewnętrznym [14]. 
 
 
4. OGNIWA PALIWOWE Z BEZPOŚREDNIM UTLENIANIEM WĘGLA 
 
W latach 2000 ponowne zainteresowanie skupiły na sobie ogniwa paliwowe z bezpośrednim utle-
nianiem węgla (DCFC). Ponowne, ponieważ pierwsze ogniwa z węglową anodą skonstruowane 
były ponad 120 lat temu przez Jablochkoffa (1877) i Bacquerelle’a (1885), a Jacques zbudował 
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1 kW-owy stos ogniw tego typu w roku 1896 [15], [16]. Były to ogniwa, w których elektrolitem 
był stopiony wodorotlenek.  We wszystkich podręcznikach i opracowaniach na temat ogniw pali-
wowych można znaleźć informację, że w AFC nawet niewielkie ilości CO2 znajdujące się w ga-
zach zasilających powodują jego szybką degradację z powodu tworzących się węglanów. Nie moż-
na się więc dziwić, że idea bezpośredniego elektrochemicznego utleniania węgla z utworzeniem 
CO2 w tych ogniwach była kwestionowana, zaś postulowana reakcja sumaryczna miała przebiegać 
zgodnie z równaniem [17]: 
 
   C + 2NaOH + O2  Na2CO3 + H2O,   E0

298 = 1.42 V                                         (9) 
 
 Badania przeprowadzone pod koniec XX wieku wykazały jednak, że to twórcy pierwszych og-
niw węglowych mieli rację: głównym procesem elektrodowym w tych ogniwach jest bezpośrednie 
utlenianie węgla z wytworzeniem CO2. Pojawiła się więc nowa motywacja dla intensyfikacji badań 
nad DCFC, tym bardziej że wykazują one szereg potencjalnych zalet. Pojawiło się też pytanie, na 
razie hipotetyczne ze względu na niski stopień zaawansowania technologicznego DCFC w stosun-
ku do ogniw paliwowych wodorowo-tlenowych: który sposób wykorzystania węgla do zasilania OP 
będzie lepszy – czy jego zgazowanie w celu otrzymania wodoru, czy też bezpośrednie utlenianie 
w DCFC. 
 Ogniwo paliwowe z bezpośrednim utlenianiem węgla ma szereg istotnych zalet: 
(1) ze względu na to, że reagent węglowy i produkt reakcji, ditlenek węgla, występują jako czyste, 

nie mieszające się z sobą substancje, ich potencjały chemiczne są stałe i niezależne od stopnia 
utylizacji (zużycia) paliwa oraz od jego rozmieszczenia w ogniwie. To z kolei powoduje, że 
napięcie ogniwa nie zmienia się (wynosi ok. 1.0 V) od momentu doprowadzenia paliwa do cał-
kowitego jego zużycia. Stopień utylizacji paliwa w DCFC może więc wynosić 1, w przeciwień-
stwie do SOFC i MCFC, gdzie część paliwa jest wyprowadzana na zewnątrz OP wraz z pro-
duktem reakcji, parą wodną; 

(2) DCFC w trakcie pracy pobiera niewielkie ilości ciepła z otoczenia: powoduje to, że jego spraw-
ność termiczna lekko przekracza jedność, th = 1.003 w 800ºC [18]. Załóżmy, że sprawność na-
pięciowa ogniw paliwowych węglowych, wodorowo-tlenowych i metanowo-tlenowych wynosi 

V = 0.8, sprawność faradajowską F = 1.0, zaś stopień utylizacji paliwa jest równy U = 1 dla 
DCFC oraz 0.8 dla dwóch pozostałych OP. Można wówczas stwierdzić, na podstawie oszaco-
wania przedstawionego w tabeli 4, że wynikowa elektryczna sprawność DCFC (  = 0.80) znacz-
nie przewyższa sprawności dwóch pozostałych OP, które wynoszą odpowiednio 0.45 i 0.57 
(w rzeczywistości sprawność elektryczna generatorów z ogniwami paliwowymi wodorowo-tle-
nowymi wynosi od 0.35 do 0.65 w zależności od rodzaju OP, warunków ich pracy i konstrukcji 
ogniwa) [2]; 

(3) Ditlenek węgla w trakcie pracy DCFC wytwarzany jest na anodzie. Tak więc samoistnie izoluje 
on paliwo węglowe znajdujące się w ogniwie od tlenu zawartego w atmosferze zewnętrznej, za-
pobiegając jego utlenianiu, a więc zmniejszeniu sprawności faradajowskiej w wyniku bezpo-
średniej reakcji chemicznej pomiędzy tymi reagentami. Wydzielanie się CO2 na anodzie ma i tę 
dobrą stronę, że nie miesza się on z powietrzem (tlenem), przez co stężenie CO2 w strumieniu 
gazów wylotowych z ogniwa jest bardzo wysokie – znakomicie ułatwia to proces jego sekwe-
stracji. Ze względu na wysoką sprawność konwersji w DCFC, ilość CO2 wytwarzana przy pro-
dukcji, na przykład, 1 kWh energii elektrycznej jest znacznie mniejsza niż ilość CO2 emitowa-
na z siłowni cieplnych w trakcie produkcji takiej samej energii; 

(4) Konstrukcja generatorów prądotwórczych z DCFC jest prostsza od konstrukcji generatorów 
z ogniwami paliwowymi wodorowo-tlenowymi, ponieważ nie wymagają one stosowania refor-
merów paliwa. Mogą być zbudowane w pobliżu kopalń, dzięki czemu unika się transportu wę-
gla na znaczne odległości; 
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(5) W przypadku stosowania węgla jako paliwa ogniw paliwowych, niebezpieczeństwo wybuchu 
jest nieporównywalnie mniejsze niż dla ogniw paliwowych zasilanych wodorem. Magazynowa-
nie węgla jest też bez porównania łatwiejsze niż paliwa wodorowego. 

 
Tabela 4. Oszacowanie sprawności ogniw paliwowych zasilanych różnymi paliwami 
( th – sprawność termiczna, V – sprawność napięciowa, F – sprawność faradajowska, 
U – stopień utylizacji paliwa,  – wynikowa sprawność elektryczna OP [19]) 
Table 4. Efficiency of fuel cells fed with various types of fuel ( th – thermal efficiency, 

V – voltage efficiency, F – faradaic efficiency, U – fuel utilization, 
 – estimated overall efficiency of fuel cell [19])  = Th V FU 

Paliwo Th V F U

C 1.003 0.8 1.0 1.0 0.80 

H2 0.70 0.8 1.0 0.8 0.45 
(0.35–0.65) 

CH4 0.895 0.8 1.0 0.8 0.57 

 
 Na przełomie wieków XX i XXI, na przekór dążenia do wyeliminowania węgla jako paliwa 
w sektorze energetycznym, prace nad DCFC rozwijały się intensywnie, prowadząc do mnogości roz-
wiązań konstrukcyjnych [6]–[11]. Stosowano zarówno elektrolity stałe jak i płynne, zaproponowa-
no również rozwiązania hybrydowe, w których wykorzystuje się osiągnięcia technologiczne roż-
nych typów OP, na przykład, połączenie ogniw paliwowych MCFC i SOFC. Pojawiła się również 
idea zastosowania złoża fluidalnego węgla w kontakcie z ceramicznym elektrolitem tlenkowym YSZ 
a także wykorzystania stopionych metali jako medium pośredniczącego w utlenianiu węgla. Szero-
ko badany jest wpływ rodzajów węgla na otrzymywane charakterystyki ogniw paliwowych.  Głów-
ne rozwiązania konstrukcyjne wraz z określeniem reakcji elektrodowych zachodzących w różnych 
rodzajach ogniw paliwowych z bezpośrednim utlenianie węgla zebrane zostały na rysunku 2. 
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Rys. 2. Różne typy ogniw paliwowych z bezpośrednim utlenianiem węgla. 
Przedstawiono schematy budowy oraz równania procesów elektrodowych 
Figure 2. Various types of Direct Carbon Fuel Cells. The schematics 
of the cells and equations of main electrode reactions are presented 
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 Węglowe ogniwa paliwowe są obecnie w fazie rozwoju. Prowadzone prace mają na celu wyeli-
minowanie głównych wad DCFC, którymi są: 
1. problemy zasilania ogniw stałym paliwem węglowym. Proponowane są systemy zasilania pneu-

matycznego lub ciągłe dostarczanie pulpy składającej się z cząstek węgla i płynnego elektrolitu; 
2. elektrodowe utlenianie węgla prowadzi do wydzielania się CO2 jedynie wtedy, gdy anoda jest 

spolaryzowana napięciem powyżej 20 mV, poniżej tego napięcia ma miejsce niepożądane two-
rzenie się CO w reakcji Boudouarda; 

3. jeżeli jako paliwa stosuje się węgiel zawierający siarkę, w gazach wylotowych pojawiają się 
trujące związki COS i COS2. Chociaż nie zakłócają one w sposób znaczący pracy ogniwa (z re-
guły nie używa się w nim katalizatorów platynowych), ich obecność powinna zostać wyelimi-
nowana; 

4. popioły, tworzące się w wyniku utleniania węgla, mogą poważnie skrócić czas życia ogniwa. 
Konieczne jest opracowanie odpowiedniej preparatyki węgli, prowadzonej do zmniejszenia za-
wartości substancji „niepalnych” i szkodliwych w paliwie; 

5. podobnie jak w MCFC, problemy korozji mogą być poważnym utrudnieniem w konstruowaniu 
wydajnego i niezawodnego DCFC. 

 
 
WNIOSKI 
 
Jeszcze w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku tych uważano, że jedynym sposobem 
wykorzystania węgla jako paliwa w ogniwach paliwowych jest jego zgazowanie a następnie prze-
tworzenie wytworzonego gazu syntezowego na paliwo bogate w wodór, którym można zasilać za-
awansowane technologicznie OP wodorowo-tlenowe, takie jak MCFC i SOFC. Obserwowany na 
przełomie wieków XX i XXI rozwój ogniw paliwowych z bezpośrednim utlenianiem węgla (DCFC) 
stał się alternatywą energetycznego zastosowania węgla w sposób efektywny i przyjazny dla śro-
dowiska. Trudno nie zauważyć pewnych podobieństw do technologicznych rozwiązań stosowanych 
w siłowniach cieplnych, gdzie również wykorzystywane są dwie drogi konwersji paliwa węglowe-
go: bezpośrednie spalanie w kotłach pyłowych i fluidalnych lub zgazowanie i spalanie w komorach 
turbin gazowych w technologii IGCC. 
 Węglowe ogniwa paliwowe są na początku swojej drogi rozwoju. Ich istotne zalety (wysoka 
sprawność, bezpieczeństwo pracy, łatwość separacji CO2 z gazów odlotowych, różnorodność ty-
pów paliwa) powodują, że zainteresowanie nimi ośrodków badawczych, szczególnie w krajach bo-
gatych w zasoby węgla, jest wysokie. Sprzyja temu również mnogość rozwiązań konstrukcyjnych 
DCFC, zwiększająca możliwości osiągnięcia końcowego sukcesu komercyjnego. Jest więc szansa 
aby wyeliminować dotychczasowe wady i sprostać wyzwaniom przed jakim stoi obecnie DCFC, ja-
kimi są problemy zasilania paliwem stałym, dobór odpowiednich paliw i ich przygotowanie (oczysz-
czanie, eliminacja popiołów), optymalizacja konfiguracji ogniwa paliwowego, w szczególności pod 
kątem możliwości zwiększenia jego mocy. Od uzyskanych efektów prowadzonych prac badawczo-
rozwojowych zależeć będzie, czy w niedalekiej przyszłości DCFC znajdzie szersze zastosowane 
w sektorze energetycznym. 
 
Praca wykonana w ramach prac statutowych AGH 11.11.210.118. 
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Coal in Development of Fuel Cells – Odds and Prospects 
 
Fuel cells can be fuelled with coal either directly or indirectly. In the latter case, the coal must be 
firstly gasified, and then the resultant synthetic gas is purified and processed to increase content of 
H2. The gaseous fuel, rich in hydrogen, can be used to feed various types of hydrogen-oxygen fuel 
cells. A number of enterprises produce now these types of fuel cells, which have approached a tech-
nological level of pre-commercialization. In the former case, the solid coal can be directly oxidized 
in electrode reactions occurring in anodic compartment of a galvanic cell. Frequently, in 19th Cen-
tury galvanic cells with carbon anode, the similar processes were employed to produce potential at 
the electrode. The high temperature fuel cells appear to be much better suitable for consumption of 
carbonaceous fuel than the low temperature fuel cells. When the gaseous fuel is used, the high tem-
perature hydrogen-oxygen fuel cells are much more tolerant to content of CO in the fuel (CO is an 
inherent component of the synthetic gas). In the case of direct coal fuel cells, a high operational 
temperature accelerates a slow reaction of carbon oxidation. In this work, the both state-of-the-art 
technologies are presented and their good and bad points are discussed. 
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Węgiel w rozwoju ogniw 
paliwowych – szanse i perspektywy

XX Szkoła Eksploatacji Podziemnej

21-25. lutego, 2011

Piotr Tomczyk

Wydział Energetyki i Paliw
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lata 1971 1997 2010 2020

Zużycie finalne energii 
elektrycznej Mtoe

3770 9870 14230 18460

Struktura zużycia %

Węgiel 49 44 44 44
Olej opałowy 22 9 7 6

Gaz 17 18 23 27

Energia jądrowa 2 20 16 12

Energia wodna 9 7 7 6

Inna odnawialna 0 3 4 4

Zużycie energii elektrycznej i struktura paliw 
dla elektroenergetyki w ujęciu globalnym w 

prognozie IEA (scenariusz referencyjny)
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Konieczność zaspokojenia wzrostu popytu 
na energię elektryczną

na świecie

w kraju
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Struktura procentowa energii pierwotnej w 
stuletniej prognozie IIASA/WEC – scenariusz 

Dużego Rozwoju A1.
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• Wzrost średnich temperatur
(globalne ocieplenie, lokalne 
ochłodzenie),

• Topnienie lodowców,

• Podnoszenie się poziomu wód 
w morzach i oceanach,

• Ekstremalne zjawiska 
pogodowe.

Skutki efektu cieplarnianego
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Efektywność wytwarzania energii elektrycznej w 
różnych rodzajach generatorów prądotwórczych
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Efektywne i ekologiczne wykorzystanie węgla 
w sektorze energetycznym

• zastosowanie systemów sprzężonych  turbin gazowo-
parowych (efektywność konwersji)  

 konieczność zgazowania węgla (systemy IGCC: 
Integrated Gasification Combined Cycle)

• w przyszłości wykorzystanie produktu zgazowania 
wodoru  w ogniwach paliwowych wodorowo-
tlenowych (energetyka rozproszona)

• konieczność separacji i magazynowania CO2 (ekologia)

• węgiel jako surowiec zapewniający bezpieczeństwo 
energetyczne kraju
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Lp Reakcja 
Entalpia  Δ H 0r, 273 

[kJ/mol] 

 

 

 K 

1 C + O2                CO2 - 406,430 

2 C + CO2                2CO + 160,896 

3 C + H2O                CO + H2 +118,577 

4 CO + H2O            CO2 + H2 - 42,361 

5 CO + 3 H2            CH4 + H2O - 206,064 

6 C + 2 H2               CH4 -83,800 
 

Reakcje zgazowania węgla
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Zgazowanie węgla nie jest technologia nową!
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Rodzaje reaktorów do zgazowania

– 350 –



Rodzaj generatora

Stałe złoże Złoże fluidalne Strumieniowy

Technologia Lurgi/BG HTW KRW TEXACO SHELL

Czynnik zgazowujący O2+H2O pow. + 
H2O

pow. + 
H2O

O2+H2O O2+H2O

Temperatura strefy 
reakcji (°C)

do 1800 950 1100 - do 2000

Ciśnienie (MPa) 2.5-3 1-2.7 2 3-8 2-3

Stopień konwersji węgla 
(%)

99.7 90-92 96.5 >99 99.7

Sprawność energ. 
konwersji (%)

89-91 70-75 69.7 76 81.6

Wybrane parametry technologii zgazowania 
węgla
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IGCC – zintegrowany proces zgazowania 
węgla w siłowniach cieplnych
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1. Studnia
2. System 

wodociągowy
3. System tlenowy
4. Mieszanie tlenu z 

wodą
5. Odwierty głębinowe
6. Obszar reakcji
7. Wydobycie gazu
8. Oczyszczalnia gazu
9. CO2
10. Gazociąg

Podziemne zgazowanie węgla 
(stary projekt)
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• wyższa wartość opałowa

• wysokie stężenie wodoru 

• wysokie stężenie CO, który może być 
łatwo przetworzony na wodór

• łatwiejsze oddzielenie CO2

Pożądane: tlenowe zgazowanie 
węgla
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Niestety!
Zgazowanie surowców energetycznych jest 
zawsze związane ze stratą energii!

Minimalne straty energii przy wytwarzaniu wodoru

Gaz 
ziemny
(CH4)

LPG
(CH2.6)

Nafta
Ciężkie 
frakcje 
naftowe 

Węgiel Woda

Minimalne 
straty 
energii

kJ/kmol H2

41 280 37 500 38 350 59 300 57 150 242 000

Minimalny 
% strat 14.5 13.2 13.4 20.1 20.0 100

Straty te powinny być zrekompensowane w 
inny sposób, np. poprzez bardziej efektywne 

spalania
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• Pierwszy program: lata 1950te, USA, 
węglanowe ogniwa paliwowe

• Testy polowe MCFC: do roku 2000, 
USA, Japonia

Zasilanie ogniw paliwowych 
gazem węglowym
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Ogniwa paliwowe są

• z reguły zasilane paliwem gazowym 
(WODOREM)

• rzadziej paliwem płynnym (metanol, kwas 
mrówkowy)

• uważano, że efektywne zasilanie paliwem 
stałym jest bardzo trudne (wyjątek: ogniwo 
cynkowo-powietrzne)
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Ogniwa galwaniczne
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Paliwo Utleniacz

Praca mechaniczna Elektryczność

 = 0.12-0.20  = 0.35-0.65

Silniki spalania wewnętrznego    Ogniwa paliwowe

Paliwo Utleniacz

Ciepło Ciepło
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Przepływ 
utleniacza

Przepływ prądu

Dwustronna płytka 
separatora
Anoda
Elektrolit matrycowy
Katoda
Dwustronna płytka 
separatora
Anoda

Przepływ paliwa

Budowa ogniwa paliwowego płaskiego
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Rodzaje ogniw paliwowych:

• alkaliczne 65-220°C czyste H2

• polimerowe 90 °C H2, CH3OH, CO<50 ppm

• z kwasem fosforowym 200-220 °C H2, CO<0.5%

• ze stopionymi węglanami 650 °C H2, CO

• stałotlenkowe 700-1000 °C H2, CO

Temperatura    Paliwo                          
pracy
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Pierwszy komercyjny stacjonarny generator 

energii z OP- PC 25, cena: ok. 900 000 USD

 paliwo: metan
 P:  200 kW
 hel.: 40 % ; h c: 60 % (40%)
 t: 36 246 h w tym tc: 9 477 h
 poziom hałasu: ok. 60 dB
 producent: ONSI (Toshiba)
 emisja NOx < 10 ppm
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Pure Cell 200 (UTC)

Typ OP: z kwasem fosforowym moc elektryczna 200 kW, zasilanie: 
gaz ziemny, cena: ok. 900 tys. USdol.

1. Reformer gazy ziemnego; 2. Ogniwo paliwowe, 3. Falownik, 4. Urządzenia 
kontrolne

Stacjonarne generatory prądu z ogniwami 
paliwowymi
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Moduł MCFC w Guericke University 
Medical Institute w Magdeburgu

Moduł MCFC o mocy skalowalnej 
250 kW do 2MW z wewnętrznym 

reformingiem gazu ziemnego

Stacjonarne generatory prądu z ogniwami 
paliwowymi

Hot Module (MTU):

Typ OP: ze stopionymi węglanami, moc elektryczna 250 kW, 
zasilanie: gaz ziemny, cena: 3-5 mln EURO.

Tego typu ogniwa paliwowe mogą być zasilane gazem węglowym
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IHI (Japonia) 
250 kW

Wysokotemperaturowe węglanowe ogniwo 
paliwowe:

Gaz syntezowy ze zgazowania węgla paliwem
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220kW 300 kW

Stacjonarne generatory prądu z ogniwami 
paliwowymi

Siemens-Westinghouse: SOFC + Mikroturbina : 

Typ OP: stałotlenkowe, moc elektryczna 200-300 kW, zasilanie: gaz 
ziemny, cena: 7-10 mln EURO.

Tego typu ogniwa paliwowe mogą być zasilane gazem węglowym
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Czy możliwe jest skonstruowanie ogniwa 
paliwowego z bezpośrednim utlenianiem węgla?

pomimo

• trudności technologicznych z ciągłym 
dostarczaniem węgla jako paliwa do ogniwa

• powolną reakcją utleniania węgla

• ograniczeniem strefy reakcji węgla (kontaktu z 
elektrolitem) 
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Szybkość utleniania (spalania) węgla dużo 
niższa niż szybkość utleniania (spalania) 

wodoru 

Węgiel (utlenianie węgla i produktów pirolizy)    Wodór (utlenianie)

Samoistne procesy utleniania węgla  wysoka temperatura

Utlenianie węgla w OP  efektywne w 
OP wysokotemperaturowych
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Układy odpowiednie dla ogniw paliwowych 
z bezpośrednim utlenianiem węgla

• alkaliczne 65-220°C czyste H2

• polimerowe 90 °C H2, CH3OH, CO<50 ppm

• z kwasem fosforowym 200-220 °C H2, CO<0.5%

• ze stopionymi węglanami 650 °C H2, CO

• stałotlenkowe 700-1000 °C H2, CO

Temperatura    Paliwo                          
pracy
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Ogniwo Williama Jacquesa, 1896

C: anoda węglowa

E: elektrolit wodorotlenkowy (NaOH)

A: pompa tłocząca powietrze

Tygiel stalowy jako katoda

Przez długie lata uważano, że nie zachodzi w nim 
bezpośrednie utlenianie węgla do CO lub CO2 a

C + 6OH-  CO3
2- + 3H2O + 4e-

400-600C
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Schemat ogniwa paliwowego z bezpośrednim 
utlenianiem węgla
Elektrolit tlenkowy

Węgiel

Anoda

O2-

C + 2O2-  CO2 + 4e-

O2 + 4e-  2O2-

Elektrolit

Katoda 
(tlen)

CO2

O2

600-1000C
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Schemat ogniwa paliwowego z bezpośrednim 
utlenianiem węgla
Elektrolit węglanowy (stopiony)

CO3
2-

C + 2CO3
2-  3CO2 + 4e-

O2 + 2CO2 + 4e-  2CO3
2-

Elektrolit

Katoda 
(O2+CO2)

Węgiel

Anoda

CO2

O2

650-800C
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OH-

C + 2CO3
2-  3CO2 + 4e-

C + 6OH-  CO3
2- + 3H2O + 4e-

O2 + 2H2O+ 4e-  4OH-

Elektrolit

Katoda

Węgiel

Anoda

Schemat ogniwa paliwowego z bezpośrednim 
utlenianiem węgla
Elektrolit wodorotlenkowy (stopiony)

CO2

O2

400-700C
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OH-

C + 2CO3
2-  3CO2 + 4e-

C + 6OH-  CO3
2- + 3H2O + 4e-

O2 + 2H2O+ 4e-  4OH-

Elektrolit

Katoda

Wegiel

Anoda

OH-

C + 2CO3
2-  3CO2 + 4e-

C + 6OH-  CO3
2- + 3H2O + 4e-

O2 + 2H2O+ 4e-  4OH-

Elektrolit

Katoda

Wegiel

Anoda

Schemat ogniwa paliwowego z bezpośrednim 
utlenianiem węgla
Elektrolit wodorotlenkowy (stopiony)

ZAGROŻENIA:

Reakcja wodorotlenków z CO2 prowadzi 
do wytwarzania węglanów:

ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROLITU

2OH- + CO2 = CO3
2- + H2O

2OH- = O2- + H2O

KONIECZNOŚĆ NAWILŻANIA ELEKTROLITU !
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Schemat ogniwa paliwowego z bezpośrednim 
utlenianiem węgla
Ogniwo hybrydowe (elektrolit tlenkowy, 
stopiona cyna + tlenki)

O2-

Sn + x/2O2-  SnOx + xe-

x/2C + SnOx  x/2CO2 + Sn

O2 + 4e-  2O2-

Elektrolit

Katoda

Węgiel

Cyna + tlenki

Anoda

SnOx

Sn

CO2

O2

600-800C
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O2-

O2- + CO2  CO3
2-

2CO3
2- + O2-  2CO2 + 4e-

O2 + 4e-  2O2-

Elektrolit

Katoda

Stopione 
węglany

Węgiel

Anoda

Schemat ogniwa paliwowego z bezpośrednim 
utlenianiem węgla
Ogniwo hybrydowe (węglanowo-tlenkowe)

CO2

O2

700-950C
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Sprawność ogniwa paliwowego

  Th V F U                                
Th – sprawność termiczna = Gr /r 

V – sprawność napięciowa = V/SEM 

F – sprawność faradajowska = irzecz/if

U-wykorzystanie paliwa, np. H2in/H2out 

paliwa) chemiczna (energia adostarczon energia
a)elektryczn (energia otrzymana praca
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Charakterystyka prądowo-napięciowa 
ogniwa paliwowego

Siła elektromotoryczna ogniwa (napięcie rozwartego ogniwa)

Polaryzacja aktywacyjna

Polaryzacja 
stężeniowa

Polaryzacja 
omowa

Dominacja 
polaryzacji 
aktywacyjnej

Dominacja polaryzacji omowej
Dominacja 
polaryzacji 
stężeniowej

E

j
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Sprawność elektryczna ogniw paliwowych 
w zależności od użytego paliwa (750C)

  Th V F U

Th V F U 
C 1.003 0.8 1.0 1.0 0.80

H2
0.70 0.8 1.0 0.8 0.45

(0.35-
0.65)

CH4
0.895 0.8 1.0 0.8 0.57
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Rozwiązania praktyczny: skala laboratoryjna

Zasilanie węglem

Rura korundowa

Zasilanie 
powietrzem

Separator

Kolektor 
anody

Przewody do 
katody

Kolektor 
katody

do anody
Napełnianie 
pneumatyczne

Węgiel + 
węglany

Anoda C

Elektrolit

Katalizator 
katody

O2

C

CO2
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Propozycje rozwiązań praktycznych

Anoda 
wejście

Katoda 
wejście

Komora 
anodowa

Wylot gazów 
anodowych

Wylot gazów 
katodowych

Zbiornik ściekowy

Pozwala na okresową wymianę elektrolitu

Utrzymuje zwilżalność paliwa węglowego w 
trakcie jego zużywania 
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Propozycje rozwiązań praktycznych

Ciekła anoda i przepływ paliwa

Utleniacz (powietrze)

Cząstki węgla

Produkty utleniania węgla: 
pęcherzyki CO i CO2

Kolektor prądu (anoda)

Tlenkowy elektrolit ceramiczny

Kolektor prądu (katoda)
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Zalety węgla jako paliwa

Paliwo + O2  Spaliny + Energia

Węgiel 20.0 kWh l-1

Wodór 2.4

Gaz ziemny 4.0

Benzyna 9.0

Olej napędowy 9.8

– 384 –



Zalety ogniwa paliwowego z bezpośrednim 
utlenianiem węgla

• Pełna utylizacja paliwa. Stała aktywność paliwa.

• Stabilne napięcie ogniwa:
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Katastrofa „Hindenburga”, 
Lakehurst, N.Y. 6. maja, 1937 r.
Dla DCFC: Brak zagrożenia wybuchem paliwa. 
Samoistna izolacja paliwa od atmosfery zewnętrznej.
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Wady ogniwa paliwowego z bezpośrednim 
utlenianiem węgla

• Trudny technicznie problem transportu paliwa do ogniwa 
(pneumatyczny lub na drodze pompowania)

• Konieczna praca z polaryzacją co najmniej 20 mV dla 
uniknięcia emisji CO

• Wpływ zanieczyszczeń węgla (np.siarką) i pozostałości 
(popioły) na pracę ogniwa

• Konieczność albo zasilania czystym węglem albo usuwania 
popiołów
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Wnioski końcowe

• Zasilanie ogniw paliwowych gazem 
węglowym: technologia wysoce zaawansowana 
– obecnie zbyt wysokie koszty inwestycyjne dla 
generatorów z ogniwami paliwowymi

• Ogniwo paliwowe z bezpośrednim utlenianiem 
węgla: skala laboratoryjna o dużych 
potencjalnych możliwościach rozwojowych

– 388 –
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Разработка научных основ по добыче графитовых руд 
комбинированным способом на базе Завальевского  
месторождения графита 
 
 
В.И. Бузило, Т.С. Савельева, В.А. Савельев, В.В.Фомичев 

  , ,  
 
 
 
 
 
 
АННОТАЦИЯ: Приведены результаты научного обоснования перехода к подземно-
открытой разработке месторождения графитовых руд. Рекомендованы схема вскрытия и 
способ подготовки шахтного поля, способ добычи руды, показана возможность применения 
камерной системы разработки с закладкой выработанного пространства хвостами 
обогащения, рассмотрены вопросы транспорта руды и вскрышных пород. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: комбинированный способ отработки, наклонные стволы, 
комбинированная выемка, закладка, хвосты обогащения. 
 
 
 

В работе рассмотрен вопрос отработки Завальевского месторождения графита, 
который находится на юго-западе Украинского кристаллического щита, комбинированным 
подземно-открытым способом. В настоящее время разработка месторождения ведется 
открытым способом. Большая часть промышленных запасов находится в целиках под 
поймой реки Южный Буг, обогатительной фабрикой и поселком. Для дальнейшего ведения 
горных работ открытым способом предусматривается сооружение плотины и 
руслоотводного канала, перенос имеющейся обогатительной фабрики и отчуждения земель 
площадью 400 га. Общая стоимость этих работ по предварительной оценке значительно 
превышает затраты при переходе на добычу графита подземным способом. В связи с этим 
предусматривается отработка месторождения комбинированным способом, т.е. доработка 
карьера и переход к подземной разработке. 

Для осуществления перехода к подземной разработке требуется выбор схем вскрытия 
и способа подготовки шахтного поля, транспорта руды и вскрышных пород, вентиляции и 
охраны окружающей среды, обоснование возможности применения камерной системы 
разработки с закладкой выработанного пространства хвостами обогащения,  

В пределах месторождения породы образуют синклинальную складку субширотного 
направления, в ядре которой залегают известняки, а окаймляют ее граниты: с северо-востока 
– чарнокиты, с юго-востока – магматиты. Продуктивная свита прослеживается на обоих 
крыльях складки в виде двух, почти одинаково ориентированных полoc (северной и южной). 

Существование карьера на "Юго-Восточном" участке, примыкающего к 
"Промежуточному" делает целесообразным ведение дальнейшей отработки месторождения 
комбинированным способом: доработка месторождения на участке "Юго-Восточный" 
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открытым способом до отметки -19 м. и переход на подземный способ добычи на участке 
"Промежуточный". Участок "Промежуточный" находится на северной полосе графитовых 
пород. Простирание пород – северо-западное, падение почти вертикальное (80-90°). 
Рудоносная толща представлена чередованием биотито-графитовых и биотито-гранатовых 
гнейсов со скарноидами, известняками и кварцитами. Мощность рудоносной толщи 300 – 
350 м. Графит в гнейсовой толще образовался в процессе метаморфизма за счет углистых 
соединений, содержащихся в первично-осадочной толще. Промышленные концентрации 
графита приурочены к каолинизированным и хлоритизированным разностям гнейсов. 
Выделения графита представлены агрегатами игольчатых кристаллов или скоплениями 
чешуек размером 0,1 до 10 мм. Рудными телами именуются обогащенные графитом пачки и 
прослойгнейсов. Мощность их колеблется oт 1 – 2 до 25,2 мм. Нередко рудные тела 
выклиниваются, соединяются друг с другом или раздваиваются, из-за чего количество 
рудных тел на разрезах изменяется от 4 до 8. Прослеживающиеся внутри рудоносной толщи 
тела скарноидов имеют такую же, как и рудные тела, морфологию. Мощность тел 
скарноидов колеблется от 4 до 28 м. на западе участка и от 1 до 24 м на востоке. Количество 
тел скарноидов изменяется по разрезам от 4 до 6. 

Гидрогеологические условия месторождения чрезвычайно сложны. В пределах участка 
встречаются грунтовые воды четвертичных отложений, пластовые воды третичных пород и 
трещинные воды докембрийского кристаллического массива. Все воды безнапорные. 
Водоносные горизонты гидравлически связаны между собой и с рекой Южный Буг. Оценка 
водопритоков в будущий карьер выполнена ориентировочно, так как гидрологические 
условия месторождения изучены недостаточно. Границы распространения водоносных 
горизонтов не установлены, не охарактеризованы. 

Запасы на "Промежуточном" участке подсчитаны по категориям С1 и С2 на глубину 
100 м по результатам геологоразведочных работ. Подсчет запасов производился методом 
вертикальных параллельных сечений по методике, принятой ГКЗ при утверждении запасов 
"Юго-Восточного" участка. По результатам анализа геологических запасов и возможности 
их отработки подземным способом к промышленным запасам отнесены балансовые запасы 
за вычетом потерь в постоянных охранных целиках. К этим потерям отнесены целики, 
оставляемые под руслом реки Южный Буг и под сооружениями реконструируемой 
обогатительной фабрики. Промышленные запасы графитовой руды при 2% содержании сос-
тавляют 194,5 млн.т. 

Учитывая условия залегания рудного тела и рельеф местности можно сделать вывод, 
что целесообразно применение одного из двух основных вариантов вскрытия Завальевского 
месторождения на участке "Промежуточный": 

1. Наклонным стволом и четырьмя штольнями, пройденными из юго-западного борта 
карьера (рис. 1). 

2. Тремя вертикальными стволами и четырьмя штольнями (рис. 2). 
Технологическая оценка вариантов показала, что первый вариант вскрытия 

месторождений позволяет осуществить сплошную конвейеризацию транспортировки 
отбитой руды от забойного бункера до приемного бункера обогатительной фабрики. При 
этом обеспечивается непрерывность транспортировки. Применение же различных видов 
транспортного оборудования значительно усложняет организацию работ по 
транспортировке полезного ископаемого, ремонту этого оборудования, требует увеличения 
обслуживающего персонала, что приводит к увеличению затрат. Кроме того, в первом 
варианте предусмотрено проведение лишь одного наклонного ствола, во втором – трех 
вертикальных. Затраты на проведение трех вертикальных стволов до отметки  -35 м 
значительно выше, чем на проходку одного  
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наклонного ствола до той же отметки. В первом варианте значительно упрощается кон-
структивно промплощадка. Следовательно, наиболее приемлем вариант вскрытия шахтного 
поля наклонным стволом и штольнями. 

Наклонный ствол 1 располагается в висячем боку рудного тела и выходит на 
поверхность на отметке +146 м в непосредственной близости от обогатительной фабрики. 
(рис.1). Так как вдоль месторождения в юго-восточном направлении над рудным телом 
протекает река Ю.Буг и основная часть руды выше отметки +30 м приходится на охранный 
целик, разработка запасов выше этой отметки представляется рациональной при доработке 
рудника. Поэтому  для отработки первоочередных запасов принимаются два горизонта: 

1. Вентиляционно-закладочный (отметка +30 м). 
2. Эксплуатационный (отметка -18 м). 
На вентиляционно-закладочном горизонте пройдены две штольни 2 из юго-западного 

борта карьера в лежачем и висячем боках рудного тела. Вентиляционные штольни 
заканчиваются соединительным ортом. Вентиляционный горизонт связан с наклонным 
стволом квершлагом, пройденным от вентиляционной штольни висячего бока рудного тела. 
На эксплуатационном горизонте в лежачем боку рудного тела пройдена штольня 
"Вспомогательная" 3 на отметке -18 м, в висячем боку рудного тела пройдена штольня 
"Откаточная" 4 на отметке -24 м. Со стороны карьера на расстоянии 50 м от устья штольни 
эксплуатационного горизонта соединены вентиляционной сбойкой. В центре 
месторождения штольня "Откаточная" через квершлаг с заездом соединяется с наклонным 
стволом. Наклонный ствол под квершлагом проходит до отметки -35 м, что позволяет 
оборудовать приемный бункер между квершлагом и наклонным стволом. Заканчиваются 
штольни эксплуатационного горизонта соединительным ортом. Предусмотрено 
транспортирование полезного ископаемого по наклонному стволу конвейерным 
транспортом, поэтому угол наклона ствола не должен превышать 18°.  

Сечения выработок приняты из условия размещения транспортного оборудования при 
соблюдении необходимых зазоров. Штольни, квершлаги, наклонный ствол и 
вентиляционная сбойка  проходятся сечением 20,9 м2 и крепятся металлической арочной 
крепью. Сечение в свету – 16,4 м2. Сопряжения ствола с квершлагами и приемным 
бункером, выработка под приемный бункер крепятся бетоном [1]. Все горно-капитальные 
выработки проходятся буро-взрывным способом. 

Подготовка месторождения заключается в проведении подготовительных выработок, 
после чего в шахтном поле начинается очистная выемка. Способ подготовки месторождения 
определяется в основном системами разработки и технологией добычи руды. Для горно-
геологических условий Завальевского месторождения и принятой системы разработки 
целесообразно применение способа подготовки полевыми штреками и этажными ортами [2]. 
Учитывая требования сохранности земной поверхности, крутое падение рудного тела, 
имеющиеся в настоящее время сведения о механических свойствах руды и вмещающих 
пород, стремление избежать значительных потерь и разубоживания при безопасных 
условиях ведения очистных работ, рекомендуется принять этажно-камерную систему 
разработки с отбойкой руды глубокими скважинами и последующим заполнением вы-
работанного пространства твердеющей закладкой. 

Начало отбойки руды производится веерными комплектами скважин, пробуренными 
из буровых ортов. Руда выпускается самотеком на почву откаточных ортов. Погрузка и 
доставка отбитой руды с откаточного орта на откаточный штрек осуществляется машиной 
ПД-12. Одновременно в отработке находится три камеры. По завершению выемочных работ 
в камере осуществляется ее закладка. Заполнение отработанных камер твердеющей 
закладкой производится в три стадии: 
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– заполнение днища камер смесью с повышенным содержанием вяжущего с целью 
получения упрочненной закладки на уровне перемычек; 

– заполнение камеры на всю ее высоту с остановкой на уровне перемычек; 
– дозакладка камер с повышенным содержанием вяжущих. 
Физико-механические свойства графита и вмещающих пород, подбор закладочного 

материала производился в лабораторных условиях НГУ. Исследованы разрушающие 
напряжения на сжатие и растяжение пород [3] и полное сопротивление пород сдвигу [4]. На 
основании расчетов на прочность элементов блока методом конечных элементов 
рекомендованы размеры целиков и пролетов камер [5,6]. 

При подземной добыче руды возникает вопрос о выборе способа выемки рудной 
массы. Условия залегания и форма рудного тела Завальевского месторождения сложные, 
поэтому применение только селективной или валовой выемки по всему участку не 
эффективно. Однако местами целесообразно применение селективной либо валовой выемки 
в чистом виде. Поэтому в данных условиях самым приемлемым способом выемки является 
комбинированный – применение валовой выемки в сочетании с селективной. 
Комбинированная выемка даст наибольший эффект при отработке участка, так как 
возможно сортовое усреднение (шихтовка), т.е. разделение руды по сортам, накопление 
разных сортов руды и последующее их дозирование для образования смеси с заданными 
показателями качества руды. 

Поступление в технологические операции руды с отклонением от среднего уровня 
ведет к отклонению технологического режима, от оптимального уровня и к 
рассогласованию пропускной способности и эффективности последующих операций. В 
случае снижения содержания компонента уменьшается производительность вследствие 
протекания процесса не в оптимальном режиме. Следовательно, основным критерием 
оценки эффективности применения способа добычи руды является процентное содержание 
графита в рудной массе, поступаемой на обогатительную фабрику, которое не должно быть 
ниже 5%. Расчет процентного содержания графита в рудной массе при комбинированной 
выемке показал, что такой способ выемки приемлем для данных условий [7].  

Большое значение при подземной добыче имеет выход крупно-кусковатой руды. 
Обычно выход негабаритной фракции находится в широких пределах (15-40%). Выдача 
руды из очистных камер ограничивается размерами выпускных устройств и применяемыми 
средствами доставки, погрузки и транспортировки. С увеличением числа кусков, 
превышающих установленный кондиционный размер, растет объем работ по их вторичному 
дроблению на горизонте выпуска, что приводит к снижению производительности труда и 
интенсивности выпуска, простаиванию оборудования доставки, погрузки и средств 
транспортирования, запыленности и загазованности рудничной атмосферы. 

Основная причина некачественного дробления отбитой руды заключается в 
чрезмерном разрежении сетки скважин, связанном с тем, что выпускаемые буровые станки 
имеют низкие скорости бурения и большой диаметр буровых коронок. Это приводит к 
большой трудоемкости и высокой стоимости одного метра скважины.  

На отечественных рудниках для механизации буровых работ преимущественно 
применяются станки HКP-100 с пневмоударниками. Практика применения HКP-100 
показывает, что условия Завальевского месторождения в полной мере соответствуют 
условиям его применения. Станок имеет большую глубину бурения и, следовательно, при 
глубине бурения до 30 м искривление скважины будет минимальным, при этом скорость 
бурения станка в рудах средней крепости 20-25 м/сек. 

Проектом предусматривается конструкция днища камеры без оставления 
надштрековых целиков. Это позволяет исключить потери руды, связанные с оставлением 
надштрековых целиков и на 30-40% сократить трудовые затраты на оформление днища. В 
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днище без надштрековых целиков выпускные отверстия можно расположить на более 
близком расстоянии друг от друга и этим улучшить условия выпуска руды. Руда 
выпускается самотеком на почву орта, следовательно, погрузка и доставка может 
осуществляться следующим образом: 

1. Погрузка машинами и колесная откатка. 
2. Погрузочно-доставочными машинами. 
Погрузка руды машинами и колесная откатка требует в каждой точке погрузки 

присутствие двух рабочих: один занят погрузкой, второй обслуживает транспортные 
средства. Для повышения производительности труда целесообразно применить машину, 
которая обслуживалась бы одним рабочим и осуществляла как погрузку, так и доставку 
руды на расстояние в несколько сотен метров. Погрузочно-доставочные машины (ПДМ) 
комплексно выполняют операции погрузки, транспортирования и разгрузки разрыхленной 
горной массы [8]. По сравнению с другими средствами погрузки и доставки они требуют 
меньшего числа обслуживающего персонала, более маневренны, позволяют в течение 
смены убирать руду в нескольких забоях, транспортировать ее по выработкам малого 
сечения с небольшим радиусом закругления, требуют меньше времени на подготовительно-
заключительные и вспомогательные операции. В связи с этим рекомендуется применение 
погрузочно-доставочной машины ПД-12. 

С увеличением глубины, условия отработки рудных месторождений подземным 
способом ухудшаются. Возрастает опасность ведения горных работ, в связи с повышением 
интенсивности проявления горного давления, увеличиваются затраты на крепление и 
перекрепление горных выработок, уменьшаются камерные запасы и площади, находящиеся 
в одновременной отработке. Все это обуславливает снижение технико-экономических 
показателей разработки месторождений. Отработка рудных месторождений подземным 
способом системами с обрушением налегающих пород сопровождается высокими потерями 
и разубоживанием руд. Одним из эффективных способов, который позволит улучшить 
извлечение руд подземным способом является применение систем разработкой с закладкой. 
Рекомендуется заполнение отработанных камер твердеющей закладкой производить в три 
стадии: 

1. Заполнение днища камер смесью с повышенным раствором фосфогипса с целью 
получения упрочненной закладки. 

2. Заполнение камеры на всю высоту с остановкой на уровне перемычек с целью 
предотвращения аварийных прорывов закладки в выработку. 

3. Дозакладка камер с повышенным содержанием фосфогипса. 
В период заполнения камеры с закладкой осуществляется систематический контроль  

уровня закладки и состоянием всех перемычек. После заполнения камеры производится 
дозакладка камер с помощью трубопровода с быстросъемными соединениями стыков, 
проложенного в месте наибольшего подъема кровли камер. 

Основным критерием при выборе рационального состава закладочной смеси принята 
прочность закладочного массива в трехмесячном возрасте, так как это позволяет установить 
допустимую величину площади обнажения, выбрать сейсмически безопасные параметры 
взрывных работ [9]. Определение величины предела прочности при сжатии закладочного 
материала осуществлялось путем раздавливания кубиков размерами 5,0 × 5,0 × 5,0 см в 
лабораторных условиях НГУ по утвержденной методике. В качестве закладочного 
материала рекомендуется применять четвертый состав смеси из испытанных и 
представленных в табл. 1, прочность которого по истечении 90 суток составила 41,0·105 Па. 
Основными компонентами для приготовления закладки являются отходы Завальевской 
обогатительной фабрики – хвосты обогащения и отходы химкомбинатов по производству 
фосфорных удобрений – фосфогипс. 
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Технология ведения закладочных работ разработана на основе анализа ведения 
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Таблица 1. Качественный и количественный составы испытуемых составов смесей 

Компоненты 

Расход материалов на 1м3

закладки 
Номep состава 
I II III IY 

Хвосты флотации, кг 
Фосфогипс, кг 
Вода, л 
Объемная масса закладочной смеси, кг/м3 

1931 
33 
276 
2,24 

1867 
 64 
267 
2,20 

1697 
117 
273 
2,08 

1600 
165 
257 
2,02 

 
закладочных работ на современных рудниках с учетом горно-геологических и 
горнотехнических условий разработки месторождения комбинированным способом. 
Целесообразно применять самотечную закладку выработанного пространства. При 
отработке камер, находящихся за пределами самотечного участка, необходимо применять 
дополнительно пневматический транспорт.  

Проектируемый закладочный комплекс является самостоятельным цехом комбината и 
состоит из двух участков: поверхностного, в состав которого входят комплекс по приему, 
разгрузке, складированию хвостов обогатительной фабрики, фосфогипса и технологический 
комплекс приготовления твердеющей закладочной смеси; и подземного, в задачу которого 
входит сооружение перемычек, монтаж закладочных трубопроводов и ведение закладочных 
работ [10]. 

Результаты проведенного исследования позволяют рекомендовать дальнейшее ведение 
горных работ на Завальевском месторождении графита комбинированным способом, т.е. 
доработка карьера до отметки -19 м и переход к подземной разработке. Основным 
результатом такого перехода является бесперебойное обеспечение графитом основных его 
потребителей, сохранение занятости населения и максимально  возможное сохранение 
экологического равновесия района. 

Экономическая эффективность при добыче графитовых руд комбинированным 
способом будет достигнута за счет применения прогрессивной технологии ведения горных 
работ и сохранения поверхности земли для нужд народного хозяйства. 
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STRESZCZENIE: System zawałowy z wypuszczaniem warstwy przystropowej przeznaczony jest 
do pokładów tzw. „grubych”. W rozwiązaniu tym, wypuszczanie urobku z warstwy podbieranej 
odbywa się poprzez częściowo podnoszoną i uchylną osłonę odzawałową na tylny ścianowy prze-
nośnik. Tylny przenośnik ścianowy prowadzony jest za spągnicami sekcji po spągu. Siłowniki hy-
drauliczne i łańcuchy jako cięgna pozwalają wciągnąć ten przenośnik pod osłonę odzawałową w 
przypadku pojawienia się skały płonnej. Kopalnia „JAS-MOS” projektuje taka eksploatację dla 
pokładu 510/1-2, który zalega na głębokości rzędu 750 - 900 m i którego miąższość wynosi 9,6 -
 13,6 m.  
 System zawałowy powinien być wspierany przez kombajn, sterowanie elektrohydrauliczne 
obudową ścianową oraz system zasilania oraz sterowania urządzeniami w kompleksie ścianowym 
o wysokim stopniu niezawodności. W takim zestawieniu nie może zabraknąć dobrego systemu wi-
zualizacji wraz z parametryzacją. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Eksploatacja grubych pokładów 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Ponieważ Jastrzębska Spółka Węglowa SA posiada wśród swoich złóż wiele części pokładów o 
dużej miąższości, Zarząd Spółki uznał, że eksperymentalne zastosowanie  
wysoce wydajnego systemu podbierkowego przy eksploatacji grubego pokładu jest niezmiernie 
ważne dla rozwoju firmy. 
 Kopalnia „Jas-Mos” zamierza eksploatować pokład 510/1-2 w partii W2. Pokład ten zalega na 
głębokości rzędu 750-900 m, a jego miąższość wynosi 10-13 m, Mając na celu optymalne wybra-
nie złoża przy zachowaniu maksymalnych rygorów bezpieczeństwa Kopalnia podjęła decyzje 
o rozpatrzeniu takiego wariantu eksploatacji. 
 Kopalnia „Jas-Mos” zaplanowała eksploatację tej części złoża systemem ścianowym z zawałem 
stropu oraz podziałem na dwie warstwy eksploatacyjne o miąższości 3,5 m każda, czyli łącznie za-
planowano wydobycie złoża o grubości 7 metrów z miąższości pokładu, która jak wcześniej 
wspomniano wynosi 10-13 m.  
 Mając na uwadze wszystkie uwarunkowania, potencjalne trudności z prowadzeniem eksploata-
cji na warstwy, chęcią lepszego wykorzystania złoża przy zachowaniu wszelkich standardowych 
warunków gwarantujących bezpieczeństwo obiektów powierzchniowych zaproponowano by pod 
terenami użytkowanymi głównie rolniczo prowadzić eksploatację ścian niestosowanym dotychczas 

SEP 2011, Sesja: Techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż

– 401 –



 

 

w polskim górnictwie systemem podbierkowym, tj. systemem ścianowym, zawałowym z wypusz-
czeniem warstwy przystropowej.  
 Jak wynika z doświadczeń górnictwa rosyjskiego i chińskiego, zastosowanie tego systemu po-
zwala na wybranie ok. 75% zasobów zalegających w granicach parcel ścianowych, przy minimali-
zacji koniecznych do wykonania robót chodnikowych. Na tej podstawie przyjęto, że wysokość 
wybranego pokładu w granicach ścian eksploatowanych systemem podbierkowym będzie wynosić 
ok. 8 - 9 m. 
 
 
2. CHARAKTERYSTYKA POKŁADU 

 
Eksploatację systemem zawałowym podbierkowym projektuje się w części partii W2 pomiędzy li-
nią przekopów wschodnich na północy, strefą uskokową h ~ 11,0 m na południu, Chodnikiem 
wentylacyjnym – W2 na zachodzie oraz granicą OG na wschodzie. 
 Zasoby przemysłowe w przedmiotowym rejonie wynoszą ok. 9 700 tys. ton, zasoby operatyw-
ne ok. 3 100 tys. ton.  
 W opisywanej partii złoża pokład występuje w postaci jednej warstwy węgla – jako 510/1-2. 
Miąższość pokładu 510/1-2 wynosi 9,6 – 13,6 m. Typ węgla: 35.2A, 35.2B i 37.1. Węgiel pokładu 
jest naturalnie bardzo kruchy, jego wskaźnik zwięzłości określa się na poziomie f ≤ 0,5.  
 
 

 
 
Rys. 1. Partia W2 pokładu 510/1-2 
Figure 1. Part W2 of the seam 510/1-2 
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 Omawiana część złoża stanowi wschodnie łagodniejsze skrzydło asymetrycznej antykliny Ja-
strzębia, której oś zapada w kierunku północno-wschodnim i jest zundulowana. Nachylenie warstw 
w tym skrzydle wynosi średnio 16º/E. 
 Występuje tu szereg elementów tektoniki ciągłej (fałd tektoniczny, fleksura) oraz nieciągłej 
(uskoki normalne i odwrócone). Tektonika oraz sposób wykształcenia i miąższość pokładu są jed-
nym z czynników determinujących sposób rozcinki i system eksploatacji. 
 Główne kierunki kliważu węgla są prawie równoległe do osi antykliny. Bezpośrednio w stropie 
pokładu zalega warstwa iłowca, lokalnie zapiaszczonego lub mułowca, średniej miąższości 9,9 m 
łatwo odspajająca się od wyżej zalegającego piaskowca o miąższości ok. 20 m. Powyżej w otocze-
niu iłowców zalega lokalnie pokład 508, który w kierunku wschodnim zbliża się diagonalnie do 
pokładu 510/1-2, łącząc się z nim na OG Jastrzębie Górne. W miarę zbliżania się pokładu 508 do 
pokładu 510/1-2 warstwa piaskowca zalegająca między nimi wyklinowuje się. Miąższość pokładu 
508 waha się od 0,0 m do 2,3 m. Ponad pokładem 508 zalega gruba warstwa utworów piaszczys-
tych i żwirowych (naprzemianległe piaskowce i zlepieńce) o miąższości ok. 75 – 80 m lokalnie 
z wkładkami utworów ilastych. 
 W spągu pokładu występuje mułowiec (łupek piaszczysty). 
 Wytrzymałość na ściskanie poszczególnych rodzajów skał wynosi: 
- piaskowiec – Rc = 62 - 74 MPa, 
- łupek ilasty (iłowiec) – Rc śr. = 21,4 MPa, 
- łupek piaszczysty (mułowiec) – Rc śr. = 33,7 - 39 MPa, 
- węgiel – Rc = 4,4 – 11,5 MPa. 
 Wskaźnik rozmakalności skał wynosi 0,8 dla łupku ilastego oraz 1,0 dla łupku piaszczystego i 
piaskowca. 
 Kąt upadu warstw w tym rejonie wynosi 5o – 25o/E i NE, miejscami wielkość kąta upadu do-
chodzi do 30o/E.  
 Ponad pokładem 510/1-2 prowadzono eksploatację w pokładzie 505/1, znajdującym się około 
120–140 metrów powyżej. Obecnie jest eksploatowany pokład 505/2 – około 110–130 m powyżej. 
 W planowanym do eksploatacji polu możliwe jest wystąpienie uskoków o zrzutach do kilku 
metrów i zróżnicowanych kierunkach biegu. Skały w rejonach uskoków są kruche i spękane, 
skłonne do tworzenia opadów i obwałów. 
 
Zagrożenia: 

I stopień zagrożenia wodnego 
IV kategoria zagrożenia metanowego 
Klasa B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego 
Pokład w partii W2 jest zaliczony do I stopnia zagrożenia tąpaniami 
Pokład nie zaliczony do skłonnych lub zagrożonych wyrzutami metanu i skał.  

 
 Nad południową częścią tej partii złoża występują tereny intensywnie zabudowane domami 
jednorodzinnymi, a nad środkową i północną częścią - tereny użytkowane głównie rolniczo. 
Przy doborze systemu eksploatacji, jaki zostanie zastosowany przy eksploatacji pokładu 510/lłg, 
510/1 i 510/1-2 w partii W-2 brano pod uwagę następujące uwarunkowania: 

- konieczność ochrony powierzchni w granicach wpływów tej eksploatacji, szczególnie 
w intensywnie zabudowanej, południowej jej części, 

- trudne warunki geologiczne w rejonie przewidzianej do eksploatacji części złoża (znaczna 
kruchość węgla, występowanie wyraźnego kliważu, zaleganie w stropie pokładu kilku 
metrowej, łatwo odspajalnej warstwy łupku) w zasadniczy sposób utrudniające wykonanie 
robót korytarzowych, 

- zapewnienie opłacalności tej eksploatacji przy maksymalnym wybraniu złoża. 
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3. SYSTEM WYBIERANIA 
 
System zawałowy z wypuszczaniem warstwy przystropowej przeznaczony jest do pokładów tzw. 
„grubych”. W rozwiązaniu tym, wypuszczanie urobku z warstwy podbieranej odbywa się poprzez 
częściowo podnoszoną i uchylną osłonę odzawałową na tylny ścianowy przenośnik. Tylny przeno-
śnik ścianowy prowadzony jest za spągnicami sekcji po spągu. Siłowniki hydrauliczne i łańcuchy 
jako cięgna pozwalają wciągnąć ten przenośnik pod osłonę odzawałową w przypadku pojawienia 
się skały płonnej. Przy kroku obudowy zmechanizowanej w przód, tylny przenośnik zgrzebłowy 
jest pozostawiony częściowo poza osłona odzawałową, co poprawia skuteczność załadunku pod-
bieranego urobku Hydrauliczne wysuwana część osłony odzawałowej zaopatrzona jest w kły 
umożliwiające kruszenie zbyt wielkich brył urobku.  
 

 
Rys. 2. Istotne elementy urządzeń 

Figure 2. Essential components of the longwall appliances  

 

 
 

Rys. 3. Zabiór kombajnem warstwy spągowej węgla. 
Figure. 3. Use of a shearer to extraction of the floor layer of coal  
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Rys. 4. Krok obudowy zmechanizowanej w przód i pozostawienie tylnego 
przenośnika w miejscu. 
Figure 4. Advancing movement of the powered roof support unit 
with leaving the rear AFC immobile  
 

 
Rys. 5. Pierwszy etap wypuszczania warstwy stropowej węgla 
poprzez sterowanie wysuwaną częścią osłony odzawałowej 
Figure 5. The first step associated with extraction and loading 
of the roof coal layer by controlling the extendable tail roof canopy 
 

 
Rys. 6. Drugi etap wypuszczania warstwy stropowej węgla  
Figure 6. The second step associated with extraction and loading 
of the roof coal layer by controlling the pivoted part of the tail roof canopy 
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Rys. 7. Zakończenie wypuszczania warstwy stropowej węgla 
Figure 7. Final stage of extraction and loading of the roof coal layer 
 
 Projektowane zastosowanie eksperymentalnej w polskich warunkach eksploatacji pokładu 
510/lłg, 510/1 i 510/1-2 w partii W-2 systemem podbierkowym wywołuje wiele pytań i niepoko-
jów odnośnie możliwości zapewnienia bezpieczeństwa realizacji tej eksploatacji, a także dotyczą-
cych jej skutków na powierzchni terenu, głównie w granicach intensywnie zabudowanych domami 
jednorodzinnymi. Wątpliwości te spowodowały, że kopalnia „Jas-Mos” podjęła decyzję o przygo-
towaniu wariantu eksploatacji pokładu 510/lłg, 510/1 i 510/1-2 w partii W-2 jedną ścianą, która 
byłaby poligonem doświadczalnym umożliwiając rozwianie wszystkich wątpliwości przed zasad-
niczą eksploatacją całej partii W-2. 
 
 
4. KOMBAJN 
 
Trend w kierunku optymalizacji całego procesu wydobycia węgla, a w konsekwencji zwiększenia 
jego wydajności, wymusza wysoką sprawność i niezawodność sprzętu wchodzącego w skład kom-
pleksu ścianowego. Kombajny to podstawowe maszyny kompleksów ścianowych, to od ich spraw-
ności i wydajności zależą podstawowe parametry wydobywcze. Główny nacisk w konstrukcjach 
nowoczesnych kombajnów ścianowych kładzie się jednak na ich niezawodność. [4] 
 Kombajn powinien być wyposażony obok zaawansowanego systemu diagnostyki w układ po-
zycjonowania w ścianie oraz w układ „skrawu wzorcowego” z możliwością jego automatycznego 
odwzorowania. Kombajn powinien być przygotowany do prowadzenia wydobycia w ścianie w 
sposób jak najbardziej zautomatyzowany. Dodatkowo maszyna powinna być wyposażona w sys-
tem umożliwiający transmisję danych do systemu nadrzędnego zlokalizowanego w chodniku przy-
ścianowym i na powierzchni kopalni. 
 Główny nacisk położono na niezawodność maszyn poprzez zastosowanie aparatury o wysokim 
współczynniku MTBF (Mean Time Between Failures, tzw. średni czas między awariami). 
 Operator kombajnu powinien mieć możliwość wyboru źródła sterowania między zdalnym ra-
diowym czy też lokalnym kablowym. Wybór systemu radiowego powinien nie tylko pozwalać na 
zdalne sterownie, ale również dawać możliwość zdalnego podglądu wielkości monitorowanych 
oraz przeglądania komunikatów w stanach awaryjnych. Takie rozwiązanie nie zmusza operatora do 
każdorazowego przemieszczania się w okolice monitora centralnego, co staje się istotne przy dłu-
gościach kombajnów przekraczających 14 m. 
 Światowi producenci kombajnów tacy jak „Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne”, „JOY”, czy 
„Eickoff” posiadają w swojej ofercie maszyny charakteryzujące się wymienionymi cechami. 
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5. SYSTEM STEROWANIA URZĄDZENIAMI KOMPLEKSU WYDOBYWCZEGO 
 
Sterowanie i automatyzacja są najistotniejszymi składnikami wysokowydajnej techniki wydobyw-
czej kompleksu ścianowego z systemem zawałowym podbierkowym, którego istotną bazą jest tak-
że elektrohydrauliczne sterowanie obudową zmechanizowaną [7]. Kierowanie pracą kompleksu 
wydobywczego powinno oddawać się ze stanowiska operatora usytuowanego w chodniku przy-
ścianowym. Obsługa na stanowisku operatora posiada systemy wizualizacji, przez co jest na bieżą-
co informowana o istotnych danych dotyczących pracy urządzeń oraz może na bieżąco korygować 
parametry pracy kompleksu wydobywczego. 
Opracowywane w Elgór+Hansen nowatorskie rozwiązania urządzeń budowy przeciwwybuchowej 
średniego napięcia służące do zasilania wysokowydajnych kompleksów wydobywczych potwier-
dziły w warunkach podziemnych zakładów górniczych swoją przydatność ruchową a zdobywane 
doświadczenia eksploatacyjne przy jednoczesnym śledzeniu najnowszych opracowań naukowych 
pozwoliły firmie w stosunkowo krótkim czasie zaoferować rozwiązania zapewniające nie tylko 
wysoki poziom bezpieczeństwa, ale również oczekiwaną przydatność ruchową. Systemy El-
gór+Hansen są w dalszym ciągu rozwijane oraz dostosowywane do indywidualnych wymagań 
klienta.  
Układ sterowania maszynami wysokowydajnego kompleksu z systemem zawałowym podbierko-
wym to zaawansowany i bardzo złożony układ, który będzie realizował szereg funkcji takich jak 
sterowanie, wizualizacja, rejestracja, archiwizacja czy diagnostyka. 
Przestrzenne rozmieszczenie poszczególnych elementów całego systemu sugeruje konstrukcję roz-
proszoną układu sterowania, wykorzystującą jako media transmisyjne przemysłowe sieci lokalne. 
Przetwarzanie informacji odbywa się będzie hierarchicznie zaczynając od poziomu sterowania po-
szczególnymi komponentami, poprzez parametryzację urządzeń, diagnostykę, rejestrację, wizuali-
zację, archiwizację danych, aż po poziom zarządzania całym procesem technologicznym. 
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Rys. 8 Zadania realizowane przez system sterowania kompleksu 
wydobywczego z systemem zawałowym podbierkowym. 
Figure 8. The tasks to be carried out by the control system for the set of extraction 
equipment with application of the top caving method with roof fall 
 
 System sterowania obudową zmechanizowaną wraz z realizacją funkcji związanych z syste-
mem zwałowo podbierkowym powinien zostać oparty o jednostki sterujące, zabudowane w każdej 
sekcji obudowy ścianowej. Poprzez ich odpowiednie skonfigurowanie powinny one realizować na-
rzucony tryb pracy całego systemu. Każda jednostka sterująca odbiera wartości pomiarowe z ele-
mentów systemu i w zależności od żądanej konfiguracji powinna pozwalać użytkownikowi zarów-
no na realizacje poszczególnych funkcji jak i na stosowanie funkcji automatycznych.  
 Układ wizualizacji aparatury elektrycznej kompleksu wydobywczego z uwagi na przydatność 
ruchową powinien być podzielony na: 

wizualizacje lokalną 
wizualizację centralną 
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 Wizualizacja lokalna będzie obejmować swoim zakresem jedno urządzenie jednostkowe jak np. 
stacja kompaktową, zespół transformatorowy, czy sekcja obudowy ścianowej. Informacje wizuali-
zowane zostaną ograniczone do danego urządzenia oraz odpowiednio pogrupowane i przedstawio-
ne w celu uproszczenia diagnostyki lokalnej dla operatora. Jeżeli zaistnieje potrzeba parametryza-
cji to układ wizualizacji lokalnej również powinien to umożliwić. Dodatkowo układ wizualizacji 
lokalnej w niektórych przypadkach powinien umożliwiać lokalną archiwizację danych. 
 Wizualizacja centralna będzie obejmować swoim zakresem wszystkie urządzenia wchodzące 
w skład kompleksu wydobywczego. Główne funkcje, które zostaną zrealizowane to: 

wizualizacja stanu system sterowania, 
wizualizacja kombajnu, 
wizualizacja stanu obudowy ścianowej w zależności od wskazań zainstalowanych 
czujników, 
automatyczne przesuwanie sekcji obudowy ścianowej w zależności od wskazań za-
instalowanych czujników, 
zmianę parametrów przesuwania obudowy ścianowej, 
wizualizacja urządzeń wchodzących w skład pociągu aparatury elektrycznej, 
wizualizacja urządzeń wchodzących w skład systemu sterowania 
parametryzacja systemu sterowania, 
archiwizacja centralna, 
podgląd danych historycznych do szybkich analiz serwisowych. 

 
 
PODSUMOWANIE 
 
Obszerne i szczegółowe analizy efektywności eksploatacji „grubych” pokładów prowadzone są w 
wielu krajach. Doświadczenia z eksploatacji „grubych” pokładów z wykorzystaniem systemu za-
wałowo podbierkowym w Rosji i w Chinach jest technicznie uzasadnionym sposobem wydajnej 
eksploatacji pokładów o miąższość około 10-13 m. Dodatkowo za tą techniką przemawiają poważ-
ne argumenty ekonomiczne a mianowicie możliwość wybrania 75% zasobów zalegających w gra-
nicach parcel ścianowych, przy minimalizacji koniecznych do wykonania robót chodnikowych, 
mając na celu optymalne wybranie złoża przy zachowaniu maksymalnych rygorów bezpieczeń-
stwa. Będzie to możliwe do spełnienia przy wykorzystaniu wydajnych i niezawodnych systemów 
sterowania wysokowydajnymi kompleksami wydobywczymi.  
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Top Caving for Excavation of Thick Coal Seams 
 
The top caving system with roof fall is designed to excavation of thick seams. The solution as-
sumes that the extracted coal from the top layer is recovered by the lifted up and pivoted tail can-
opy onto the retractable rear Armoured Face conveyor (AFC). The rear AFC AFC is installed be-
hind bases of powered roof support units and is pulled on the floor. Hydraulic cylinders and chains 
are used as pulling members to hide the AFC under the tail canopy when waste rock is encoun-
tered. The “JAS-MOS” coal mine intends to apply that extraction method to the 510/1-2 seam. The 
seam deposited at the depth of 750 to 900 m and its thickness ranges from 9,6 to 13,6 m. The top 
caving method should be supported by a longwall shearer, a system of powered roof support units 
with electrohydraulic control as well as a power supply and control system for the set of the long-
wall mining machinery with very high degree of reliability. Such a set of equipment cannot work 
without an advanced visualization system with the possibility of parameterization. 
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Образование обрушений кровли при отработке пластов 
Западного Донбасса 
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Приведены результаты исследований вывалообразований при отработке слабометамо-

рфизированных угольных пластов Западного Донбасса. Рассмотрены геологические и 
технологические факторы, оказывающие наибольшее влияние на появление вывалов пород 
кровли. При анализе влияния мелкоамплитудных дизъюнктивных нарушений на 
формирование зон обрушений использовались результаты натурных маркшейдерских 
наблюдений за линией скрещения сместителя с пластом и сопровождающих его вывалов 
пород кровли в процессе перехода нарушения механизированным комплексом. 
Сформулированы причины вывалообразований в кровле при отработке пологих угольных 
пластов и выявлены основные закономерности развития зон обрушений в зависимости от 
причин их образования. 

 
Ключевые слова: угольный пласт, очистные работы, вывал, дизъюнктив, 

механизированная крепь, зона повышенного горного давления. 
 
На устойчивость пород кровли оказывает влияние множество взаимоувязанных 

факторов: начальное напряженное состояние пласта и вмещающих пород; прочность,  
трещиноватость пород непосредственной кровли; наличие в основной кровле 
труднообрушаемых пород; наличие выработанного пространства в окрестности лавы; 
скорость подвигания лавы; тип крепления и его рабочие характеристики; соблюдение 
технических и технологических правил эксплуатации крепи и т.д. Устойчивость выработок 
угольных шахт Западного Донбасса усложняется еще и наличием слабых вмещающих 
пород, а также большим количеством дизъюнктивных нарушений. Определить вероятное 
место и время появления вывала практически невозможно. Поэтому наиболее правильным 
подходом к борьбе с вывалами будет их профилактика и предупреждение. Для успешного 
решения этой задачи необходимо знать основные причины вывалов и связанные с ними 
закономерности развития зон обрушения. Целью проведенных исследований являлось 
изучение основных причин и закономерностей образования вывалов пород кровли. 

Все причины можно разделить на 2 группы в зависимости от причин образования: 
геологические и технологические. То есть, при расследовании аварий одной из основных 
причин вывалообразования указывается наличие геологических нарушений и ложной 
кровли в пределах выемочного участка, т.е. геологические причины. 

После анализа и обобщения натурных замеров и наблюдений обрушений пород кровли 
построена схема образования вывалов в лавах, представленная на рис. 1. При недостаточном 
отпоре крепи (Рп + Рз) происходит опускание пород основной кровли. При этом 
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непосредственная кровля деформируется и разделяется на блоки, кратные ширине выемки 
[3]. Углы наклонов блоков зависят от скорости подвигания лавы [3]. При небольшой 
скорости подвигания очистного забоя и особенно при слабых породах кровли разрывные 
деформации непосредственной кровли формируются с наклоном на забой.  При опускании 
перекрытия крепи происходит обрушение трехгранных призм. Одна плоскость этих призм 
образуется по поверхности трения («мыльники»), а другая – по поверхности отрыва. При 
объединении этих обрушений на нескольких полосах выемки наблюдается увеличение 
мощности обрушения. Это явление происходит, как правило, на неисправных или 
неправильно установленных секциях. 
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Рис.1. Схема образования вывалов в лавах: Δh – величина усадки кровли, Рп и Рз – отпор 

передней и задней стойки крепи 
 

Принято считать, что в массиве горных пород в зонах геологических нарушений 
трещиноватость массива повышается. А, учитывая, что в среднем на один выемочный столб 
приходится 3-4 нарушения [1], то на «неблагоприятные условия» «списывают» обрушения 
пород кровли, обосновывается уменьшение нормативной добычи участков и снижение 
производительности рабочих.  

Исследования вывалообразований в лавах, отрабатывающих тектонически 
нарушенные участки угольных пластов включали в себя: прогноз параметров и положения 
дизъюнктива в пределах выемочного столба, составление плана и графика перехода 
нарушения механизированным комплексом, контроль и корректировка положения 
механизированного комплекса в вертикальной плоскости в процессе перехода, а также 
наблюдения и фиксирование проявлений горного давления с последующим отображением, 
анализом и обобщением результатов наблюдений на планах горных работ [4]. 

На рис.2 представлены результаты наблюдений за местоположением сместителей 
дизъюнктивов нарушенной зоны, а также размеры и положение вывалов пород кровли при 
отработке 125-й лавы шахты «Юбилейная». 
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Рис. 2. Выкопировка с плана горных работ по пласту с6   шахты «Юбилейная» 

 
При наличии тектонической нарушенности сплошности массива процесс 

вывалообразования усиливается за счет близкого расположения природных разрывов с 
технологическими. При этом исследовалось влияние величины угла встречи сместителя и 
направление его падения по отношению к движущемуся очистному забою (рис. 3). 

í àï ðàâëåí èå äâèæåí èÿ 
î ÷èñòí î ãî  çàáî ÿ

À
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À - À
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Рис. 3. Расположение сместителя относительно забоя лавы 
 
На разрезе по линии А–А направление падения сместителя совпадает с падением 

плоскости отрыва, а на разрезе по линии В–В падение сместителя совпадает с падением 
плоскости скольжения.  
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При большом угле встречи совпадение направлений падения сместителя с 
технологическими разрывами сплошности массива меньше сказываются, чем при малых. 

На рассматриваемом примере шахты «Юбилейная» ОАО «Павлоградуголь» угол 
встречи плоскости забоя со сместителем составлял 20 ÷30° (рис. 2). Из шести случаев 
встречи сместителей по выемочным штрекам – четыре не получили дальнейшего 
распространения. Линии скрещения плоскостей сместителей с пластом имеют волнистую 
форму и прерывистость. Всю нарушенную зону, представленную линиями пересечения 
плоскости сместителя с кровлей пласта, можно разделить на две части: верхнюю часть – в 
которой падение сместителя совпадает с направлением движения комплекса и падением 
пласта (разрез В-В) и нижнюю часть, в которой сместитель падает в противоположную 
сторону относительно движения комплекса (разрез А-А). 

В верхней части наблюдаются более интенсивные обрушения по площади (рис. 2), а 
нижняя часть меньше подвержена процессу вывалообразования при равных геологических и 
технических условиях.  

Из рис. 2 видно, что прямой и полной связи зон вывалов пород кровли со сместителями 
дизъюнктивов не наблюдается. Следовательно, необходимо обращать внимание на 
положение сместителя относительно забоя и на состояние гидравлической части 
механизированной крепи [2]. Последний фактор и был принят авторами в качестве 
технических причин образования вывалов пород кровли.  

При ведении очистных работ по пласту 5 шахты «Самарская» ОАО «Павлоградуголь» 
неоднократно возникали аварийные ситуации в связи с посадкой секций механизированной 
крепи на «жёсткую базу». Угольный пласт с5  простого строения, геологической мощностью 
от 0,83м до 1,24 м, гипсометрия пласта волнистая, угол падения 2-40. Марка угля  ДГ. 
Непосредственно над угольным пластом залегает углистый аргиллит мощностью от 0,21м. 
до 0,44м, со слабым сцеплением с вмещающими породами.  

На высоте 6-8 м от кровли угольного пласта с5 залегает обводненный угольный пласт 
с5

1 мощностью 0,24 м. В основной кровле залегает аргиллит и алевролит. Породы 
непосредственной и основной кровли отнесены к категории неустойчивых. Тип 
применяемой крепи КД-80 и КД-90, вынимаемая мощность колеблется от 1,04 до 1,10 м, 
длина 545-й лавы – 250 м, а 535-й, 537-й, 543-й лав – 180 м, средняя скорость подачи 
комбайна около 2 м/мин. 

При отработке полезного ископаемого в рассматриваемых лавах постоянно 
присутствовали обрушения кровли, о чём свидетельствуют данные маркшейдерских съемок 
и геологических зарисовок. При этом преобладали вывалы пород кровли высотой 0,1–0,3 м 
(рис. 4). Дизъюнктивные нарушения отсутствовали. 
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Рис. 4. Частота и высота вывалов в выемочном столбе 535-й лавы 

 
Обеспечить начальный распор гидростоек необходимо строго контролируя действия 

рабочих при наличии работоспособных индикаторов (манометров) визуальным их 
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осмотром, или проверкой секций на «дораспор». Для достижения правильного начального 
распора инструкция по эксплуатации комплексов требует выдержку общего распора в 
течение не менее 5 секунд [5]. Контроль за этим процессом должен производиться горным 
мастером. 

При обследовании состояния кровли по пласту с5 установлено, что наиболее часто 
проявляются обрушения в диапазоне 0,1-0,3 м. При вынимаемой мощности 1,1-1,15м 
наличие этих обрушений приводит к увеличению вынимаемой мощности свыше 
технической возможности секции крепи. Рабочие устанавливают секции с подпором 
передней частью секции, т.е. не выполняют общий распор в течении 5 секунд. 

Для рассмотрения этой ситуации воспользуемся оценкой сопротивления 
механизированной крепи по ширине рабочего пространства. Для этого применяется [6, 7] 
коэффициент полезного использования рабочего сопротивления крепи 

Q
Q1

, 
где Q1 – полезный отпор при поддержании пород кровли; 

cqtRQ1 , 
где R – ширина поддерживаемой части лавы, 5м; 
 t – шаг установки крепи, 1,5м; 
qc  – среднее удельное усилие по ширине рабочего пространства; 
Q – распор секций. 
При моделировании различных ситуаций деформации пород кровли, вызванных 

разрушением пород над секциями и попаданием в них воды получены следующие 
результаты (таблица 1) 

Таблица 1 
Прочность пород кровли 17 МПа 12МПа 7,5МПа 
Вес пород в области разрушения 

(над секцией) Q1, т 
182,5т 295,3т 345,0т 

Коэффициент использования 
рабочего сопротивления ηн  при работе 
четырёх стоек 

0,51 0,82 0,95 

Коэффициент использования 
рабочего сопротивления при работе 
двух стоек (переднего ряда) 

1,01 1,63 1,92 

 
Таким образом, при работе четырех стоек коэффициент полезного использования 

рабочего сопротивления крепи после разуплотнения пород приближается к 1, а при работе 
только переднего ряда превышает 1, т.е. секции работают в аварийном режиме. 

Давно доказано [5, 6, 7, 9], что при отпоре крепи 400кН/м2 исчезают оседания кровли, 
провалы между перекрытием и забоем и естественно посадка лавы на «жесткую» базу. 

При снижении отпора крепи начиная с 300кН/м2 начинается опускание пород кровли 
особенно на обрезной линии [6]. Не включая первоначально в работу второй (обрезной) ряд, 
мы имеем (при правильно выполненной операции лишь в первом ряду) отпор крепи только 
240кН/м2. Таким образом, при выходе из строя одиночных или группы секций в первом ряду 
и не включении в работу второго ряда секции работают в аварийном режиме, т.е. резко 
увеличивается опускание пород кровли, а с учетом эффекта «топтания» к образованию 
обрушений практически по всей длине лавы.  
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Таким образом, технические причины, в рассматриваемом примере являются 
первостепенным 

Влияние технологических факторов рассмотрим на примере шахты «Западно-
Донбасская» ОАО «Павлоградуголь» При разработке пласта с8

в были пройдены 
подготовительные выработки: 924-й и 928-й сборные штреки, оконтуривающие 
отработанную часть пласта (рис. 5). В соответствии с требованиями нормативного 
документа [8] были рассчитаны и построены зоны повышенного горного давления от 
краевых частей массива со стороны названных штреков. По степени опасности проявления 
горного давления на нижележащий пласт с8

н эти зоны относятся к зонам повышенной 
опасности. Глубина разработки  460 м; мощность междупластья составляет около 6 м; 
вынимаемая мощность пласта с8

н 1,10 м; лава оборудована комплексом КД-80. 

 

 
Рис. 5. Выкопировка с плана горных выработок 

 
Особенностью забоя 854-й лавы является наличие множества техногенных трещин и 

нарушений залегания угольного пласта и пород в виде сбросов, реже взбросов, грабенов с 
амплитудой до 0,15 м. Эти нарушения зафиксированы по всей длине лавы. Причиной их 
образования является действие опорного давления, которое возникает при ведении 
очистных работ в ранее отработанных соседних лавах и в зонах ПГД от верхнего пласта. 
Смещение в вертикальной плоскости хорошо просматривается по маркирующему слою, 
который представлен известняком (рис. 6). 
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Рис.6. Техногенное разрывное нарушение 

 
При пересечении зон ПГД наблюдались вывалы пород кровли. Установлено, что 

приближение 854-й лавы к зоне ПГД от краевой части массива со стороны 928-го сборного 
штрека сопровождалось наличием множества обрушений пород кровли. Высота вывалов 
колеблется в пределах от 0,3 до 3 м. Интенсивность появления обрушений пород кровли 
увеличивалась с приближением очистного забоя к зоне ПГД, а их высота достигала 5 м.  

Общий анализ вывалов при переходе зоны ПГД очистными работами 856-й и 852-й лав 
показал следующее. Переход зоны ПГД от краевой части массива со стороны 928-го 
сборного штрека 852-й и 856-й лавами также сопровождался значительным количеством 
обрушений пород кровли. Высота вывалов изменялась от 0,5 м до 1,2 м. При переходе 852-й 
и 856-й лавами зоны ПГД от краевой части со стороны 924-го сборного штрека вывалы 
пород кровли не зафиксированы. В данном случае осуществлялся переход из разгруженной 
зоны в зону ПГД. Таким образом, вывалообразование происходит идентично 
рассмотренному примеру с дизъюнктивами в зависимости от направления падения 
плоскости сместителя к направлению движения очистного забоя. 

При подходе очистных работ 852-й лавы к зоне ПГД от краевой части со стороны 924-
го сборного штрека образовалась зона обрушения на границе зоны ПГД. Протяженность 
этой зоны около 66 м, высота вывалов 0,2 м. Причина образования этих вывалов –  влияние 
нарушенных пород почвы пласта с8

в в районе 924-го сборного штрека. 
В результате проведенных наблюдений сформулированы закономерности и причины 

вывалообразований кровли: 
– основными причинами образования обрушений являются: нерабочее состояние 

отдельных групп секций крепи и неверная установка секций после их перемещения, 
например, отсутствие достаточного отпора части крепи на нескольких секциях подряд;  

– обрушение пород кровли приразрывной зоны дизъюнктивов усиливается при 
несовпадении падения сместителя с направлением движения комплекса и, наоборот, при 
падении сместителя в сторону движения комплекса породы кровли наименее подвержены 
процессу вывалообразования; 

– при входе лавы в зону ПГД со стороны массива наблюдается увеличение количества 
вывалов; переход лавы из разгруженной зоны в зону ПГД характеризуется меньшей 
интенсивностью обрушения пород кровли. Это явление объясняется направлением падения 
техногенных трещин при их субпараллельном расположении относительно очистного забоя. 
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Выявленные закономерности формирования обрушений пород в лавах позволят более 
эффективно планировать очистные работы. 
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Roof Falls Formation at Working off Coal Seams in the Western Donbas. 
 
The results of researches over fall formations at working off weak metamorphosed coal 

seams of Western Donbas are given in the article. Geological and technological factors rendering 
most influence on roof falls occurrence are considered. The results of in-situ surveying data over 
the fault plane and coal seam cross-line, and accompanying roof falls in the process of failure 
transition by the mechanized complex were used at the analysis of small-amplitude disjunctive 
failures influence on caving zone formation. The reasons of roof falls formations at working off 
declivous coal seams are set and the basic regularities of development of fall zones according to 
the reasons of their creation are detected. 
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Konstrukcje obudowy wlotów szybowych na dużych 
głębokościach w warunkach Lubelskiego Węgla 
„Bogdanka” S.A. 
 
 
J. Chmielewski 
Lubelski W giel „Bogdanka” S.A. 
 
W. Lekan 
Lubelski W giel „Bogdanka” S.A. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W wykonanych pod koniec lat 70 wlotach szybowych zlokalizowanych na du-
żych głębokościach tj. poniżej 800 m w szybach ówczesnego Lubelskiego Zagłębia Węglowego, 
wystąpiły poważne trudności w zapewnieniu stateczności obudowy tym wyrobiskom. Konstrukcje 
obudowy pierwszych wlotów szybowych zaprojektowanych i wykonanych pod koniec lat 70 ule-
gały deformacjom i wymagały przebudów. Z początkiem lat 80 przystąpiono do intensywnych prac 
studialnych nad doborem kształtu i konstrukcji obudowy wlotów szybowych. Efektem tych prac 
było opracowanie zupełnie nowej konstrukcji obudowy, którą z powodzeniem zastosowano w szy-
bach Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: górnictwo podziemne, węgiel kamienny, lubelskie zagłębie węglowe, głę-
bienie szybów, wloty szybowe, obudowa górnicza, konstrukcje szkieletowe obudowy górniczej, 
naprawa obudowy wlotów szybowych 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Głębienie szybu 1.1 w Bogdance w Lubelskim Zagłębiu Węglowym rozpoczęto w grudniu 1975 r., 
a szybu 1.2 w marcu 1976 r. Z powodu wystąpienia problemów związanych z koniecznością do-
mrażania górotworu i związanego z tym pękania wykonanej obudowy ostatecznej, szyb 1.1 osią-
gnął ostateczną głębokość tj. 968,0 m dopiero w czerwcu 1978 r. Z kolei szyb 1.2 osiągnął doce-
lową głębokość tj. 995 m w grudniu 1978 r. W trakcie głębienia szybu 1.2 wykonano komorę prze-
lewową na gł. 860 m oraz dwustronne żelbetowe wloty szybowe na poz. 960 m. W szybie 1.1 żel-
betowe wloty szybowe tj. na poz. 920 m (wlot jednostronny) i na poz. 960 m (wlot dwustronny) 
wykonano w roku 1979. W roku 1977 rozpoczęto głębienie szybu 1.3 w Bogdance, a w roku 1978 
rozpoczęto głębienie szybu 1.4 w Nadrybiu. Głębienie szybu 2.2 w Stefanowie rozpoczęto w roku 
1981, a rok później przystąpiono do głębienia szybu 2.1 w tym rejonie. Szyby w Stefanowie bu-
dowane były dla kopalni K-2 i dla niej w roku 1982 rozpoczęto głębienie szybu 2.4 (obecnie 1.5) 
zlokalizowanego w Nadrybiu w odległości kilkudziesięciu metrów od wspomnianego szybu 1.4. 
Przytoczona chronologia budowy szybów w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. ma na celu przy-
porządkowanie do niej rozwoju konstrukcji wlotów szybowych. Należy stwierdzić, że pierwsze 
lata budowy szybów w ówczesnym Lubelskim Zagłębiu Węglowym przysporzyły budowniczym 
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wiele kłopotów i konstrukcje obudowy wlotów szybowych były na tle wspomnianych problemów 
sprawą marginalną. W rozwoju konstrukcji obudowy wlotów szybowych można wydzielić nastę-
pujące 3 etapy: 

Etap 1 - wykonywanie wlotów tradycyjnych z betonu monolitycznego z żelbetowymi murami 
prostymi i sklepieniem. 

Etap 2 - prace studialne nad optymalnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi wlotów szybowych 
w obudowach zamkniętych kołowych lub eliptycznych żelbetowych, stalowych o kon-
strukcji żebrowej oraz stalowo-betonowych tzw. dwupłaszczowych. 

Etap 3 - powszechne stosowanie obudowy stalowo-żebrowej oraz w ograniczonym zakresie 
stalowo-betonowej obudowy dwupłaszczowej. 

 
 
2. WARUNKI GÓRNICZO-GEOLOGICZNE WOKÓŁ SZYBÓW W LW „BOGDANKA” S.A. 
 
Budowa geologiczna w rejonie lokalizacji poszczególnych szybów w LW „Bogdanka” S.A. jest 
podobna. Poza różnicami wynikającymi z głębokości lokalizacji wlotów szybowych, warunki gór-
niczo-geologiczne są bardzo do siebie zbliżone. Głębokość zalegania formacji geologicznych 
w szybach jest zmienna w granicach do kilku metrów. Tak więc warunki górniczo-geologiczne 
i hydrogeologiczne w rejonie szybów w LW „Bogdanka” S.A. zostaną omówione na przykładzie 
szybu 1.3, który pełni rolę szybu wydobywczo-wentylacyjnego. 

W budowie geologicznej rejonu szybu 1.3 biorą udział utwory: czwartorzędu, kredy, jury i kar-
bonu. Utwory czwartorzędowe występują od powierzchni do głębokości 42,20 m. W przeważającej 
części są to osady fluwioglacjalne z okresu zlodowacenia środkowopolskiego. Wykształcone są 
w postaci piasków pylastych i różnoziarnistych. Podrzędnie występują iły, gliny pylaste i zapiasz-
czone. Utwory kredy występują od gł. 42,20 m do gł. 587,55 m i leżą stratygraficznie niezgodnie 
na ściętej powierzchni jury. Ich miąższość wynosi 545,35 m. W części stropowej osady kredy wy-
kształcone są w postaci margli i wapieni kredopodobnych z wkładkami wapieni marglistych. Odci-
nek środkowy stanowią wapienie kredopodobne z konkrecjami i wkładkami krzemieni. Pod tymi 
utworami występują wapienie zapiaszczone. Spągową część kredy stanowią albskie piaski lub sła-
bo zwięzłe i rozsypliwe piaskowce kwarcowo-glaukonitowe z konkrecjami fosforytów. Grubość 
osadów albskich w szybie 1.3 wynosi 2,75 m. Za obudową szybu 1.3 osady jury są reprezentowane 
przez klastyczne i węglanowe utwory jury górnej i środkowej. Występują od głębokości 587,55 m 
do głębokości 706,53 m. Zalegające w spągowych partiach jury osady lądowe nie mają pewnego 
datowania i są przez niektórych określane jako dolnojurajskie - lias. Miąższość utworów jurajskich 
wynosi 118,98 m. Kompleks utworów jury jest zróżnicowany litologicznie. Stropowa i środkowa 
część jury reprezentowana jest przez wapienie pelitowe i oolitowe. Spągowa część wykształcona 
jest jako wapienie margliste i detrytyczne oraz piaskowce drobnoziarniste średnio zwięzłe o spo-
iwie wapnistym. Utwory karbonu występują na pozostałym odcinku szybu od głębokości 706,53 m 
do dna szybu na głębokości 1035,45 m. Karbon reprezentowany jest tu przez utwory westfalu. Se-
ria węglonośna reprezentowana jest przez utwory warstw lubelskich. Litologicznie warstwy lubel-
skie wykształcone są w facji fluwiolimnicznej. Profil tych warstw charakteryzuje się zdecydowaną 
przewagą osadów iłowcowo-mułowcowych nad piaskowcami oraz obecnością licznych cyklote-
mów węglowych. W iłowcach i mułowcach, a sporadycznie w piaskowcach występują konkrecje, 
wkładki i oolity syderytu ilastego. Pokłady tworzy głównie węgiel humusowy drobno i średniopa-
semkowy z przewagą węgla błyszczącego. Sporadycznie występują węgle sapropelowe. Stropy 
pokładów węgla w większości tworzą iłowce, w spągach występują poziomy gleb stigmariowych 
wykształconych głównie w postaci skał iłowcowych i mułowcowych.  
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W granicach obszaru górniczego „Puchaczów V” wyróżnia się następujące kompleksy wodo-
nośne: 

 I kompleks czwartorz dowo-górnokredowy - związany z piaszczystymi utworami czwarto-
rzędu oraz spękanymi utworami węglanowymi kredy górnej. Średnia miąższość tego kom-
pleksu w obrębie pola górniczego wynosi ok. 150 m współczynnik filtracji waha się w grani-
cach 1,10×10-5 ÷ 1,10×10-6 m/s. Strefa tzw. „kredy nieprzepuszczalnej” związana jest z utwo-
rami węglanowymi kredy górnej (wapienie, margle i kreda pisząca). Jej miąższość wynosi od 
400 m do 450 m, a współczynnik filtracji wynosi od 1,19×10-9 ÷ 6,43×10-9 m/s. Kompleks 
tan zawiera wody słodkie o mineralizacji 0,36÷0,51 g/l i typie dwuwęglanowo-wapniowym 
lub dwuwęglanowo-wapniowo-sodowym. 
 II kompleks albsko-górnojurajski - związany jest z utworami piaszczystymi albu o miąższości 
od 1,5÷8,0 m i spękanymi utworami węglanowymi stropowej części jury o miąższości do 
10,0 m. Współczynniki filtracji dla tego kompleksu wynoszą od 5,00×10-9 ÷ 4,96×10-8 m/s. 
Wody te występują pod ciśnieniem rzędu 5,0 MPa. Na terenie Lubelskiego Węgla „Bogdan-
ka” S.A. kompleks ten podścielony jest pakietem skał nieprzepuszczalnych o miąższości 
50÷70 m. Kompleks ten zawiera wody o mineralizacji 0,5÷1,8 g/l i typie dwuwęglanowo-
chlorkowo-sodowym. 
 III kompleks rodkowo-dolnojurajski - związany jest z facją piaszczysto-dolomityczną wy-
stępującą w spągu jury na kontakcie z serią złożową. Jest to ciągły kompleks wodonośny 
o miąższości w granicach 20÷40 m. Współczynniki filtracji wynoszą od 12÷8,0×10-6 m/s do 
4,10÷5,5×10-7 m/s. Wody tego poziomu występują pod ciśnieniem 0,2÷5,8 MPa. Kompleks 
ten zawiera wody o mineralizacji 1,0÷1,85 g/l i typie chlorkowo-wodorowęglanowo-sodo-
wym. 
 IV kompleks karbo ski - jest bardzo zmienny i niejednorodny. Stropowa partia warstw lubel-
skich, sięgająca maksymalnie 60 m miąższości charakteryzuje się urozmaiconą powierzchnią 
erozyjną powodującą kontakt z bezpośrednio zalegającym jurajskim kompleksem wodono-
śnym. Współczynnik filtracji tej partii wynosi 1,30÷4,20×10-6 m/s. Środkowa partia warstw 
lubelskich sięgająca do pokładu 397 charakteryzuje się bardzo słabą przepuszczalnością i ni-
skimi parametrami hydrogeologicznymi, a współczynnik filtracji dla tej warstwy wynosi 
1,50×10-8 m/s. Spągowa partia warstw lubelskich sięga od pokładu 397 do stropu „górnego” 
piaskowca warstw kumowskich. Występujące tu piaskowce mają nieco większe rozpo-
wszechnienie i często mogą być w kontakcie hydraulicznym z piaskowcami warstw kumow-
skich. Generalnie warstwy lubelskie charakteryzują się niskim zawodnieniem, a cały profil 
oznacza się zdecydowaną przewagą skał nieprzepuszczalnych ilastych nad piaszczystymi. 
W kompleksie tym jego stropowa partia związana jest hydrochemicznie z III kompleksem 
wodonośnym. Głębsze poziomy posiadają znacznie wyższą mineralizację rzędu 6,40÷8,40 g/l 
i są wodami chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowymi. 

Własności fizyko-mechaniczne skał potrzebne do obliczenia rozkładu ciśnień w górotworze 
i obciążeń obudowy szybu zostały ustalone na podstawie otworu badawczego O-1 odwierconego 
pod szyb 1.2. Dla odcinka szybu, w którym za obudową występują utwory karbońskie, górotwór 
posiada następujące parametry: 
 - współczynnik zwięzłości F wg Protodiakonowa - 0,8÷3,8, 
 - wytrzymałość skał na ściskanie Rc - 7,8÷37,0 MPa, 
 - wilgotność naturalna Wn - 1,8÷9,0 %, 
 - ciężar objętościowy γo - 1,20÷2,62 t/m3, 
 - ciężar właściwy γw - 1,40÷2,87 t/m3, 
 - porowatość n - 4÷15 %. 
 

SEP 2011, Sesja: Techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż

– 420 –



3. KONSTRUKCJE OBUDOWY PIERWSZYCH WLOTÓW SZYBOWYCH. 
 
Konstrukcje żelbetowych wlotów szybowych wykonanych przy końcu lat 70 na poz. 960 m w szy-
bie 1.2 oraz na początku lat 80 na poz. 864 m w szybie 1.4 dowiodły, że w warunkach Lubelskiego 
Zagłębia Węglowego należy sięgać po zupełnie inne rozwiązania techniczne. Wykonany wlot 
dwustronny w szybie 1.2 na poziomie 960 m uległ zniszczeniu, co zostało spowodowane zarówno 
intensywnymi ciśnieniami górotworu, jak i wadliwą konstrukcją niedostosowaną do panujących 
warunków. Uzyskane doświadczenia w zakresie wykonywania wlotów w szybach 1.2 i 1.4 w ów-
czesnym LZW skłoniły projektantów do zmiany podejścia już na etapie założeń do prac projekto-
wych wlotów szybowych. Jak wykazała przeprowadzona analiza stwierdzonych uszkodzeń obu-
dowy wlotów szybowych wykonanych do roku 1984, istotną sprawą była ich lokalizacja w odpo-
wiednich skałach i odpowiednio wytrzymała obudowa. Należało również zwracać uwagę na 
wpływ wyrobisk sąsiednich, zwłaszcza usytuowanych blisko szybu. W trakcie budowy poziomu 
960 w Kopalni Pilotująco-Wydobywczej w Bogdance stwierdzono występowanie znacznie trud-
niejszych warunków geologiczno-górniczych od wcześniej przewidywanych. Skały występujące 
w rejonie podszybia na poz. 960 m są słabo zwięzłe, a pod wpływem wody rozmakają i tracą zwię-
złość. Istniejące warunki zmuszały do stosowania odpowiednio wytrzymałej obudowy wyrobisk 
oraz spowodowały konieczność zastosowania odpowiednich środków profilaktycznych, z których 
środkiem zasadniczym było ich usytuowanie niedopuszczające niekorzystnego wzajemnego od-
działywania. Przy projektowaniu wlotów w latach 70 nie uwzględniano wpływu wykonywanych 
wyrobisk przygotowawczych. W przypadku szybu 1.2 wyrobiska podszybia na poz. 960 m miały 
zasadniczy wpływ na zachwianie równowagi panującej w rejonie wlotów jak też i obudowy szybu. 
Obudowa ostateczna wlotów szybu 1.2 na poziomie 960 m, po wykonanej rekonstrukcji nie przy-
pomina obecnie stanu pierwotnego. Wzmocnienie konstrukcji wlotu oparto na obudowie stalowej, 
wypełnionej betonem. Stosowano również w roku 1980 kotwienie ścian żelbetowych kotwami 
typu ŻBAC ze stali 34-GS, o długości 4,0 m, średnicy Ø20 mm, rozstawionych w siatce około 
0,7 × 1,0 m i osadzonych na zaprawie cementowo-piaskowej. 

Podstawową wadą konstrukcyjną żelbetowych wlotów dwustronnych, zarówno w szybie 1.2 
jak i 1.4, były zbyt duże żelbetowe płaskie ściany zbyt mało wytrzymałe na ciśnień zewnętrznych. 
Deformacja obudowy żelbetowej wlotów w szybie 1.2 spowodowała uszkodzenia w wykonanym 
zbrojeniu ostatecznym. Słupy pionowe pod krzesło szybowe przesunięte zostały w granicach 
6÷12 cm w różnych kierunkach. Wskutek przemieszczeń ścian żelbetowych wlotów zostały wygię-
te dźwigary poziome krzesła szybowego od ich osi w granicach 0,4÷0,5 m. 

Opisując zniszczenia obudowy wlotów w szybie 1.2 z lat 1979 i 1980 należy zaznaczyć, że do-
datkowym czynnikiem, który spowodował destrukcję obudowy wlotów w szybie 1.2 było zatopie-
nie tego szybu w październiku 1979 r w wyniku awarii w szybie 1.1. Szczeliny w żelbecie wlotów 
powstałe wskutek spękań (efekt ciśnienia górotworu) miały szerokość rzędu kilkunastu centyme-
trów. Wysokość każdego z wlotów w świetle obudowy wynosiła około 8 m, a szerokość około 
5 m, przy ich zasięgu poziomym do 10 m od osi szybu. Natomiast grubość obudowy żelbetowej 
wlotów wynosiła około 0,6 m. Żelbetowe wloty na poz. 960 m zostały na początku lat 80 zrekon-
struowane. Obecnie tj. w latach 2009÷2010 obserwowane jest w tym rejonie przemieszczanie się 
obudowy wlotu, szczególnie przy samym szybie (rys. 1). 

Podobna sytuacja miała miejsce we wlotach na poziomie 864 m w szybie 1.4. W wyniku prze-
prowadzonej wizji lokalnej wlotów szybie 1.4 w Nadrybiu w dniu 4.09.1982 r. stwierdzono, że 
obudowa żelbetowa wlotów na całej długości wykazywała uszkodzenia. Mury pod wpływem ci-
śnienia górotworu na całej długości wlotów przesuwały się do osi wyrobiska. Na linii łączenia mu-
rów prostych ze sklepieniem wystąpiły ubytki obudowy, a także widoczne były wygięte pręty siat-
ki zbrojeniowej, świadczące o przesunięciu murów prostych względem sklepień. Przesunięcia te 
osiągały wielkość ok. 20 cm. W sklepieniach na odcinkach między rurą szybową, a dylatacjami po 
stronie wschodniej, wystąpiły ubytki obudowy spowodowane ciągłym odspajaniem betonu. 
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Rys. 1. Wygięte dźwigary we wlocie szybu 1.2 na poziomie 960 m 
Figure 1.  
 
Na pozostałej części sklepień wystąpiły miejscowe spękania i złuszczenia. Obudowa żelbetowa 
piwnicy we wlocie „N” została w dniu 22.08.1982 r. wzmocniona obudową drewnianą z powodu 
zauważonych pęknięć. W dniu 4.09.1982 r. stwierdzono zgniecenie elementów obudowy drewnia-
nej (podkładów), co świadczyło o postępującym procesie odkształceń. Rama żelbetowa wzmacnia-
jąca wlot na poziomie spągu piwnicy między rurą szybową, a dylatacją uległa spękaniu. Widoczne 
były wygięte pręty zbrojenia ramy. W piwnicy wlotu po stronie południowej w dniu 29.08.1982 r. 
również wykonano wzmacniającą drewnianą obudowę zamkniętą. Zjawiska destrukcji obudowy 
żelbetowej były identyczne jak w piwnicy północnej. Na obudowie szybu zaobserwowano spęka-
nia i przesunięcia płaszczyzn obudowy. Po stronie wschodniej widoczne było przesunięcie całej 
powierzchni obudowy szybowej, ograniczonej w poziomie krawędziami przenikania z nią wlotów, 
a w pionie między poziomem góry sklepienia i poziomem 1,0 m poniżej spągu piwnic (łączenie 
technologiczne obudowy). Przesunięta powierzchnia podzielona była pęknięciem poziomym na 
łączeniu murów prostych ze sklepieniem. Po stronie zachodniej przesunięcie powierzchni obudowy 
szybowej było ograniczone w poziomie, podobnie jak po stronie wschodniej, a w pionie między 
poziomem łączenia murów prostych ze sklepieniami i poziomem 1,0 m poniżej spągu piwnic. Wy-
boczeniu uległ również dźwigar dwuteowy 450 mm pomostu roboczego po stronie północnej, 
a strzałka wygięcia wynosiła 500 mm. Na rysunku 2 przedstawiona jest wersja projektowa wlotu 
szybowego na poz. 864 w szybie 1.4. 

Po około 2 latach od wykonania wlotu na poz. 864 m jego konstrukcja uległa zniszczeniu. 
Zniszczenia polegały na występowaniu pęknięć, złuszczeń i odspojeń. Mury proste na całej długo-
ści wyrobiska pod wpływem ciśnienia górotworu przesunęły się do środka. We wrześniu 1982 ro-
ku wloty oraz część szybu w tym rejonie zabezpieczono krążynami, siatkami przez ich zakotwie-
nie. Piwnice przyszybowe rozparto zamkniętą obudową drewnianą. Technologię tymczasowego 
zabezpieczenia obudowy wlotów opracował wykonawca robót górniczych. Natomiast projekt re-
konstrukcji obudowy wlotów wykonało w październiku 1982 r. Biuro Projektów Górniczych Kra-
ków. Wymieniano całe fragmenty uszkodzonej obudowy zmniejszając jednocześnie szerokość 
wyrobiska świetle z 5,00 m do ok. 4,26 m. Wprowadzono do wyrobiska obudowę stalową z profilu 
V25 oraz beton natryskowy. Należy podkreślić, że pogarszający się stan obudowy wlotu szybowe-
go zagrażał stateczności obudowy rury szybowej.  
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Rys. 2. Wlot szybowy na poz. 864 m w szybie 1.4 w Nadrybiu 
Figure 2.  
 
 

 
Rys. 3. Wlot na poz. 864 m w szybie 1.4 w obudowie żelbetowej 
Figure 3.  
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Modyfikacją omawianych wlotów żelbetowych jest również żelbetowy wlot dwustronny w 
szybie 1.4 na poziomie 910 m.  
Projekt techniczny żelbetowego wlotu dwustronnego w szybie 1.4 na poz. 910 m został opracowa-
ny przez Biuro Studiów i Typizacji Katowice. Projekt ten wykonano w oparciu o przybliżony pro-
fil geologiczny szybu 1.4 stwierdzony w otworze badawczym L-11. Zgodnie z kartą otworu L-11 
wlot zlokalizowany został w warstwach iłowców i mułowców z przerostami węgla i gleby stigma-
riowej. Warstwy te zalegają w interwale 900,20÷912,15 m. Wlot dwustronny obejmuje również 
odcinek szybu od głębokości 902,20 do 910,70 m. 
Własności fizyko-mechaniczne skał w rejonie wlotu na poziomie 908 m w szybie 1.4 określone na 
podstawie warstwy 49 zalegającej między poziomami 900,20 m i 918,70 m (dane z otworu Lu- 
blin-11) przedstawiają się następująco: 
 - litologia - iłowiec szary z przewarstwieniami mułowca 

i 0,25 m węgla, średniozwięzły, 
 - rodzaj skały dla MC - 1, 
 - upad warstwy - 11°, 
 - ciężar objętościowy γo - 2,54 t/m3, 
 - ciężar właściwy γw - 2,67 t/m3, 
 - porowatość n - 4,8 %, 
 - wytrzymałość skał na ściskanie Rc - 24,2 MPa, 
 - współczynnik zwięzłości f - 2,5, 
 - wilgotność naturalna - 1,92 %. 
 
 

 
 
Rys. 4. Wlot na poz. 910 m w szybie 1.4 w obudowie żelbetowej zamkniętej, strona „S” 
Figure 4.  
 
 

Bezpośrednio nad i pod wlotem znajdują się szczeliny dylatacyjne wypełnione drewnem. Kon-
strukcję wlotu stanowi obudowa żelbetowa z betonu B-250, a stalowe pręty zbrojenia posiadają 
średnice Ø20, Ø14 i Ø8 mm. Wlot wykonany jest jako wydzielony obiekt z kołowymi odcinkami 
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poziomymi Ø4,22 m o długości po 16 m oraz oddylatowaną częścią szybową o długości 9 m z po-
zostawionymi oknami wlotowymi długości 1,5 m. 

Wlot wykonywano etapami tj. najpierw część szybową, a następnie odcinki poziome. Odcinki 
poziome wlotu wykonywano warstwami w obudowie wstępnej. Obudowę wstępną wlotu stanowiły 
3 elementowe odrzwia z profilu V29 połączone ze sobą na zakładkę wynoszącą 0,50 m. Pierwsza 
warstwa odcinka poziomego wlotu posiadała wysokość 4,10 m i długość 4,50 m. Druga warstwa 
posiadała wysokość 1,90 m i długość 4,50 m. 

Po wykonaniu części poziomej wlotu dwustronnego w obudowie wstępnej, zabudowano po-
dwójną siatkę zbrojenia ostatecznego, a następnie zmontowano szalowanie i wloty zabetonowano. 
Betonowanie odcinków poziomych wlotów odbywało się segmentami o długości 3 m. Wlot na 
poz. 910 m wykonywano w roku 1983. Po 27 latach eksploatacji, obudowa żelbetu nie wykazuje 
uszkodzeń ani spękań. Wlot ten posiada jednak zbyt małe gabaryty, dlatego na poziomie 960 m 
wykonano wlot nowej konstrukcji i o znacznie większych gabarytach. 

Podobne konstrukcje wlotów szybowych wykonano w szybach 2.1 i 2.2 w Stefanowie przy 
wykonywaniu wlotów o mniejszych gabarytach. W szybie 2.1 na poz. 540 m (wlot do zlikwidowa-
nej komory pomp), na poz. 820 m (wlot kanału rurowego), na poz. 904 (wlot do chodnika techno-
logicznego) i w szybie 2.1 na poziomie 540 m (wlot do zlikwidowanej komory pomp), oraz na 
poz. 841 m (wlot kanału rurowego). 
 
 
4. NOWE KONSTRUKCJE WLOTÓW SZYBOWYCH 
 
Po nieudanych konstrukcjach wlotów żelbetowych rozpoczęto intensywne prace studialne nad 
kształtem, wielkością i konstrukcją wlotów szybowych dla potrzeb LZW. Dokonano analizy ponad 
20 rozwiązań konstrukcyjnych obudów wlotów szybowych. Na podstawie zebranych materiałów 
i wniosków, zaproponowano rozwiązania obudowy o kształtach eliptycznych lub kołowych za-
mkniętych. Przyjęto założenie, że wloty oddziałują na rurę szybową na odległość 20÷25 m. Zale-
cono aby nowoprojektowane wloty szybowe nie posiadały murów prostych oraz żeby ich gabaryty 
były minimalne. Zalecono również minimalizowanie gęstości siatki wyrobisk przyszybowych oraz 
niedopuszczanie do realizacji takich wyrobisk na podszybiu po wykonaniu wlotu. Wloty szybowe 
niezależnie od ich cech funkcjonalnych powinny być lokalizowane w odpowiednich warunkach 
geologicznych i hydrogeologicznych. O lokalizacji wlotu decydują takie czynniki jak: porowatość 
i wilgotność naturalna, własności fizyko-mechaniczne skał i górotworu, własności reologiczne 
skał, zaburzenia tektoniczne uskoki i zawodnienie skał. Istotnym czynnikiem wpływającym na 
pracę obudowy wlotu jest technologia robót związanych z jego wykonaniem. Technologia robót 
uzależniona jest z kolei głównie od szerokości, wysokości i kształtu wlotu oraz konstrukcji i rodza-
ju obudowy. Parametry te wpływają na przyjęcie sposobu wykonanie wlotu, tj. drążenia pełnym 
przekrojem lub warstwami. 
Propozycję konstrukcji nowego wlotu szybowego oparto na następujących zasadach: 

● rezygnacja z chodników obejściowych wokół szybu, 
● lokalizacja wlotów w skałach możliwie zwięzłych, 
● wykonanie poziomych szczelin dylatacyjnych w rurze szybowej nad i pod wlotem, 
● obudowa wlotów powinna mieć konstrukcję zamkniętą. 
Zgodnie z powyższymi propozycjami zaprojektowano stalową sztywną konstrukcję przestrzen-

ną połączenia szybu z podszybiem na poz. 960 w szybie 1.5 w Nadrybiu. Nośność obudowy dosto-
sowano do ciśnień górotworu oszacowanych na ok. 1 MPa. Zasadniczy ustrój zaprojektowano 
w postaci bryły krzywoliniowej składającej się z ram stalowych poziomych połączonych z szybem 
nad i pod wlotem oraz stalowych ram wlotowych - pionowych (rys. 5). 
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Rys. 5. Układ przestrzenny wlotów szkieletowych 
Figure 5.  
 
 

Uzupełniającą obudową opinającą zgodnie z geometrią wlotu miały być pierwotnie profile V 
połączone ze sobą sztywnymi rozporami poziomymi. Ostatecznie w tzw. części szybowej obudowę 
opinającą wykonano z konstrukcji stalowych „skrzynkowych” spawanych. Szkielet ten stanowi 
obudowę zamkniętą połączenia obejmującą cały system wyrobisk podszybowych, jak piwnice na 
urządzenia przyszybowe, chodnik obejściowy i inne. Ciśnienie boczne przejmowane jest przez 
ramy wlotowe i stalową obudowę opinającą zakrzywioną w pionie zgodnie z geometrią wlotu. 
Układ przejmuje obciążenia na sztywną ramę poziomą górną i dolną oraz na pierścienie żelbetowe 
wykonane nad i pod ramami. 

Stalowy górny i dolny pierścień z częściowo zmontowanymi żebrami ociosowymi dwustronne-
go wlotu szybowego na poz. 960m w szybie 1.4, podczas próbny montaż u wytwórcy konstrukcji, 
przedstawiają rysunki 6 i 7. 

Przykładem rozwiązań konstrukcyjnych wlotu o budowie szkieletowej jest obudowa wlotu wy-
konana w szybie 1.4 na poz. 960 m. Dla spełnienia założeń projektowych przyjęto jako ustrój no-
śny podszybia szybu 1.4 na poz. 960 m (część szybowa wlotu) konstrukcję szkieletową oraz po-
datną obudowę łukową w części poziomej wlotów. Konstrukcja szkieletowa wykonana jest z blach 
stalowych o grubościach 16, 20 i 28 mm ze stali 18G2A i składa się z następujących podstawo-
wych elementów: 

a) stalowo-żelbetowego górnego pierścienia o dużej sztywności, 
b) stalowo-żelbetowego dolnego pierścienia o dużej sztywności, 
c) dwóch stalowych ram wlotowych usytuowanych w płaszczyźnie przenikania szybu z wyro-

biskami poziomymi, 
d) stalowych żeber ociosowych. 
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Rys. 6. Dolny pierścień z częściowo zmontowanymi żebrami ociosowymi wlotu na poz. 960 m w szybie 1.4 
Figure 6.  
 
 

 
 
Rys. 7. Górny pierścień wlotu na poz. 960 m w szybie 1.4 - próbny montaż 
Figure 7.  
 
 

Ramy poziome: górna i dolna ustawione są w rozstawie pionowym ok. 6 m. Dla połączenia 
elementów ram wlotowych i żeber ociosowych z ramą dolną zaprojektowano użebrowane blachy 
łącznikowe spawane na montażu i likwidujące przyjęty na montażu luz montażowy wynoszący 
ok. 100 mm. Elementy stalowe w płaszczyznach pionowych tj. ramy wlotowe i żebra ociosowe 
rozparte są poziomymi stalowymi rozporami z blach w kształcie litery H dopasowanymi indywi-
dualnie podczas montażu. Po zmontowaniu całej konstrukcji szkieletowej obudowy wlotu, do ze-
wnętrznych jej części przyspawano punktowo blachy stalowe o grubości 3÷5 mm, które spełniały 
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rolę blach szalunkowych, a następnie przestrzeń między ociosem a tymi blachami zalano betonem 
B-15. Całość konstrukcji szkieletu nośnego obudowy wlotów jest dylatowana w poziomie od rury 
szybowej wkładkami upodatniającymi, powyżej górnego i poniżej dolnego pierścienia stalowo-
żelbetowego. Podstawowe znaczenie dla przejmowania ciśnień górotworu mają dwa stalowo-
żelbetowe pierścienie usytuowane powyżej i poniżej wlotu, których sztywność znacznie przekracza 
sztywność pozostałych elementów stalowego ustroju nośnego i sąsiadujących odcinków betonowej 
obudowy szybowej. Przy takim rozwiązaniu istnieje możliwość wymiany czy też rekonstrukcji 
uszkodzonych elementów, a także przystosowania wlotu do opuszczania materiałów o długości 
rzędu 8 m. Elementy stalowe usytuowane w płaszczyznach pionowych tj. ramy wlotowe i żebra 
ociosowe rozparto poziomymi stalowymi rozporami. 
 
 

 
 
Rys. 8. Układ przestrzenny części szybowej i poziomej wlotu o budowie szkieletowej 
Figure 8.  
 
 

Pier cieniowa rama pozioma górna „G” składa się z 8 elementów stalowych. Elementy posia-
dają konstrukcję korytkową użebrowaną o zmiennym przekroju poprzecznym przy czym  
Fmin = 616 cm2 - rys. 9.1. Od stropu do poszczególnych elementów ramy „G” przyspawane są 
warsztatowo (po próbnym montażu) gniazda ramy wlotowej i żeber ociosowych oraz uchwyty na 
bolce dla podwieszenia w trakcie ostatecznego montażu elementów ram wlotowych i żeber ocio-
sowych. Rama „G” wraz z elementami wewnętrznego płaszcza stalowego „P1” i „P2” stanowi 
konstrukcyjną całość z żelbetową stopą górną. Podział ramy na elementy został dokonany 
z uwzględnieniem dopuszczalnego ciężaru i wymiarów gabarytowych umożliwiających opuszcza-
nie poszczególnych w miejsce montażu w szybie. 

Pier cieniowa rama pozioma dolna „D” składa się z 8 elementów stalowych. Elementy ramy 
„D” posiadają konstrukcję korytkową użebrowaną o zmiennym przekroju poprzecznym, przy czym 
Fmin = 632 cm2. Podział ramy na elementy został dokonany podobnie jak dla ramy górnej 
z uwzględnieniem rygorów gabarytowych i ciężarowych określających możliwości opuszczania 
ich na miejsce montażu w szybie. Rama „D” ściśle współpracuje z żelbetową stopą dolną. 
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1. Pierścieniowa rama pozioma górna „G” 2. Pierścieniowa rama pozioma dolna „D” 

 

3. Pionowa rama wlotowa „W” 4. Żebro ociosowe „O” 
 
Rys. 9. Przekroje poprzeczne elementów konstrukcyjnych szkieletowych wlotów szybowych 
Figure 9.  
 
 

Pionowa rama wlotowa „W” będąca częścią szkieletu nośnego konstrukcji stalowej wlotu zo-
stała zaprojektowana jako element o dużej sztywności łączący ramy „G” i „D”. Przekrój poprzecz-
ny ramy „W” przyjęto skrzynkowy o powierzchni F = 544 cm2. Element „W” rys. 9.3. wyposażony 
jest w uchwyty na bolec Ø70 mm przyspawane warsztatowo po montażu próbnym z ramą „G”, 
zapewniającym dokładne pasowanie bolca przetkniętego w czasie montażu ostatecznego i łączące-
go element „W” z ramą „G”. Górna płaszczyzna czołowa zakończona jest blachą naprowadzającą 
element „W” do gniazda ramy „G”. Od strony wewnętrznej elementy „W” mają przyspawane 
uchwyty na bolce Ø36 mm służące do podwieszania elementów w trakcie montażu ostatecznego. 

ebra ociosowe „O” są elementami łukowymi i usytuowanymi w płaszczyznach pionowych 
szkieletu nośnego łączącymi ramy „G” i „D”. Sztywność ich jest znacznie mniejsza od sztywności 
ramy „W”, co ułatwia ewentualną wymianę tych elementów w trakcie eksploatacji. Przekrój po-
przeczny żebra „O” przyjęto skrzynkowy o powierzchni F = 308 cm2. Do elementu „O” przyspa-
wane są warsztatowo, po montażu próbnym z ramą „O”, uchwyty na bolec Ø50 mm służący do 
połączenia ostatecznego elementu „O” z ramą „G”. Od strony wewnętrznej element „O” ma przy-
spawane uchwyty na bolec Ø30 służące do podwieszania elementów w trakcie montażu ostatecz-
nego. 
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Rys. 10. Wlot na poz. 880 m w szybie 2.2 - część pozioma 
Figure 10.  
 
 

 
 
Rys. 11. Szyb 2.2 wlot na poz. 990 m - strona „N” 
Figure 11.  
 
 

Rozpory poziome pomi dzy ebrami „G” zostały usytuowane na poziomie blach przyspawa-
nych warsztatowo do żeber ociosowych i ramy wlotowej. Przewidziano po dwie rozpory poziome 
między elementami żeber ociosowych „O” i ram „W”. Z uwagi na wachlarzowy układ żeber ocio-
sowych oraz tolerancję montażu, indywidualnie dopasowywano blachy trapezowe między blachy 
żeber ociosowych i ram wlotowych. Przekrój rozpory wynosi ok. 180 cm2. 
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Równocześnie z projektowaniem obudowy szkieletowej trwały prace nad obudową stalową 
dwupłaszczową. Pierwszym wlotem szybowym wykonanym w tej obudowie jest jednostronny wlot 
wentylacyjny na poz. 795 m w szybie 1.3 (rys. 12). 
 
 

 
 
Rys. 12. Przekrój podłużny i poprzeczny wlotu szybowego na poziomie 795 m w szybie 1.3 
Figure 12.  
 
 

Na dużych głębokościach, w otoczeniu wykonywanych wyrobisk wytwarza się graniczny stan 
naprężeń, któremu towarzyszą intensywniejsze ciśnienia na obudowę i trudności w utrzymaniu 
stateczności wyrobiska. Duże głębokości i związane z nią ciśnienia deformacyjne zależą w dużym 
stopniu od własności fizyko-mechanicznych skał, struktury spękań, zaburzeń tektonicznych, rodza-
ju obudowy itp. Wieloletnie doświadczenia i obserwacje zachowania się wyrobisk na głębokich 
poziomach dowodzą, że o wielkości ciśnień i deformacji górotworu decyduje oprócz podporności 
obudowy również system wzajemnego oddziaływania obudowy i górotworu oraz odprężenie się 
górotworu przed zabudową obudowy ostatecznej. W celu umożliwienia odprężenia się górotworu 
i obniżenia ciśnień deformacyjnych zaprojektowano wykonanie w szybie 1.3 na poz. 795 m odcin-
ka szybu o wysokości 11,0 m i wlotu szybowego długości około 16,5 m w obudowie wstępnej 
o mniejszej podporności. Występujące deformacje górotworu mogą wywołać uszkodzenia w obu-
dowie wstępnej betonowej szybu, w związku z powyższym w obliczeniach dla tego wlotu nie przy-
jęto tej obudowy do współpracy z obudową ostateczną stalową. Wlot zlokalizowano w warstwie 
iłowca szarego średniozwięzłego, miejscami spękanego, z nielicznymi sferosyderytami ilastymi 
Ø20 cm o grubości około 12,4 m. Bezpośrednio nad iłowcem zalega pokład węgla (374) grubości 
60 cm, pod iłowcem występują liczne warstewki węgla oraz pokład 375/l. W okresie powstawania 
projektu profil geologiczny został określony na podstawie przekroju geologicznego szybu 1.2. 
Wlot usytuowany został w części środkowej warstwy iłowca i w przypadku stwierdzenia robotami 
górniczymi innego zalegania tej warstwy w szybie 1.3 projektant zastrzegł możliwość wprowadze-
nia korekty. Wstępną konstrukcję obudowy szybu na wysokości h = 11,0 m stanowiła obudowa 
betonowa, wzmocniona siatką zbrojeniową, usytuowaną w odległości 5 cm od strony wewnętrznej 
szybu. Konstrukcję obudowy wlotu stanowiły odrzwia obudowy stalowej kołowej V29, 
6-segmentowej, usytuowane w odstępach co 0,5 m. Ze względu na konieczność umożliwienia wy-
konania spoin blach zewnętrznych, łączących trzy pierwsze pierścienie przy szybie w jedną litą 
rurę wlot w obudowie wstępnej zaprojektowano o średnicy Ø5,5 m na odcinku przyszybowym, 
długości około 2,5 m, natomiast na dalszym odcinku średnicy Ø5,0 m. Szyb na odcinku wlotu wy-
konano o średnicy D = 8,5 m w obudowie wstępnej betonowej. Pogłębianie szybu na tym odcinku 
prowadzono odcinkami, zgodnie ze stosowną technologią robót przy głębieniu szybów. Po zejściu 
z robotami w szybie do głębokości około 0,5 m poniżej osi wlotu przystąpiono do drążenia górnej 
warstwy wlotu szybowego w obudowie 1/2 ZOKP-V29, na projektowaną jego długość 16,5 m. 
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W następnej kolejności przystąpiono do drążenia warstwy dolnej wlotu i prowadzono zamykanie 
odrzwi obudowy stalowej. Po wykonaniu wlotu w obudowie wstępnej przeprowadzono dalsze po-
głębianie szybu do rzędnej dolnego pierścienia stalowej obudowy ostatecznej szybu. Na przygoto-
wanym wcześniej podłożu (na dnie szybu) wykonano montaż pierwszego pierścienia ostatecznej 
obudowy stalowej. Po dokładnym wypoziomowaniu pierścienia i zespawaniu segmentów, prze-
strzeń między pierścieniem, a obudową wstępną wypełniono do wysokości około 70 cm betonem 
klasy minimum B-200. W drugiej kolejności prowadzono montaż segmentów następnych pierście-
ni. Roboty spawalnicze prowadzono po zmontowaniu kolejnego lub kilku kolejnych pierścieni. 
Duże wymiary przekroju poprzecznego i długi okres eksploatacji wymaga projektowania wlotów 
w obudowie o dużej wytrzymałości, niewymagającej jakichkolwiek wzmocnień lub przebudów. 
W warunkach ciśnień deformacyjnych, występujących w kopalni „Bogdanka” zaprojektowano 
wlot w obudowie stalowej kołowej, połączonej w jeden przestrzenny monolit z obudową stalową 
rury szybowej. Tak ukształtowany wlot oddzielono od zasadniczej rury szybowej poziomymi dyla-
tacjami. Obudowę wlotu zaprojektowano jako stalową dwuwarstwową, wykonaną z blachy we-
wnętrznej grubości: d = 20 mm, zewnętrznej grubości, d = 16 mm i żeber z profilu walcowego 
220 mm, usytuowanych w odstępach co 0,5 m. Pierścień obudowy szybowej (pełny przekrój) zło-
żony jest z 10 prefabrykowanych segmentów o wymiarach: 
 - długość wewnętrzna łuku - 2362 mm, 
 - długość zewnętrzna łuku - 474 mm, 
 - wysokość segmentu - 1000 mm, 

Skomplikowana geometria wlotu, ukształtowana przez wzajemne przenikanie się pionowego 
walca rury szybowej i poziomego walca wlotu wymagała szczegółowych obliczeń analitycznych 
dla zwymiarowania każdego elementu blach, tworzących prefabrykowany segment konstrukcji 
przenikania walców. W zewnętrznej blasze powłokowej wykonano wycięcia, w celu wypełnienia 
betonem zamkniętych przestrzeni w konstrukcji skrzynkowej segmentów. Nad wlotem oraz poni-
żej wlotu wykonano poziome oddylatowanie przestrzennej konstrukcji obudowy wlotów od rury 
szybowej wkładką drewnianą, w celu wyeliminowania ściskań w rurze szybowej od wpływu zmian 
grubości warstwy górotworu na wysokości wlotu, wywołanych przemieszczaniem się skał na boki. 
 
 

 
 
Rys. 13. Segmenty stalowej obudowy dwupłaszczowej dla kieszeni 
skipowej szybu 2.1 w Stefanowie 
Figure 13.  
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Wielkość obciążeń poziomych na wlot określono dla szybu według normy branżowej: 
BN-71/0434-02 „Szyby górnicze. Obudowa. Obci enie”. Obudowa przenosi obciążenie zewnętrz-
ne rzędu 3 MPa. Następnym wyrobiskiem wykonanym w obudowie dwupłaszczowej był wlot kie-
szeni skipowej do szybu 1.3 zlokalizowany na poziomie 970 m. Jedynym elementem dodatkowym 
zabudowanym w tym wlocie jest eliptyczna rama, która obejmuje cały wlot i jest niewidoczna 
gdyż znajduje się pod obudową dwupłaszczową wypełnioną betonem. W roku 2008 w oparciu 
o doświadczenia z obudową wlotu kieszeni skipowej do szybu 1.3, wykonany został prawie iden-
tyczny wlot kieszeni skipowej do szybu 2.1 na poz. 1040 m w Stefanowie. 

 

 
 
Rys. 14. Próbny montaż segmentów obudowy stalowej dwupłaszczowej kieszeni 

skipowej na poz. 1040 m w szybie 2.1 w Stefanowie. 
Figure 14.  
 
 
5. AKTUALNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z OBUDOWĄ WLOTÓW SZYBOWYCH 
 
Obecnie po ponad 25 letnim okresie eksploatacji można stwierdzić, że przyjęty przed laty do sto-
sowania w trudnych warunkach górniczo-geologicznych sposób połączenia szybu z podszybiem 
w konstrukcji stalowej, stanowiącej sztywny szkielet przestrzenny zdał egzamin. Ustrój ten, posia-
dający wysoką podporność i stosunkowo małą odkształcalność obejmuje odcinek szybu i wyrobi-
ska poziomego wlotu, zapewnia przejęcie wszechstronnych, często bardzo wysokich ciśnień de-
formacyjnych, pomimo znacznego osłabienia otworami szybu i wlotów. Nie mniej jednak w nie-
których wlotach wykonanych w tej szkieletowej konstrukcji obserwuje się po latach eksploatacji 
pewne zmiany. 

Przykładem zmian zachodzących w konstrukcji obudowy tych wyrobisk jest wlot szybowy na 
poz. 960 m w szybie 1.3. Wlot ten wykonany w stalowej obudowie szkieletowej zlokalizowany jest 
w szybie 1.3 na poz. 960 m w odległości ok. 15 m od wlotu do kieszeni skipowej (rys. 15). Wlot 
ten pełni funkcję wentylacyjną oraz technologiczną związaną z obsługą górniczego, szybowego 
wyciągu skipowego. Wlot ten pełni więc w szybie niezastąpioną funkcję. 
 Warunki geologiczne w rejonie wlotu na poz. 960 m w szybie 1.3 przedstawia rysunek 16. 
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Rys. 15. Lokalizacja wlotu szybowego na poz. 960 m w szybie 1.3 w sąsiedztwie wlotu do kieszeni skipowej 
Fugure 15. 
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Rys. 16. Warunki geologiczne w rejonie wlotu na poz. 960 m w szybie 1.3 
Figure 16.  
 
 

Wlot na poz. 960 m wykonany został w warstwie iłowca, zalegającego w przedziale głębokości 
943,0÷956,9 m. Spąg wlotu znajduje się na głębokości 955,4 m. 

Roboty prowadzono w głębionym szybie przy użyciu tymczasowych urządzeń wyciągowych 
kubłowych. Elementy konstrukcji wlotu opuszczano na zawiesiach po wypięciu kubłów. Kon-
strukcję nośną wlotu stanowią stalowe ramy, oparte na zewnątrz o wykonaną za nimi warstwę be-
tonu. Wysokość wlotu wynosi 4,5 m, natomiast poziomy odcinek wykonano w obudowie kołowej 
Ø5,0 m na odległość 10 m od obmurza szybowego. Przed wykonaniem wlotu wykonano chodnik 
dojściowy na odległość około 9 m od osi szybu, skąd odwiercono poziome otwory odprężające 
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w obrębie wlotu i szybu. Po odwierceniu otworów czoło chodnika dojściowego zabezpieczono 
dźwigarami z szyn S30 i siatką mocowaną do dźwigarów i podkładami, a w odległości minimum 
11 m od czoła chodnika (około 20 m od osi szybu 1.3) zbudowano tamę z drzwiami, która zabez-
pieczała miejsce robót w trakcie zbicia wlotu z chodnikiem i służyła do utrzymania wentylacji ko-
palni. 

Technologia robót związanych z wykonywaniem tego wlotu była podobna do technologii wy-
konywania wlotu na poziomie 910 m tym samym szybie, przy zachowaniu następującej kolejności 
robót: 

a) wykonanie ramy górnej wlotu „G”, 
b) wykonanie obudowy wstępnej części szybowej wlotu, 
c) wykonanie ramy dolnej wlotu „D”, 
d) montaż ram wlotowych „W” i ociosowych „O”, 
e) wykonanie części poziomej wlotu - warstwy górnej i następnie dolnej, 
f) zabudowa ram ostatecznych części poziomej, 
g) wykonanie części poziomej wlotu do pełnego zakresu, 
h) wykonanie warstwy górnej, 
i) wykonanie warstwy dolnej,  
j) zabudowa ram ostatecznych. 

Wlot jednostronny w szybie 1.3 na poz. 960 m wykonywano w latach 1986÷1987. W kwietniu 
1986 r. po zgłębieniu szybu do poz. 950,90 m zmontowano konstrukcję stalową górnej stopy, wy-
konano zbrojenie i zabetonowano wlewając ok 98 m3 betonu. W maju głębiono szyb w obudowie 
wstępnej na odcinku 4,5 m części szybowej wlotu. Obudowa wstępna, betonowa na tym odcinku 
posiada średnicę wewnętrzną Ø10,80 m i grubość 0,40 m. Następnie wykonano wyłom dla zabu-
dowania ramy dolnej oraz zamontowano żebra ociosowe i wlotowe. Po zakończeniu robót spawal-
niczych związanych z montażem ramy dolnej przystąpiono do jej zabetonowania. W czerwcu 
1986 r. wykonano odcinek wlotu w części poziomej na długości 5m w obudowie wstępnej V29 
i średnicy Ø6,10 m, a w lipcu zamontowano 4 ramy „CH”. W miesiącu lipcu wtłoczono za blachy 
szalunkowe w części szybowej wlotu ok. 50 m3 betonu. Wypełniono w ten sposób przestrzeń po-
między żebrami wlotowymi i ociosowymi, a wstępną obudową w szybie. Z uwagi na konieczność 
pilnego przekazania szybu kopalni, równolegle prowadzono również roboty związane z wykony-
waniem wlotu na poz. 910 m oraz w samym szybie. Do 30 czerwca 1986 zakończono wykonywa-
nie wyłomu i obudowy wstępnej w części poziomej wlotu. Montaż obudowy ostatecznej wlotu 
dokończono w styczniu 1987 r., zabudowując pozostałe ramy „CH”. 

Prowadzona przez kilka miesięcy analiza wyników pomiarów wykazała zmianę położenia pier-
ścieni. Odkształcenia żeber widoczne są głównie w środkowych ich częściach w postaci pofałdo-
wania blach żeber. Pomiar odległości wykonany pomiędzy kolejnymi żebrami w środkowej ich 
części wykazał znaczny rozrzut wymiarów. Pomiary odległości w górnej części konstrukcji po-
między żebrami zgadzały się z projektowanymi wartościami. Projekt techniczny obudowy wlotu 
nie przewidywał wypełnienia konstrukcji stalowej wlotu spoiwami. 

Obudowę wlotu szybowego można podzielić na dwa segmenty tj. część szybową i część po-
ziomą. Oba segmenty w zakresie współpracy z otaczającym górotworem współpracują ze sobą 
nierozerwalnie. Warunki pracy konstrukcji obudowy wlotu szybowego w części szybowej są od-
mienne od panujących w części poziomej. Dlatego należy szczegółowo analizować zauważone 
deformacje w obu segmentach, ponieważ zmiany deformacyjne jednego segmentu pociągają za 
sobą zmiany w drugim. 

Obudowa części szybowej wlotu jednostronnego na poziomie 960 m w szybie 1.3 zbudowana 
jest w oparciu o 19 szt. żeber ociosowych wypierających dwie ramy pierścieniowe tj. górną i dolną 
(rys. 17). Konstrukcja żeber umożliwia ograniczenie oddziaływania ruchów górotworu na parame-
try wlotu szybu. Od kilku miesięcy zauważalny jest wzajemny ruch pierścieni względem siebie. 
Ruchy widoczne są dzięki specjalnie do tego celu przygotowanemu przyrządowi, a wyniki pomia-
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rów są dalej odczytywane, zapisywane i analizowane Osiadanie górnego pierścienia w ciągu 
ok. 500 dni obserwacji wyniosło około 80 mm. Dla ograniczenia tego zjawiska zaprojektowano 
podparcie obudowy w części szybowej przy pomocy stojaków rurowych dodatkowo wypełnionych 
spoiwem. 
 
 

 
Rys. 17. Zabudowa stojaków podporowych w części szybowej wlotu na poz. 960 w szybie 1.3 
Figure 17.  
 
 

Obudowa części poziomej wlotu składa się z dziesięciu czteroczęściowych jednakowych ram 
kołowych opisanych szczegółowo w części I projektu. Zmiany deformacyjne konstrukcji obudowy 
w części szybowej wlotu mają niewątpliwy wpływ na konstrukcję części poziomej i odwrotnie. 
Wyrobisko części poziomej wlotu odsłonięto ostatnio w części spągowej. Stwierdzono, że elemen-
ty konstrukcyjne wlotu przysypane dotychczas urobkiem wykazują silne skorodowanie. Stwier-
dzono również deformacje konstrukcji obudowy kołowej w szczególności na połączeniach po-
szczególnych jej segmentów. Zjawisko to jest szczególnie intensywne w odsłoniętej części spągo-
wej w której z powodu agresywnego wobec stali środowiska, zauważono znaczne jej ubytki 
w konstrukcji obudowy. Osłabiona konstrukcja obudowy części poziomej przy wzmożonych ci-
śnieniach górotworu spowodowała nasilenie jej deformacji. 
Stan obudowy części poziomej wlotu obrazują załączone zdjęcia (rys. 18 i 19). Rysunek 18 przed-
stawia pofalowane blachy szalunkowe pomiędzy ramami kołowymi świadczące o postępującej 
deformacji obudowy. Na rysunku 19 widoczna jest część spągowa wlotu w kierunku szybu gdzie 
można zauważyć wyraźną granicę oddzielającą fragmenty obudowy kołowej znajdujące się ponad 
20 lat w urobku. Poziom strzałki pod cyfrą „8” to poziom spągu wyrobiska. Środowisko w którym 
były przysypane ramy kołowe okazało się silnie agresywne wobec stali. 
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Rys. 18. Widok deformacji blach szalunkowych pomiędzy ramami kołowymi wlotu na poz. 960 w szybie 1.3 
Figure 18.  
 
 

 
 
Rys. 19. Widok skorodowanej części spągowej wlotu na poz. 960 w szybie 1.3 
Figure 19.  
 
 

Zaprojektowaną obudowę wzmacniającą część poziomą wlotu stanowią specjalne stalowe pier-
ścienie z których każdy składa się z 4 segmentów. Dla lepszego przylegania połączeń poszczegól-
nych segmentów zaprojektowano włożenie wkładek upodatniających. W celu zwiększenia podpor-
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ności obecnie istniejącej obudowy wlotu zaprojektowano dodatkowe pierścienie obudowy kołowej 
wkomponowane pomiędzy istniejące (rys. 20). Konstrukcja zostanie wypełniona spoiwem o wy-
trzymałości na ściskanie minimum 60 MPa. Szczegóły techniczne dotyczące wzmocnienia obudo-
wy tego wlotu zawierają: „Projekt techniczny wzmocnienia konstrukcji wlotu” oraz „Technologia 
robót zwi zanych ze wzmocnieniem konstrukcji wlotu” zatwierdzone przez Kierownika Ruchu Za-
kładu Górniczego. 
 

 
Rys. 20. Pierścienie wzmacniające obudowę wlotu na poz. 960 w szybie 1.3 
Figure 20.  
 
 
6. PODSUMOWANIE 
 
Wloty szybowe stanowią podstawowy element konstrukcyjny łączący szyb z podszybiem kopalni. 
Poprawny stan techniczny tego wyrobiska ma decydujące znaczenie dla bezpiecznego funkcjono-
wania szybu, a zatem kopalni. W latach 70 i na początku lat 80, a więc w początkowym okresie 
budowy LZW, brak było jakichkolwiek doświadczeń w zakresie wykonywania wlotów szybo-
wych, w związku z czym przyjęto typowe rozwiązania stosowane w kopalniach Górnego Śląska. 

W trakcie budowy sieci wyrobisk podszybia szybu 1.2 poważnym problemem dodatkowo stało 
się wypiętrzanie spągu. W trakcie wykonywanych pobierek spągu wydobyto setki metrów sze-
ściennych urobku. Ubytek tak dużej masy skalnej w bezpośrednim sąsiedztwie szybu nie pozosta-
wał bez wpływu na pogorszenie się warunków pracy zarówno rury szybowej jak i przynależnych 
do niej wlotów szybowych. Dopiero zastosowanie obudów zamkniętych wyrobisk korytarzowych 
oraz wlotów szybowych pozwoliło na wyhamowanie tego procesu. 

Ponad 25 letnia bezawaryjna eksploatacja wlotów szybowych w LW „Bogdanka” S.A w bardzo 
trudnych warunkach górniczo-geologicznych na dużych głębokościach, świadczy o trafności przy-
jętych rozwiązań konstrukcyjnych. 

Z uwagi na trudne warunki górniczo-geologiczne, wloty te wymagają stałego monitoringu i po-
dejmowania natychmiastowych działań naprawczych w przypadku zauważonych jakichkolwiek 
zmian w geometrii obudowy. Obecnie w kopalni prowadzony jest monitoring głównych wyrobisk 
górniczych przy użyciu instrumentów laserowych. Cykliczne skanowanie obudowy pozwoli na 
dokładne określenie zmian zachodzących w obudowie szybów i wlotów szybowych. Dodatkowo, 
mając na uwadze dużą dokładność przyrządów pomiarowych, możliwe będzie określenie kierun-
ków oddziaływania wzmożonych ciśnień górotworu. 

Wloty szybowe konstrukcji szkieletowej oraz dwupłaszczowej wymagają, oprócz stałego moni-
toringu, konserwacji z uwagi na stalową konstrukcję. 
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STRESZCZENIE: W opracowaniu przedstawiono metodykę wykonania pomiarów i wyniki pomia-
rów struktury geologicznej górotworu w otoczeniu wyrobisk górniczych. Pomiar wykonano przy 
zastosowaniu metody georadarowej. Użyto anten do pomiaru z powierzchni ośrodka oraz anten do 
pomiaru poprzez wykonane w ośrodku otwory badawcze. Dokonano interpretacji otrzymanych wy-
ników i oceny wpływu m.in. obudowy kotwiowej na zaburzenie wyników pomiaru. Dokonano tak-
że wstępnej oceny takiej metody jako mogącej mieć zastosowanie w kopalniach KGHM do badań 
właściwości i struktur geologiczno-górniczych górotworu. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Georadar, mikrofala, fala elektromagnetyczna, tłumienność, antena nadaw-
cza, antena odbiorcza, częstotliwość fali, echogramy, obudowa kotwiowa, górotwór, spękania, ruda 
miedzi, otwory badawcze, zasięg sygnału, anomalie, odbicia, zasięg pomiaru 
 
 
 
1. CEL BADAŃ 
 
Celem badań georadarowych była ocena warunków geotechnicznych w rejonie objętym pomiara-
mi, wskazanie stref anormalnych oraz identyfikacja spękań i rozwarstwień w górotworze. Ponie-
waż były to pierwsze pomiary wykonywane taką aparaturą, miały one także ocenić możliwość za-
stosowania georadarowej metody do badań w warunkach geologiczno-górniczych kopalń rud mie-
dzi. Dodatkowym aspektem jaki występował w trakcie pomiarów, był wpływ istnienia obudowy 
kotwiowej na wyniki pomiarowe. 
 
 
2. PODSTAWY FIZYCZNE METODY GEORADAROWEJ 
 
Metoda georadarowa należy do grupy metod radiofalowych. Aparatura pomiarowa składa się m.in. 
z dwu anten: nadawczej i odbiorczej. Antena nadawcza emituje w głąb górotworu falę elektromag-
netyczną, która ulega odbiciu, załamaniu i tłumieniu. Najważniejszym zjawiskiem, z punktu widze-
nia metody georadarowej, jest odbicie fali na granicy dwóch ośrodków różniących się stałą dielek-
tryczną. Fala odbita rejestrowana jest przez antenę odbiorczą. Otrzymany obraz falowy jest odzwier-
ciedleniem budowy geologicznej ośrodka. Z uwagi na duże tłumienie fali elektromagnetycznej wy-
twarzanej przez georadar i niewielką moc anteny nadawczej, zasięg metody georadarowej nie prze-
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kracza na ogół kilkudziesięciu metrów. Głębokość penetracji zależy od wielu czynników, a najis-
totniejszymi są częstotliwość pracy anteny nadawczej, czyli częstotliwość wysyłanych fal, oraz wa-
runki geologiczne górotworu jako ośrodka pomiarowego i wilgotność badanego ośrodka. 
 Z punktu widzenia metody georadarowej najważniejszym czynnikiem wpływającym na współ-
czynnik tłumienia ośrodka geologicznego będzie częstotliwość fali elektromagnetycznej propagu-
jącej w tym ośrodku. Im wyższa częstotliwość fali emitowanej w głąb ośrodka geologicznego, tym 
większe tłumienie fali i tym mniejsza głębokość penetracji, ale za to większa rozdzielczość pomia-
ru. Zasada ta ma decydujące znaczenie podczas projektowania pomiarów georadarowych. Drugim 
równie istotnym parametrem mającym wpływ na zasięg wykonywanego pomiaru, jest współczyn-
nik przewodności elektrycznej ośrodka pomiarowego. Im wyższa jego wartość tym fala elektroma-
gnetyczna jest szybciej tłumiona, a co za tym idzie, zmniejsza się zasięg pomiarowy. 
 Należy podkreślić, że anomalia georadarowa powstaje dzięki kontrastowi stałej dielektrycznej 
ciała zaburzającego i ośrodka otaczającego. Bardzo trudne jest więc jednoznaczne i pewne określe-
nie przyczyn powstania anomalii. 
 
 
3. OPIS APARATURY POMIAROWEJ 
 
Pomiary wykonane zostały georadarem RIS produkcji włoskiej firmy IDS. Jest to uniwersalne urzą-
dzenie georadarowe, które przez dużą elastyczność doboru komponentów składowych pozwala na 
bardzo szerokie spektrum zastosowań, od badania konstrukcji betonowych poprzez wykrywanie rur 
czy kabli do badania struktur geologicznych. 

 

 
 
Rys. 1. Zestaw georadarowy używany w trakcie pomiarów 
Figure 1. The georadar used during the measurements 

 
 Za jego pomocą można też lokalizować pustki czy też obiekty archeologiczne. Urządzenie RIS 
jest to georadar bardzo prosty w obsłudze. Współpracuje z antenami o częstotliwościach pracy od 
25 MHz do 2 GHz. Pozwala też na jednoczesny pomiar maksymalnie 8 antenami. Większość pa-
rametrów rejestracji takie jak dobór filtrów czy wzmocnienie są ustawiane automatycznie. Geora-
dar RIS jest sterowany podłączonym komputerem – notebookiem. Komputer ten zapamiętuje dane 
rejestrowane w trakcie pomiarów. Umożliwia też wstępne konfigurowanie parametrów rejestracji. 
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Rys. 2. Antena otworowa 300 MHz (BA 300) 
Figure 2. The borehole antena 300 MHz 

 
 W trakcie pomiarów zastosowano następujące elementy systemu RIS: 
– antena otworowa o częstotliwości pracy 300 MHz (BA300), 
– antena ekranowana o częstotliwości pracy 600 MHz, 
– podwójna antena ekranowana o częstotliwości pracy 2 2 GHz, o prostopadle umieszczonych di-

polach nadawczo-odbiorczych, 
– wielokanałowa jednostka rejestrująca DAD MCH. 
 

 
 
Rys. 3. Zestaw anten 600 MHz i 2,0 GHz przeznaczony do badań strukturalnych 
Figure 3. A set of 600 MHz and 2.0 GHz antennas at for structural testing 

 
 Dobór parametrów zestawu został przeprowadzony pod kątem sprawdzenia możliwości wyko-
rzystania w warunkach rud miedzi anten o możliwie szerokim spektrum częstotliwości pracy. 
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4. OPIS MIEJSCA WYKONYWANIA POMIARÓW 
 
Pomiary wykonano w rejonie wiązki chodników T-169, T-169a, W-169 oraz w oddziale G-23 pole 
G-4/8 pas 21 komora 17. Pomiary wykonano też w szybie R-VI badając obudowę betonową szybu. 
 Badania wykonane zostały w dniach 18.03.2010 roku oraz 19.03.2010 roku. 
 Anteną otworową wykonano w otworach oznaczonych jako H2, H3, H4, H7 oraz WET. 
 

 
 
Rys. 4. Pomiar georadarem w kopalni KGHM O/ZG Rudna. 
Stanowisko aparatury pomiarowej 
Figure 4. GPR measurement in the mine KGHM O/ZG Rudna. 
The position of the measurement equipment 

 

 
 
Rys. 5. Pomiar georadarem w kopalni KGHM O/ZG Rudna. 
Antena 600 MHz 
Figure 5. GPR measurement in the mine KGHM O/ZG Rudna 
with antenna 600 MHz 

SEP 2011, Sesja: Techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż

– 443 –



 

 

 Antenami 600 MHz i 2000 MHz wykonano pomiary stropu chodnika w których znajdowały się 
otwory H2 do H4. Wykonano także pomiar w oddziale G23 pole G-4/8 pas 21, w pobliżu otworu 
do badań endoskopowych stropu. 
 
 
5. INTERPRETACJA WYNIKÓW POMIAROWYCH 
 
Z uwagi na budowę geologiczną rzeczywisty zasięg głębokościowy jest znacznie mniejszy niż ocze-
kiwano. Wynosi on około zależnie od częstotliwości pracy anteny i stopnia zróżnicowania obszaru 
pomiarowego od 1,2 do 3 m. Poniżej przedstawiony został przebieg energii rejestrowanego sygna-
łu w funkcji głębokości. 
 

 
 
Rys. 6. Przykładowy rozkład energii rejestracji w funkcji głębokości 
dla anteny 2000 MHz po usunięciu tła oraz po kalibracji czasu startowego 
Figure 6. Distribution of energy sample as a function of depth penetration 
for 2000 MHz antenna after removing the background and the start time calibration 

 
 Do interpretacji pomiarów przyjęto prędkość fali elektromagnetycznej w ośrodku geologicz-
nym V = 10 cm/sek. Na tej podstawie utworzono skalę głębokościową na wszystkich echogramach. 
Należy podkreślić, ze możliwy jest błąd oszacowania głębokości wynoszący około 15–20%. Dodat-
kowo, dla pomiarów antenami 600 i 2000 MHz na błąd oszacowania głębokości wpływały też silne 
odbicia od powierzchni górotworu, która nie była gładka i jednorodna. 
 Po wykonaniu wszystkich profili pomiarowych cały materiał pomiarowy przetworzono za po-
mocą programu GRED opracowanego przez firmę IDS. Zastosowano standardowe procedury prze-
twarzania: korekcję czasu pierwszego wstąpienia, eliminację niskoamplitudowego szumu, wzmoc-
nienie sygnału, filtrację w dziedzinie czasu i inne. Następnie dokonano interpretacji wszystkich pro-
fili lokalizując na nich anomalie georadarowe. Poniżej przedstawione są wybrane profile wraz z ich 
interpretacją. Należy podkreślić, że anomalia georadarowa powstaje dzięki kontrastowi stałej dielek-
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trycznej ciała zaburzającego i ośrodka otaczającego. Bardzo trudne jest więc jednoznaczne i pewne 
określenie przyczyn powstania anomalii. 
 

 
 
Rys. 7. Przykładowy rozkład energii rejestracji w funkcji głębokości 
dla anteny 600 MHz po usunięciu tła oraz po kalibracji czasu startowego 
Figure 7. Distribution of energy sample as a function of depth penetration 
for 600 MHz antenna after removing the background and the start time calibration 

 
 Dla anten otworowych pomiar jest wykonywany dookoła osi anteny, a co zatem nie jest możli-
we ukierunkowanie widocznych anomalii. Jeżeli konieczne jest określenie kierunku, pomiar musi 
być wykonywany dwiema antenami jednocześnie w dwu równoległych otworach. Ponieważ pomiar 
wykonywany w ramach niniejszej pracy miał charakter pilotażowy, dlatego wykonywany był przy 
wykorzystaniu tylko 1 anteny. 
 Aby możliwe było wykonanie pomiaru anteną otworową, sam otwór nie może być osłonięty ru-
rą stalową. Dopuszczalne jest wykonywanie pomiarów w otworach osłoniętych rurami plastiko-
wymi, najlepiej jednak jak pomiar wykonywany jest w otworach nieposiadających specjalnych 
osłon. 
 
5.1. Pomiary otworu H7 
 

Pomiary wykonywane były pierwszego i drugiego dnia pomiarowego. Ze względu na problemy 
z poprawnym skalibrowaniem anteny otworowej, wykonane zostały pomiary zarówno po kalibracji 
anteny trzymanej w powietrzu, jak i po ponownej kalibracji anteny umieszczonej w otworze. 
 Realny zasięg pomiarowy, podobnie jak dla anteny 600 MHz, nie przekraczał 2,5 metra. 
 Każdy pomiar wykonywany był dwukrotnie. Pierwszy przy wpychaniu anteny, drugi przy jej 
wyciąganiu. 
 Na wszystkich profilach widać dużą anomalię zaczynającą się na około 19 metrze za rurą. Ano-
malia ta ciągnie się do końca pomiaru (około 10 metrów), przy czym zasięg głębokościowy tej ano-
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malii zwiększa się wraz z głębokością otworu. Charakter anomalii wskazuje na niejednorodność ob-
szaru (szczeliny, spękania). 

 

 
 
Rys. 8. Układ anomalii w otworze H7 na profilu z anteną wpychaną do otworu 
Figure 8. The anomalies in the hole H7 on the profile with antenna were pushed into the hole 

 

 
 
Rys. 9. Układ anomalii w otworze H7 na profilu z anteną wyciąganą z otworu 
Figure 9. The anomalies in the hole H7 on the profile with antenna were pull-out from the hole 
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Rys. 10. Szkic zasięgu pomiarów anteną 300 MHz w otworze H-7 
Figure 10. Sketch of measuring range of 300 MHz antenna in the hole H-7 

 
5.2. Pomiary w oddziale G-23 pole G-4/8 pas 21 
 

Pomiary wykonywane były po stropie. Krótsze profile wykonane zostały w bezpośrednim sąsiedz-
twie otworu kontrolnego (endoskopowa kontrola rozwarstwień). 
 

 
 
Rys. 11. Obszar anomalii zarejestrowany anteną 600 MHz 
Figure 11. The area of anomalies recorded at 600 MHz antenna 
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 Pomiary wykonane anteną 600 MHz obrazują występowanie obszaru o innej budowie geologicz-
nej na głębokości od około 60 cm do 1,5 m. Realny zasięg pomiarowy dla tej anteny wynosi około 
2,5–3 metrów. Odbicia pojawiające się poniżej pochodzą od obiektów stalowych znajdujących się 
chodniku. Ze względu na częstotliwość pracy anteny, nie da się przy jej pomocy obserwować roz-
warstwień stropu. 
 Pomiary wykonane anteną 2000 MHz umożliwiają wyróżnienie poziomych odbić na głęboko-
ści 25 oraz 70 cm. Na rysunku 12 znajduje się przykładowy echogram z zaznaczonymi warstwami. 
 

 
 
Rys. 12. Echogram z zaznaczonymi odbiciami na głębokości 25 i 70 cm 
Figure 12. Echogram with marked reflections at depths of 25 and 70 cm 
 
 Hiperbole rysujące się na profilach LID10001.DT oraz LID10002.DT pochodzą od kotew lub 
innych obiektów stalowych znajdujących się w pobliżu. 
 Przedstawiona na rysunku 13 interpretacja pokazuje wzmiankowane hiperbole (kolor zielony) 
oraz widoczną pierwszą warstwę (kolor pomarańczowy). 
 Realny zasięg pomiarowy dla pomiarów anteną 2000 MHz nie przekracza 1 m. 
 
5.3. Pomiary w szybie R-VI 
 

Na wszystkich echogramach można wyróżnić na głębokości około 80 cm wyraźne odbicie pocho-
dzące od granicy dwu materiałów. 
 Dodatkowo można wyróżnić pierwszą warstwę betonu o grubości około 20–25 cm. Poniżej tej 
granicy zmienia się obraz echogramu. 
 Widoczna na większości echogramów hiperbola jest wynikiem zakłóceń, co można stwierdzić 
na podstawie nachylenia jej gałęzi. Pochodzenie tych hiperbol to prawdopodobnie duży stalowy 
obiekt znajdujący się w pobliżu wykonywanych skanów, daszek osłaniający odchylany z windy. 
 Dodatkowo w trzecim pasie pomiarowym widać niejednorodności w budowie samego betonu 
pierwszej warstwy. Lokalizacja niejednorodności to 80 cm, 1,4 m. oraz 2,2 m. długości profilu. Ano-
malie te pochodzą od płytkich pęknięć od samej powierzchni. Pierwsza anomalia jest nieco więk-
sza i sięga około 15 cm w głąb echogramu. Może to być większe pękniecie lub łączenie dwu kręgów. 
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Rys. 13. Echogram z zaznaczonymi hiperbolami pochodzącymi 
od stalowych obiektów nieznajdujących się w stropie 
Figure 13. Echogram with marked hyperbolas derived 
from steel objects are not located in the ceiling 
 
 Na rysunku 14 przedstawiono echogram z zaznaczonymi interpretacjami. Zielonym kolorem 
przedstawiono efekt zakłóceń, pochodzących od stalowego obiektu wewnątrz szybu. Kolor poma-
rańczowy wskazuje na anomalie i odbicia pochodzące z wnętrza kręgu betonowego. 
 

 
 
Rys. 14. Interpretacja przykładowego echogramu zarejestrowanego w szybie 
Figure 14. Interpretation of sample echogram registered in the shaft 
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PODSUMOWANIE 
 
Wykonane pomiary jednoznacznie wskazują, że ośrodek skalny bardzo intensywnie tłumi rozcho-
dzenie się fal elektromagnetycznych. Zasięg pomiarowy pomimo szerokiego spektrum częstotliwo-
ści (od 300 do 2000 MHz) był bardzo zbliżony 30%. Zatem nawet dalsze zmniejszenie częstotli-
wości pracy nie wpłynie na znaczące zwiększenie zasięgu. Widać też wpływ zakłóceń pochodzą-
cych od kotew. Pręty stalowe, jako obiekty o niewielkiej średnicy zostawiają charakterystyczny ślad 
w postaci odwróconej hiperboli. Pozwala to na łatwe eliminowanie zakłóceń od nich pochodzą-
cych. 
 Pomimo tych ograniczeń możliwe jest zastosowanie tej techniki do wykrywania płytkich ano-
malii. 
 Jak przedstawiają załączone echogramy, realny zasięg pomiarowy dla anteny otworowej 300 
MHz wynosił do 2,5 m. Pozwala to na ocenę ośrodka skalnego w otoczeniu otworu o średnicy 5 m. 
Dla pomiarów w otworach H2, H3 i H4 nie stwierdzono w tym otoczeniu istnienia anomalii. Dla 
otworu H7 stwierdzono istnienie anomalii pod koniec profilu (od około 19 metra do końca profilu). 
Dla otworu WET również zaobserwowano anomalię (głębokość 9 m). Może to być powiązane 
z zakłóceniami wykonania samego pomiaru lub nieciągłością ośrodka geologicznego. 
 
 
 
The Study of Rocks in the Area of the Beam Sidewalks T-169a, 
T-169 and W-169 with the Use of GPR Technique 
to Assess Geotechnical Conditions 
 
The paper presents the results of measurements and used methodology for evaluating geological 
structure of the rock mass in the vicinity of underground mine workings. The measurement was 
performed using the method of GPR technology. The ground coupled and borehole antennas were 
used for measurements. The borehole antenna was used to test the environment in the previously 
prepared boreholes. There was included also the interpretations of the results and impact assess-
ment of steel bolting to the disturbance of measurement results. There was also been an initial as-
sessment of such a method as that may be applicable in the mines of KGHM to research of the 
properties and structures for mining and geological formation. 
 
 

SEP 2011, Sesja: Techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż

– 450 –



Исследования влияния рН-шихты на прочностные 
свойства брикетов, получаемых из угольных шламов 
и штыбов 
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АННОТАЦИЯ: Рассматривается физико-химическое влияние при окусковании 
каменноугольных шламов и штыбов с помощью адгезионо-химической технологий. 
Представлено оборудование, реализующее новую технологию окускования. Указаны 
сущность, преимущества и технологические параметры. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шлам, каменноугольный штыб, окускование, адгезионо-химическая 
технология, физико-химическое влияние, зависимости. 

 
При годовой добыче около 80 млн.т. угля, угольная промышленность Украины едва 

удовлетворяет актуальные потребности твердотопливной электроэнергетики и металлургии 
страны, а также ежегодно требующиеся в пределах 20-30 млн.т. каменного угля для 
бытовых и коммунальных нужд. Полная загрузка мощностей электростанций могла бы 
удовлетворить потребности в электроэнергии. Однако, для этого необходимы 
дополнительные объемы угля. 

За многолетний период работы угольной промышленности Украины, вблизи шахт и 
обогатительных фабрик имеется около 150 млн.т угольных шламов и штыбов, 
использование которых в качестве вторичного топливного ресурса, значительно улучшит 
состояние топливно-энергетического комплекса. 

Брикетирование каменноугольной мелочи и антрацитовых штыбов дает возможность 
расширить ресурсы сортового топлива. 

Брикеты являются высококалорийным и удобным в обращении топливом, находят 
применение в быту и обеспечивают сокращение перевозок топлива. 

В последнее время брикетирование углей начинает приобретать большое значение в 
связи с развитием производства искусственного бытового топлива. Большинство из 
известных способов получения искусственного топлива основано на его предварительном 
брикетировании с последующей термической обработкой брикетов. 

Традиционные технологии брикетирования является дорогостоящими и энергоёмкими. 
Для осуществления процесса традиционного брикетирования - необходимо создание 
давления в 10-50 МПа при использовании связующих веществ и 50-100 МПа без связующих, 
а также температура в пределах 90-100С [6]. Факты показывают, что необходим новый 
подход в вопросе переработки угольных шламов и штыбов.  

Обобщенные научные исследования, которые были признаны и зарегистрированные 
как научное открытие №12 [1], явились основой разработки новой технологии адгезионно – 
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химического окускования бурого угля, торфа, угольных шламов и других материалов 
органического происхождения и отходов или их комбинации [2]. 

Созданы промышленные установки, реализующие технологию - холодного 
окускования топлива ХОТ-3 и ХОТ-31 [2]. Установки составляют последовательно 
установленные три ступени. В каждой ступени происходит раздавливание комков 
слежавшегося каменноугольного шлама, бурого угля и других компонентов шихты, 
необходимой для производства композиционного топлива, их перемешивание, в том числе и 
с добавками. Обработанная таким образом шихта в каждой ступени продавливается через 
фильеры с круглыми отверстиями. От ступени к ступени она приобретает все большую 
пластичность и однородность. 

Сущность адгезионно-химического окускования состоит в том, что при перемешивании 
и перетирании углистых и глинистых частиц растёт электрозаряженность данного 
материала. Это объясняется повышением удельной поверхности частиц, несущих 
электрические заряды. Экспериментально установлено, что электрокинетический потенциал 
на поверхности частиц увеличивается в 2-2,5 раза. Установлено, что рост заряженности 
ведёт к увеличению прочности и улучшению структурообразования полученного топлива. 
Механизм окускования представляет следующее: перетирание и уплотнение шламов внутри 
установки, вызывающее сжатие материала между частицами. Затем уплотняются и 
деформируются сами частицы; между ними возникает молекулярное сцепление. В 
результате окускования происходит переход упругих деформаций частиц в пластические, 
вследствие чего структура получаемых цилиндров – брикетов упрочняется и сохраняется 
заданная форма. 

В  лабораторных условиях были испытаны альтернативные способы воздействия на 
дисперсные частицы материала, повышающие их заряженность и прочность готового 
продукта. В результате нормированного воздействия специально разработанным 
физическим раствором на антрацитовый шлам (исходный материал) был окускован с 
различной степенью заряженности, что позволило получить образцы более высокой 
прочности.  

Зависимость прочности окускованного материала от Eh-потенциала представлена на  
рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Зависимость прочности окускованного материала от электрокинетического потенциала 
заряженности частиц 

 
Установленные закономерности взаимодействия угольных шламов с физическими 

растворами с различной степенью кислотности были положены в основу новой технологии 
окускования. 
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Предложенная технология, основана на принципах холодного окускования твёрдого 
топлива и сводит затраты при производстве до минимума. Установлено, что, используя эти 
свойства можно изготавливать композиционное топливо: антрацитовые штыбы, 
каменноугольные шламы бурые угли, торф, твёрдые топливные отходы, а также различные 
комбинации из этих компонентов [2]. 

Готовый продукт имеет вид цилиндрических стержней диаметром 30 мм и длиной 
50...200 мм. Куски, даже в сыром виде, обладают достаточной прочностью и не слипаются 
друг с другом. Сушка осуществляется за счет принудительной вентиляции в течение 1 часа, 
либо в условиях естественной вентиляции в течение 2..3 суток. 

Окускованное топливо обладает высокими теплоэнергетическими и физико-
механическими свойствами, в частности, достаточной механической прочностью, 
водостойкостью, термостойкостью. Так готовое топливо, даже при использовании 
высокозольных каменноугольных шламов, имеет теплотворную способность не менее 3500 
ккал/кг, а при окусковании низкозольного угля может достигать 4500 ккал/кг, при 
окусковании антрацитовых шламов и штыбов до 6000 ккал/кг. 

Слой такого топлива при сжигании имеет хорошую газопроницаемость, что 
обеспечивает полную степень сгорания даже при относительно высокой зольности.  

Технология окускования не энергоёмка. На тонну готовой продукции расходуется до 
35 кВт-ч с учётом сушки. Себестоимость передела составляет 35-40 грн./т. 

Топливо при переработке отходов с использованием новой технологии, обладает 
достаточной прочностью и теплотворностью в зависимости от физико-механических и 
физико-химических свойств исходного материала, для использования потребителями при 
транспортировке и сжигании соответственно. Для твёрдого топлива эти свойства на прямую 
зависят от углефикации и степени метаморфизма. Известно, что с ростом степени 
углефикации возрастает содержание углерода в материале [3]. Очевидно, что и подход к 
окускованию разных горючих ископаемых должен быть неодинаковым.  

Все виды твёрдых горючих ископаемых объединяют в себе две составляющие: 
органическое вещество и минеральную компоненту. Для оценки возможностей и 
необходимых параметров окускования выполняются исследования проб исходного 
горючего материала, представительная гамма результатов, которых растёт, в связи с 
увеличением количества композиций исходного материала. Для выбора режимов и 
параметров процесса окускования топлива выполняются термический, 
рентгеноструктурный, технический (определение зольности, влажности, калорийности при 
сжигании и выход летучих веществ) и химический анализы. До окускования топлива 
прогнозируется прочность, необходимая транспортировки и хранения.  

 Очевидно, что увеличение прочности связано с особенностями протекания 
адсорбционных процессов при взаимодействии твёрдой фазы с дисперсной средой. 
Прочность при структурообразовании во многом обуславливается процессами взаимного 
расположения и взаимосвязи между компонентами шихты и достаточно полно может быть 
охарактеризована адгезией. Последняя во многом зависит от изменения конформации 
макромолекул структур связующих на границе раздела фаз: от шероховатости, пористости и 
влажности топлива. 

Изменение влажности в готовом продукте влияет на прочность окускованных шламов 
или штыбов. При оптимальном содержании влаги можно получить максимальную 
прочность. 

Методом ЯМР (ядерного магнитного резонанса) было установлено, что физическая 
адсорбция воды в ископаемых углях от марки Г до Т осуществляется через боковые 
подвижные алифатические группы  органического вещества угля [5]. Так в антрацитах 
число таких групп резко уменьшается, структура угля уплотняется и становится более 
постоянной. Молекулы воды попадают в ультратонкие микропоры проб и пустоты между 
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структурными основными единицами вещества твёрдого материала, представляющего 
собой ароматические сетки, и вступают во взаимодействие с остовом последних (рис. 2). 

Рис. 2. Схема структурообразования при окусковании, которое характеризуется адгезионно – 
химическими процессами 
1 -  ( ); 2 - ; 3 -  ; 

 
Удельная поверхность адсорбции при SH2O =10,8 ·10-8 мкм2: 

      ,0

Mâ
sN

m AaS                                                              (1) 
где s0 – площадь, занимаемой молекулой воды, 10-20 м2. 
 

 
 
1. Разработана эффективная технология окускования угольных шламов и штыбов. 
2. Установлено, что увеличение заряженности частиц одного из антрацитовых шламов 

от 11,2 мВ до 78,7 мВ ведёт к увеличению прочности при его окусковании от 9,5 кг/см2 до 
98,9 кг/см2. 

3. С увеличением влажности исходного материала уменьшается прочность 
окускованного топлива. 
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Implementacja technik sztucznej inteligencji w adaptacyjnym 
układzie sterowania kombajnu chodnikowego 
 
 
Dariusz Jasiulek, Joanna Rogala-Rojek, Krzysztof Stankiewicz 
Instytut Techniki Górniczej KOMAG 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Zastosowanie technik sztucznej inteligencji w oparciu o sztuczne sieci neurono-
we oraz logikę rozmytą w układach sterowania kombajnów chodnikowych ma na celu poprawę 
efektywności drążenia wyrobisk korytarzowych oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Prze-
widuje się zastosowanie metod i technik sztucznej inteligencji do oceny parametrów roboczych 
kombajnu, tj. zadana prędkość kątowa wysięgnika w płaszczyźnie równoległej do spągu wyrobiska 
oraz parametry warstwy urabianej – wysokości i głębokości zawrębienia. W Instytucie Techniki 
Górniczej KOMAG przeprowadzono wstępne badania modelowe w wyniku których opracowano 
algorytmy bazujące na przedstawionych technikach. Istotną zaletą opracowywanych algorytmów 
jest możliwość ich implementacji w stosowanym sprzęcie sterowniczym, przeznaczonym do pracy 
w podziemiach zakładów górniczych. W referacie przedstawiono wyniki wstępnych analiz nume-
rycznych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Kombajn chodnikowy, sztuczna sieć neuronowa, logika rozmyta, sterowanie. 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Rozwój nowoczesnych technik komputerowych, zarówno w zakresie sprzętu, jak i oprogramowa-
nia, sprzyja dynamicznemu upowszechnianiu zaawansowanych technik sterowania. Ze względu na 
złożoność opisywanych procesów, projektanci systemów automatyki bardzo często, zamiast kla-
sycznego modelowania matematycznego zjawisk bądź procesów, sięgają po techniki sztucznej in-
teligencji, takie jak sztuczne sieci neuronowe lub logika rozmyta. Ważną rolę zaczynają odgrywać 
również połączenia klasycznych algorytmów sterowania z technikami sztucznej inteligencji – tzw. 
algorytmy hybrydowe. 
 W procesie sterowania maszyn górniczych, takich jak kombajny chodnikowe, występuje wiele 
czynników utrudniających przygotowanie klasycznego modelu matematycznego opisującego zja-
wiska towarzyszące pracy tych maszyn. Problemy te stały się bezpośrednią przyczyną podjęcia 
prób zastosowania technik sztucznej inteligencji w modelowaniu zjawisk występujących w trakcie 
drążenia wyrobisk korytarzowych [2], [3], [4], [6], [7], [11]. 
 Drążenie wyrobisk korytarzowych z użyciem kombajnów chodnikowych jest jednym z podsta-
wowych rodzajów robót w górnictwie podziemnym, umożliwiających udostępnianie złoża i przy-
gotowanie go do eksploatacji. Możliwość osiągania dużej koncentracji wydobycia uwarunkowana 
jest stosowaniem technologii drążenia wyrobisk przygotowawczych, z odpowiednio dużymi postę-
pami. Z kolei warunkiem uzyskania dużych postępów drążenia, jest kompleksowa mechanizacja 
tych robót oraz właściwy dobór parametrów maszyn biorących udział w realizacji procesu. Drąże-
nie wyrobisk na dużych głębokościach, w strefach podwyższonej temperatury przodka, rosnące za-
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grożenie w odniesieniu do załóg, to kolejne czynniki przemawiające za podejmowaniem prac nad 
kompleksową automatyzacją drążenia wyrobisk przygotowawczych, nawet bez bezpośredniego 
udziału załóg w przodku. Prac tych jak dotąd nie udało się zautomatyzować, co jest związane z du-
żą liczbą czynników o nieokreślonym wpływie i złożonością procesu urabiania głowicą kombajnu 
chodnikowego. 
 W ramach projektu badawczego rozwojowego, pt. „Inteligentny układ sterownia kombajnu chod-
nikowego”, zrealizowanego przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG i finansowanego przez Mi-
nisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowano doświadczalny model inteligentnego układu 
sterowania kombajnem chodnikowym, zweryfikowany w toku badań eksploatacyjnych. Sterowanie 
ma za zadanie podniesienie stopnia bezpieczeństwa oraz efektywności drążenia wyrobisk koryta-
rzowych z użyciem kombajnów chodnikowych, poprzez zwiększenie stopnia automatyzacji drąże-
nia i predykcji parametrów pracy kombajnu odpowiadających warunkom urabiania. 
 
 
2. TECHNIKI SZTUCZNEJ INTELIGENCJI 
 
W trakcie wstępnych prac modelowych związanych z opracowaniem inteligentnych algorytmów 
sterowania kombajnem chodnikowym zastosowano techniki sztucznej inteligencji, takie jak sztucz-
ne sieci neuronowe oraz logika rozmyta. 
 
2.1. Sztuczna sie  neuronowa 
 

Sztuczne sieci neuronowe (SSN) to zaawansowane techniki modelowania, mające odniesienie do 
podstaw działania ludzkiego mózgu, dzięki którym możliwe jest odwzorowanie nawet bardzo zło-
żonych funkcji. Znajdują zastosowanie w znacznie różniących się od siebie dziedzinach, jak: fi-
nanse, medycyna czy diagnostyka techniczna [14]. Stosowne są do predykcji, klasyfikacji, projek-
towania, sterowania i kontroli. Dzięki swojej strukturze oraz dostępności zaawansowanych narzę-
dzi informatycznych, możliwe jest tworzenie modeli zjawisk, których mechanizmy przyczynowe 
nie są do końca poznane (lub są znane, ale zbyt skomplikowane, by je modelować tradycyjnymi 
metodami). Sieć neuronowa poddawana jest procesowi uczenia, walidacji i testowania w specjali-
stycznym oprogramowaniu inżynierskim, natomiast gotowy model neuronowy zazwyczaj cechuje 
mała złożoność obliczeniowa, co ułatwia jego praktyczne zastosowanie w systemach automatycz-
nej regulacji. 
 Jednokierunkowe sieci wielowarstwowe (perceptrony wielowarstwowe – ang. MLP Muliti-La-
yer Perceptron) należą do najczęściej stosowanych w praktycznych zastosowaniach technicznych. 
Sztuczne sieci neuronowe są coraz częściej stosowane również w górnictwie. Należy szczególnie 
podkreślić zastosowanie sieci neuronowych w badaniach procesu urabiania skał stożkowymi no-
żami obrotowymi [2], [3], [4]. Sieci neuronowe pomocne są w rozwiązywaniu innych zagadnień 
dotyczących górnictwa, m.in.: do szacowania maksymalnej nośności stalowych odrzwi obudowy 
chodnikowej [10], prognozowania wstrząsów górniczych [8], prognozowania wydzielania metanu 
do wyrobisk ścianowych [1], czy modelowania przemysłowych procesów flotacji [13]. 
 Podstawowym elementem sieci neuronowej jest pojedynczy neuron, charakteryzujący się wie-
loma wejściami oraz jednym wyjściem. Neurony wykonują określone przetwarzanie sygnałów do-
prowadzonych do wejść, zgodnie z przyjętą funkcją przejścia. Charakterystyczna jest także możli-
wość uczenia neuronu, wynikająca ze zdolności do modyfikacji współczynników wagowych, zwa-
nych wagami synaptycznymi [12]. Najczęściej spotykany model neuronu używany do budowy sie-
ci MLP przedstawiono na rysunku 1. Działanie neuronu polega na sumowaniu pomnożonych przez 
wagi sygnałów wejściowych (agregacja danych wejściowych) oraz wykorzystaniu funkcji przejścia 
do wyznaczenia wartości wyjściowej neuronu. Neuron posiada bardzo często dodatkowe wejście (x0) 
zwane progiem (w literaturze angielskojęzycznej bias), którego wartość jest stała i wynosi 1. 
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Rys. 1. Budowa neuronu sztucznej sieci neuronowej [12] 
Figure 1. Structure of neuron of artificial neural network [12] 

 
 Wielowarstwowa, sztuczna sieć neuronowa powstaje poprzez połączenie między sobą pojedyn-
czych neuronów. Na rysunku 2 przedstawiono schemat sieci czterowarstwowej, składającej się 
z warstwy wejściowej, dwóch warstw ukrytych oraz warstwy wyjściowej. 
 

 
 
Rys. 2. Jednokierunkowa, wielowarstwowa sztuczna sieć neuronowa [5] 
Figure 2. One-direction, multi-layer artificial neural network [5] 

 
2.2. Logika rozmyta 
 

Logika rozmyta została zaproponowana w 1965 roku przez profesora Lotfi Zadeha, który zdefinio-
wał pojęcie zbioru rozmytego. Celem wprowadzenia tego pojęcia była chęć wyrażenia w postaci 
liczbowej zjawisk opisanych w sposób nieprecyzyjny. Logika rozmyta jest rozszerzeniem klasycz-
nej logiki dwuwartościowej, gdzie pomiędzy wartościami 0 (fałsz) i 1 (prawda) występuje szereg 
wartości pośrednich. Zbiorem rozmytym A w przestrzeni X jest zbiór uporządkowanych par [9]: 
 

X x   x,xμA A                                                                                                   (1) 
 
gdzie: μA – funkcja przynależności; μA: X → [0, 1]. 
 
 System rozmyty jest modelem charakteryzującym się przetwarzaniem informacji zapisanej za 
pomocą zbioru reguł rozmytych, w oparciu o zasady wnioskowania rozmytego. Pozwala to na opis 
zjawisk o charakterze nieprecyzyjnym i wieloznacznym, których nie potrafiła ująć teoria klasyczna 
i logika dwuwartościowa. System rozmyty jest narzędziem przydatnym do analizy złożonych obiek-
tów o skomplikowanych zależnościach i strukturach. Należy mieć na uwadze fakt, że jeżeli złożo-
ność problemu rośnie, to możliwość opisania go w kategoriach precyzyjnych zmniejsza się. Dlate-
go też, w złożonych sytuacjach decyzyjnych niepowodzeniem zwykle kończy się zastosowanie ści-
słych metod matematycznych. 

IO

A

POn

POp

Opory 
skrawania 
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 W chwili obecnej istnieje szereg odmian systemów rozmytych. Jedną z nich są sieci neuronowe 
rozmyte, będące de facto układem adaptacyjnym o budowie warstwowej, dużej równoległości dzia-
łania poszczególnych jednostek i podlegających uczeniu analogicznie do sieci neuronowych z wy-
korzystaniem zbiorów uczących [9]. Posiadają one wszystkie cechy sieci neuronowych, choć w swo-
im działaniu wykorzystują inne zasady wnioskowania, oparte właśnie na logice rozmytej. Spośród 
takich sieci, do bardziej znanych należą sieci bazujące na regułach wnioskowania Takagi, Sugeno 
i Kanga [9], w skrócie zwane TSK. 
 Szczególną przewagę w stosunku do sieci klasycznych, sieci rozmyte wykazują w przypadku 
danych tworzących zbiory częściowo zachodzące na siebie. Dobrze nadają się do przetwarzania in-
formacji lingwistycznej, z uwagi na wbudowane mechanizmy reprezentacji wiedzy, przy czym za 
zmienne lingwistyczne przyjmuje się takie zmienne, które przyjmują jako swoje wartości, słowa lub 
zdania wypowiedziane w języku naturalnym [9] np. „mała prędkość”. Sieci rozmyte znajdują zasto-
sowanie w układach regulacji automatycznej, estymacji, identyfikacji oraz klasyfikacji. 
 
 
3. FUNKCJE INTELIGENTNEGO UKŁADU STEROWANIA 
 
Zakłada się, że docelowy system sterowania kombajnu chodnikowego w zakresie części sprzętowej 
będzie miał budowę modułową. Funkcjonalność systemu będzie ściśle związana z zainstalowanym 
sprzętem (sterowanie proporcjonalne, automatyczne pozycjonowanie kombajnu w przodku, czujni-
ki położenia wysięgnika). Opracowane zostaną następujące funkcje układu sterowania, które wcho-
dzić będą w skład maksymalnie wyposażonej wersji układu sterowania: 
– obliczanie wartości współrzędnych środka geometrycznego głowicy urabiającej względem przyj-

ętego układu współrzędnych, 
– ograniczanie ruchu głowicy urabiającej poza zaprogramowany obrys wyrobiska, 
– obliczanie zadanej prędkości kątowej wysięgnika, 
– wyznaczanie parametrów warstwy urabianej, 
– generowania trajektorii głowicy urabiającej. 
 
3.1. Funkcja okre laj ca warto  wspó rz dnych rodka geometrycznego g owicy 

wzgl dem przyj tego uk adu odniesienia 
 

W zależności od wersji wyposażenia kombajnu (systemu pozycjonowania kombajnu w przodku 
chodnikowym) obliczane będą współrzędne środka geometrycznego głowicy urabiającej w lokal-
nym układzie współrzędnych, względem określonego punkt kombajnu, lub w globalnym układzie 
współrzędnych – względem wyrobiska. Środek geometryczny głowicy urabiającej przedstawiono na 
rysunku 3. Obliczona wartość współrzędnych będzie podstawą do wprowadzenia pozostałych funk-
cji automatyki związanych z generowaniem trajektorii. Wymagane będzie wyposażenie kombajnu 
w czujniki położenia wysięgnika – enkodery lub linijki pomiarowe, zabudowane wewnątrz siłow-
ników podnoszenia wysięgnika oraz obrotnicy. 
 
3.2. Funkcja ograniczaj ca ruch g owicy urabiaj cej poza zaprogramowany obrys 
 

Parametrami wejściowymi funkcji będą aktualne współrzędne środka głowicy urabiającej w prze-
strzeni wyrobiska. Funkcja uwzględniać będzie wybrany typ wyrobiska i włączy/wyłączy blokady 
ruchu w poszczególnych kierunkach (parametry wyjściowe). W docelowym układzie sterowania 
funkcja ta będzie działała dwuwariantowo: 
– będzie ograniczać ruch głowicy poza zaprogramowany obrys, 
– będzie sygnalizować akustycznie lub świetlnie ruch głowicy poza zaprogramowany obrys. 
 W takcie obliczeń funkcja wykorzystywać będzie informacje o wybranym typie obudowy, z uwz-
ględnieniem ewentualnych zmian technologicznych. 
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Rys. 3. Podstawowe wymiary układu urabiania kombajnu R-130 [5] 
Figure 3. Basic dimensions of cutting system of R-130 roadheader [5] 

 
3.3. Funkcja dobieraj ca pr dko  k tow  wysi gnika 
 

Na podstawie sztucznej sieci neuronowej, funkcja wyznaczy opory skrawania co stanowić będzie 
podstawę do wyznaczenia prędkością kątowej wysięgnika. W trakcie wstępnych badań modelowych 
wykonano moduł identyfikacji oporów skrawania w oparciu o sztuczną sieć neuronową. Sieć zosta-
ła przygotowana za pomocą oprogramowania MATLAB i nauczona z wykorzystaniem dostępnych 
danych, zebranych w trakcie badań w warunkach rzeczywistej pracy w jednej z kopalń. 
 
3.4. Funkcja doboru parametrów skrawania 
 

Zadaniem funkcji dobierającej parametry skrawania jest wyznaczenie kombinacji parametrów pra-
cy kombajnu chodnikowego (w odniesieniu do danej głowicy, mocy jej napędu oraz parametrów 
geometrycznych wyrobiska) i określenie wartości wysokości skrawania i zabioru oraz minimalnej 
liczby przejść głowicy, niezbędnych do wykonania założonego przekroju wyrobiska pod planowa-
ny typ i rozmiar obudowy chodnikowej, z uwzględnieniem luzu na wykładkę. 
 
 
4. WYNIKI BADAŃ MODELOWYCH 
 

4.1. Badania eksploatacyjne 
 

Wstępne badania modelowe przeprowadzono na podstawie wyników parametrów zarejestrowa-
nych w trakcie badań procesu drążenia wyrobiska chodnikowego w jednej z kopalń. Współpracu-
jąc z producentem, firmą REMAG S.A., do badań wytypowano kombajn chodnikowy typu R-130. 
Kombajn ten jest nowoczesną maszyną pozwalającą na drążenie chodników o maksymalnym prze-

Środek 
geometryczny 
głowicy urabiającej 
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kroju do 24 m2, w skałach o wytrzymałości na ściskanie do 80 MPa. W celu rejestracji danych iden-
tyfikujących pracę kombajnu chodnikowego, na wytypowanym egzemplarzu maszyny, zabudowano 
dodatkowy zestaw czujników. 
 Pomiary przeprowadzono w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmował badania stanowiskowe 
procesu urabiania na bloku skalnym. Badania te wykonano w firmie REMAG S.A. we współpracy 
z P.U.P SOMAR, firmy, która opracowała i zaimplementowała system akwizycji oraz archiwizacji 
przeznaczony do realizacji tego zadania [15]. Drugi etap pomiarów przeprowadzono kopalni. Ce-
lem pomiarów było zebranie przebiegów czasowych podstawowych parametrów kombajnu w rze-
czywistych warunkach urabiania. W trakcie badań zastosowano czujniki oraz układ rejestracji prze-
znaczony do stosowania w podziemnych zakładach górniczych węgla kamiennego. 
 
4.2. Szacowanie oporów skrawania 
 

Wyniki przeprowadzonych symulacji wskazują, że jest możliwe oszacowanie oporów skrawania 
przez sztuczną sieć neuronową. Na podstawie przeprowadzonej analizy danych pomiarowych, uzy-
skanych w trakcie badań w kopalni, wyselekcjonowano następujące parametry wejściowe sztucz-
nej sieci neuronowej szacującej opory skrawania (rys. 2): 
– natężenie prądu silnika organu urabiającego IO [A], 
– wartość skuteczna przyspieszeń drgań mechanicznych A [mm/s2], 
– wartość ciśnienia w komorze podtłokowej siłownika obrotnicy POn [MPa], 
– wartość ciśnienia w komorze nadtłokowej siłownika obrotnicy POp [MPa], 
– prędkość kątowa wychylenia wysięgnika ow [rad/s]. 
 Siecią najlepiej odwzorowującą opory skrawania, co można stwierdzić na podstawie przepro-
wadzonych analiz, jest perceptron wielowarstwowy o strukturze 5-9-5-1 (5 neuronów wejściowych 
– 9 neuronów w pierwszej warstwie ukrytej – 5 neuronów w drugiej warstwie ukrytej – jedno wyj-
ście). 
 Wyniki uzyskane za pomocą sztucznej sieci neuronowej naniesiono na trajektorię urabiania. Na 
rysunku 4 przedstawiono opory skrawania odpowiadające urabianiu łupka piaszczystego występu-
jącego w górnej części wyrobiska. 
 

 
 
Rys. 4. Opory skrawania odpowiadające urabianiu łupka piaszczystego 
Figure 4. Cutting resistance corresponding to mining of sand shale 
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4.3. Systemy rozmyte 
 

W ramach prowadzonych w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG prac badawczych nad adapta-
cyjnym układem sterowania kombajnu chodnikowego, podjęto również próbę syntezy systemu roz-
mytego, służącego do generowania powierzchni sterowania, które mogą być wykorzystywane do 
automatycznego generowania zestawu parametrów roboczych kombajnu sterowanego z wykorzy-
staniem urządzeń należących do grupy PLC. 
 W oparciu o zbiory danych uzyskane w wyniku pomiarów zarejestrowanych podczas badań eks-
ploatacyjnych podjęto próbę wykorzystania rozmytej sieci neuronowej do prognozowania prędko-
ści wychlania wysięgnika organu urabiającego, w zależności od wartości parametrów urabianej ca-
lizny. W celu analizy wpływu poszczególnych czynników na wartość prędkości wychylania wysięg-
nika zastosowano model rozmyty typu Sugeno. 
 Wyznaczenie parametrów oraz struktury modelu rozmytego typu Sugeno zrealizowano za po-
mocą interfejsu ANFIS, na podstawie wyników pomiarów badań eksploatacyjnych, które pełniły 
rolę danych uczących. W przypadku działania generatora ANFIS nie uzyskuje się jawnej postaci 
funkcji aproksymującej dane pomiarowe, można jednak dokonać prezentacji graficznej zachowa-
nia się wygenerowanego modelu, nazywanej powierzchniowym wykresem odpowiedzi. Zmienna 
wyjściowa może być rozpatrywana jako funkcja n zmiennych wejściowych. W układzie kartezjań-
skim powierzchnię odpowiedzi można narysować tylko dla dwóch zmiennych wejściowych, a po-
zostałe wejścia przyjąć jako stałe. Powierzchnia odpowiedzi, z wybraną liczbą wielkości wejścio-
wych, daje wtedy obraz wpływu tych wielkości na kształtowanie się wartości wyjścia (wielkości 
wyjściowej). 
 W oparciu o dane pomiarowe zarejestrowane podczas badań eksploatacyjnych w kopalni zapro-
ponowano system rozmyty w postaci przedstawionej na rysunku 5. 
 

 
 

Rys. 5. Schemat blokowy proponowanego, rozmytego systemu do prognozowania 
wartości prędkości wychylania wysięgnika kombajnu chodnikowego 
Figure 5. Block diagram of suggested fuzzy system for prediction 
of aticulation speed of roadheader boom 
 
 Analizę kształtowania się wartości prędkości wychylania wysięgnika kombajnu chodnikowego 
przeprowadzono w odniesieniu do modelu sieci rozmytej z czterema zmiennymi wejściowymi, któ-
rymi były: 
– zabiór, 
– wysokość cięcia, 
– wytrzymałość skały na jednoosiowe ściskanie, 
– wydajność urabiania. 
 Strukturę systemu rozmytego uzyskano w wyniku działania automatycznego generatora ANFIS. 
Po przeprowadzeniu etapu uczenia sieci, przeprowadzono eksperyment z wykorzystaniem danych 
uczących, testujących (rys. 6) i walidacyjnych w celu zbadania kształtowania się danych wejścio-
wych na tle wygenerowanych przez nauczony system. 
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Rys. 6. Kształtowanie się odpowiedzi rozmytej sieci neuronowej dla zbioru danych testujących 
Figure 6. Creation of response of fuzzy neural network for a group of testing data 

 
 W wyniku działania systemu, po 500 epokach uczenia metodą hybrydową, wygenerowano po-
wierzchnie sterowania, których przykładowy obraz przedstawiono na rysunku 7. 
 Na powierzchni sterowania (rys. 7a), będącej odzwierciedleniem wpływu wartości wydajności 
urabiania Q oraz zabioru z, na kształtowanie się prędkości obwodowej wysięgnika vow, wynika pra-
wie liniowa zależność pomiędzy z i vow oraz Q i vow. Przedstawiona powierzchnia potwierdza silną 
zależność pomiędzy prędkością obwodową wysięgnika vow, a wydajnością urabiania Q, wyrażoną 
w m3 na jednostkę czasu. Prędkość vow przyjmuje wartości maksymalne dla minimalnej w bada-
nym zakresie wartości zabioru z oraz maksymalnej wydajności urabiania Q. Wartość prędkości vow 
maleje natomiast wraz ze wzrostem wartości zabioru z oraz spadkiem wydajności Q. 
 

.     
 
Rys. 7. Powierzchnia sterowania: a) vow = f(z, Q); b) vow = f(h, Q) 
Figure 10. Control surface: a) vow = f(z, Q), b) vow = f(h, Q) 

 
 W przypadku badania wpływu wysokości cięcia h i wartości wydajności urabiania Q na kształ-
towanie się prędkości obwodowej vow (rys. 7b), można stwierdzić, że vow osiąga wartość maksy-
malną w odniesieniu do minimalnej badanej wysokości cięcia h i maksymalnej wartości wydajno-
ści Q. Ponadto, można zaobserwować niemal liniowy wzrost prędkości vow wraz ze wzrostem wy-
dajności Q oraz spadkiem wartości wysokości cięcia h, przy czym dla zwiększających się wartości 
wydajności urabiania Q można zauważyć zmianę dynamiki wpływu wartości h na wartość wyjścio-
wą – vow. 
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PODSUMOWANIE 
 

Tendencje w światowym górnictwie wskazują na konieczność rozwoju zautomatyzowanych ukła-
dów sterowania kombajnów chodnikowych, w celu usprawnienia prac związanych z drążeniem wy-
robisk chodnikowych. Uwzględniając specyfikę tych prac można stwierdzić, że nie jest możliwe 
(i uzasadnione) całkowite wycofanie człowieka (operatora) z rejonu pracy maszyny, chociażby ze 
względu na czynności związane z montażem obudowy chodnikowej. Udział prac związanych z wy-
konaniem zabudowy jednego łuku obudowy, w przypadku badań w jednej z kopalń, to 30% całego 
cyklu drążenia. Wdrożenie układu automatyki, który umożliwiłby wycofanie załogi na pozostały 
czas cyklu w znaczny sposób zwiększyłoby bezpieczeństwo i efektywność. Implementacja systemu, 
który będzie kontrolował parametry pracy kombajnu i wspomagał profilowanie obrysu wyrobiska 
powinno jednak przynieść także inne istotne korzyści, m.in.: 
– uniemożliwienie przekraczania dopuszczalnych obciążeń napędów, zwiększając ich żywotność 

i ograniczając liczbę awarii; 
– poprawę wydajności drążenia; 
– zmniejszenie energochłonności procesu urabiania; 
– zwiększenie precyzji wykonania profilu wyrobiska; 
– poprawę bezpieczeństwa pracy w przodku poprzez wycofanie załogi z rejonów zagrożonych. 
 Dzięki rozwojowi technik komputerowych, głównie w zakresie układów sterowania, możliwe 
jest wprowadzanie zaawansowanych algorytmów sterujących, wykorzystujących metody sztucznej 
inteligencji, np. sztuczne sieci neuronowe. Przedstawione w referacie wyniki badań modelowych 
stanowią przykłady prac związanych z budową inteligentnego układu sterowania kombajnu chod-
nikowego prowadzonych w KOMAG-u. 
 Metoda powierzchni odpowiedzi w badanym zakresie czynników doświadczalnych umożliwia 
przewidywanie np. wysokości cięcia głowicą urabiającą w zależności od pozostałych warunków 
urabiania. Niezbędne jest jednak opracowanie dodatkowego modułu optymalizacji wielokryterial-
nej do adaptacyjnego wyznaczania optymalnego zestawu parametrów urabiania, istotnego z punktu 
widzenia nastaw sterownika PLC. 
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Implementation of Technologies of Artificial Intelligence 
in Adaptation Control System of Roadheader 
 
Use of technologies of artificial intelligence based on artificial neural networks and fuzzy logic in 
the control system of roadheader can have an impact on improvement of effectiveness of drivage of 
roadways and it can increase the safety level. Methods and technologies of artificial intelligence 
can be used, among others, for estimation of operational parameters of roadheader, depending on 
most significant factors, which have impact on e.g. selection of boom angular speed in a plane par-
allel to the roadway’s floor and selection of parameters of cut layer – height and cut-in depth. Ini-
tial model tests were carried out at KOMAG in a result of which algorithms based on presented 
technologies were developed. A possibility of using the algorithms in existing control equipment, 
designed for operation in undergrounds of mining plants, is a significant feature considered in their 
development. The results of initial numerical analyses were presented in the paper. 
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Doświadczenia KWK „Halemba-Wirek” w zwalczaniu 
pyłów szkodliwych dla zdrowia przy pomocy 
mgły wodnej i przysłon siatkowych 
 
 
Grzegorz Jurkiewicz, Zdzisław Augustyniak 
KWK „Halemba-Wirek”, KW S.A. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: System mgłowy z przysłonami siatkowymi jest innowacyjnym systemem reduk-
cji frakcji lotnych pyłów za pomocą wysoko zdyspergowanej dynamicznej mgły wodnej. Zastoso-
wanie rozwiązania w KWK „Halemba-Wirek” spowodowało ograniczenie fluktuacji pyłów węglo-
wych w wyrobiskach korytarzowych przyścianowych. Osiągnięto poprawę parametrów środowiska 
pracy w chodnikach nadścianowych ( zmniejszenie zapylenia i temperatury powietrza kopalniane-
go) oraz obniżono koszty neutralizacji niebezpiecznego pyłu węglowego osiadłego w wyrobiskach 
korytarzowych. W artykule przedstawiono zasadę działania systemu mgłowego oraz w oparciu o wy-
niki pomiarów intensywności osiadania pyłu jego skuteczność w zwalczaniu zapylenia. 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
W skutek działalności człowieka do atmosfery dostają się setki tysięcy różnych substancji, lecz tyl 
ko niektóre z nich, najbardziej pospolite i uważane za charakterystyczne zanieczyszczenia powie-
trza, są przedmiotem stałych badań, głównie z uwagi na ich uciążliwość i toksyczność. Jednym 
z nich są pyły, których emisja towarzyszy niemal wszystkim procesom produkcyjnym. Głównymi 
źródłami emisji pyłów w pomieszczeniach pracy są procesy technologiczne. W zależności od ro-
dzaju zastosowanego procesu technologicznego, emitowane pyły charakteryzują się różnymi wła-
ściwościami. Do najbardziej pyłotwórczych procesów technologicznych należą: mielenie, krusze-
nie, urabianie skał, przesiewanie, transport i mieszanie ciał sypkich. Znaczna liczba zatrudnionych 
w warunkach narażenia na szkodliwe działanie pyłów, obliguje zarówno pracodawców, jak i pra-
cowników do podejmowania wszelkich działań zmierzających do ograniczenia występowania tego 
zagrożenia w ich zakładach przemysłowych. Prace zmierzające do likwidacji zagrożenia pyłami po-
winny obejmować zarówno działania umożliwiające eliminację zagrożenia (stosowanie środków 
ochrony zbiorowej i indywidualnej), jak i popularyzację wiedzy z zakresu szkodliwości działania 
pyłów i metod ich eliminacji ze środowiska pracy (szkolenie pracodawców i pracowników). Elimi-
nacja zanieczyszczeń ze środowiska pracy powinna być realizowana przede wszystkim przez za-
stosowanie odpowiednich środków ochrony zbiorowej przed zapyleniem. Wszędzie tam, gdzie to 
jest możliwe, należy dążyć do hermetyzacji procesów produkcyjnych. W pozostałych przypadkach, 
na podstawie analizy parametrów pobranego u źródła emisji pyłu, należy dobrać odpowiedni sys-
tem lub urządzenie filtracyjno-wentylacyjne, odpowiednie do rodzaju i stężenia pył. Alternatywą jest 
również stosowanie urządzeń zwilżających pyły. 
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2. ZAGROŻENIE PYŁOWE W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO 
 
W kopalniach węgla kamiennego szeregom procesów technologicznych związanych z eksploatacją 
kopaliny, drążeniem wyrobisk korytarzowych, transportem urobku towarzyszy niekorzystne zjawi-
sko wytwarzania i emisji pyłu, zjawisko to jest źródłem zagrożenia pyłowego. Wytworzony pył unosi 
się w atmosferze kopalnianej i jest przemieszczany wraz z prądami powietrza, przy czym część py-
łu osadza się na różnych powierzchniach, np. spągu czy też urządzeniach zabudowanych w wyro-
biskach dołowych. 
 Pojęcie zagrożenia pyłowego zawiera w sobie dwa odmienne zagrożenia: 
– zagrożenie wybuchem pyłu węglowego, 
– zagrożenie pyłami szkodliwymi dla zdrowia. 
 Pierwsze z zagrożeń związane jest z niebezpieczeństwem wybuchu pyłu węglowego, które naj-
ogólniej zależy od charakterystyki samego pyłu, możliwości powstania obłoku pyłu o określonych 
parametrach oraz wystąpienia inicjału o energii zdolnej do zainicjowania wybuchu. Zagrożenie to 
było w przeszłości przyczyną wielu katastrof górniczych. Największa katastrofa w historii świato-
wego górnictwa zaistniała w Mandżurii, w wyniku której zginęło 1527 górników. Drugim, najtra-
giczniejszym wypadkiem, był wybuch pyłu węglowego w kopalni Courrieres (Francja) gdzie 10 
marca 1906 roku zginęło 1099 górników. W Polskim górnictwie węgla kamiennego również odno-
towano kilka katastrof górniczych spowodowanych wybuchem pyłu węglowego. Pomimo dużej 
świadomości zatrudnionej załogi dotyczącej zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, prowadzonej 
profilaktyki tylko w ostatnich latach XXI wieku doszło do kilku wybuchów pyłu węglowego. Przy-
kładami są kopalnie „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju, „Halemba” w Rudzie Śląskiej czy „Wesoła” 
w Mysłowicach. 
 Drugie z zagrożeń polega na występowaniu w powietrzu kopalnianym pyłu, który jest szkodliwy 
dla zdrowia, ponieważ może wywołać chorobę zawodową – pylicę płuc. Zachorowalność na pylicę 
płuc już od wielu lat utrzymuje się na wysokim poziomie, a choroba ta na tle pozostałych chorób 
zawodowych zajmuje zdecydowanie pierwsze miejsce pod względem ilości zachorowań. 
 Najistotniejszym elementem profilaktyki przeciwpyłowej powinna być skuteczna ochrona zbio-
rowa. Istotnym problemem jest mało efektywne stosowanie środków ochrony indywidualnej dróg 
oddechowych przez załogę w ramach funkcjonujących systemów doboru, zaopatrywania i stosowa-
nia przez pracowników sprzętu filtrującego. Środkiem ochrony zbiorowej, który w znacznym stop-
niu ogranicza zagrożenie pyłami w środowisku pracy jest mgła wodna. Mgła wodna w połączeniu 
z przysłonami siatkowymi eliminuje migrację pyłu niesionego przez prąd powietrza w wyrobisku 
podziemnym kopalni. 
 
 
3. SKRÓCONA ANALIZA ZWALCZANIA ZAGROŻENIA PYŁOWEGO 

W KWK „HALEMBA-WIREK” W LATACH 2009–2010 
 

3.1. Zabezpieczenie wyrobisk górniczych 
 

Do podstawowych zabezpieczeń drążonych wyrobisk korytarzowych w polach metanowych kopal-
ni zaliczyć można zapory przeciwwybuchowe budowane w wyrobiskach we wzajemnej odległości 
nie większej niż 200 m i odległości od przodka od 60 do 200 m. Utrzymywane są również strefy 
zabezpieczające przed rozwinięciem wybuchu pyłu węglowego na całej długości wyrobiska prze-
wietrzanego wentylacja odrębną wykonywane poprzez opylanie pyłem kamiennym, gdzie zawartość 
części niepalnych stałych w pyle kopalnianym powinna wynosić, co najmniej 80% lub poprzez zmy-
wanie wodą, gdzie zawartość wody przemijającej w pyle kopalnianym, powinna wynosić, co naj-
mniej „W”. Przy niespełnieniu powyższych warunków drążenie takich wyrobisk jest niemożliwe. 
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 Przodek oraz wyrobisko w strefie przyprzodkowej jest zmywane lub zraszane wodą. Zmywanie 
wodą pyłu węglowego wykonywane jest w przodku oraz strefie przyprzodkowej o długości, co naj-
mniej 10 m: 
– przed rozpoczęciem pracy na zmianie, 
– w czasie pracy, gdy wystąpi osad pyłu węglowego, 
– przed rozpoczęciem wykonywania robót strzałowych. 
 Alternatywą dla zmywania wodą może być stosowane zraszanie, które powinno być stosowane 
w strefie od 10 do 60 m od czoła przodka. Zadaniem zraszania jest pozbawienie pyłu lotności. Utrzy-
mywane również są układy zraszające na kombajnie oraz przesypach odstawy. 
 Podstawowymi środkami zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w wyrobiskach 
eksploatacyjnych są urządzenia i układy zraszające na organach kombajnów i przesypach odstawy 
urobku, strefy opylania lub zmywania wodą oraz zapory przeciwwybuchowe. 
 
3.2. Zu ycie rodków do zwalczania zagro e  py owych 
 

Dobowe zużycie pyłu kamiennego w strefach zabezpieczających wyniosło w kopalni „Halemba-
Wirek” średnio 16 ton/dobę. Dodatkowo do remontu zapór przeciwwybuchowych pyłowych wyko-
rzystano 4 tony/dobę, co daje zużycie w granicach 20 ton/dobę. 

 
Tabela 1. Wykorzystane środki do zwalczania zagrożeń pyłowych 
Table 1. Means used to combat the threat of dust 

L.p. Wykorzystane środki do zwalczania 
zagrożeń pyłowych  2009 – III kwartały 2010 

1. pył kamienny 5652, 96 t. 
2. pojemniki do ZW 6400 szt. 
3. ZWILKOP 56 538 kg 
4. CaBO 28 274 kg 

 
 Pomimo zastosowania ww. środków stwierdzono na stanowiskach pracy, zlokalizowanych w wy-
lotowych prądach powietrza, stężenia pyłów, które wyniosły: 

 
Tabela 2. Stężenie pyłów w wylotowych prądach powietrza 
Table 2. The concentration of dust in the exhaust air currents 

Ściana Pył całkowity Pył respirabilny 

Ściana 4/416 23, 6 mg/m3 8, 6 mg/m3 
Ściana 1/416 22, 9 mg/m3 8, 1 mg/m3 
Ściana 3/416 33, 9 mg/m3 12, 0 mg/m3 
Ściana 7/415 36, 1 mg/m3 13, 3 mg/m3 
Ściana 8/415 36, 2 mg/m3 13, 0 mg/m3 
Ściana 3/411 23, 8 mg/m3 8, 3 mg/m3 
Ściana 3/405 30, 6 mg/m3 10, 9 mg/m3 

 
 Z analizy wyników pomiarów pyłów szkodliwych dla zdrowia w okresie 2009–2010 roku wy-
nika, że w kopalni 33,32% pomiarów wykazało wartości pyłów poniżej NDS, 55,54% pomiarów 
zaklasyfikowano do kategorii A i 11,14% pomiarów zaklasyfikowano do kategorii B. 
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 Rozchód środków ochrony indywidualnej przed zagrożeniem oddziaływania pyłami szkodliwy-
mi dla zdrowia w analizowanym okresie wyniósł: 
 
Tabela 3. Środki ochrony indywidualnej 
Table 3. Personal protective equipment 

L.p. Środki ochrony  
indywidualnej 2009 – III kwartały 2010 

1. półmaski klasy P-2 251 794 szt. 
2. półmaski klasy P-3 321 056 szt. 
3. SUMA 572 850 szt. 

 
 Zużycie dobowe masek w KWK „Halemba-Wirek” wynosi średnio 1000 szt./dobę. 
 
3.3. Urz dzenia i systemy do zwalczania zagro enia py owego 
 

W kopalni „Halemba-Wirek” dla zwalczania zagrożenia wybuchu pyłu węglowego i prowadzenia 
profilaktyki przeciwwybuchowej stosowane są opylacze pneumatyczne jednozbiornikowe Mini Du-
ster II, opylacze pneumatyczne dwuzbiornikowe Mini Duster II, opylacze z napędem pneumatycz-
nym JAMNIK oraz opylacze z napędem hydraulicznym SMHY – SMYK. Jeden z opylaczy hydrau-
licznych został zastosowany przy współpracy z kolejką podwieszaną z napędem własnym firmy 
Schaff. Opylacz wykorzystywany jest do zwalczania zagrożenia pyłowego na drogach transporto-
wych. Za ww. rozwiązanie KWK „Halemba-Wirek” została nagrodzona w 2010 roku nagrodą III 
stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy. 
 Dodatkowo ważnym urządzeniem zabezpieczającym wyrobiska dołowe (głównie chodniki przy-
ścianowe ścian z wylotowym prądem powietrza) jest system mgłowy (kurtyna mgłowa), który neu-
tralizuje frakcje lotne pyłu węglowego.
 
3.4. Nak ady finansowe na profilaktyk  w zakresie zagro enia wybuchem py u w glowego 
 

Nakłady na cele BHP dotyczące profilaktyki w zakresie zagrożenia wybuchem pyłu węglowego 
w KWK „Halemba-Wirek” w latach 2009 – III kwartały 2010 – wyniosły 4 757 000 złotych. Po-
równując nakłady kopalni, na ww. profilaktykę z nakładami wszystkich oddziałów Kompani Wę-
glowej S.A., gdzie wydano 50 217 000 złotych stwierdzamy, że nakłady kopalni „Halemba-Wirek” 
stanowią blisko 10% całości nakładów KW S.A. w tym zakresie. 
 
 
4. SYSTEM MGŁOWY Z PRZYSŁONAMI SIATKOWYMI 
 
System mgłowy z przysłonami siatkowymi przeznaczony jest do wykorzystania we wszystkich za-
grożonych występowaniem pyłu kopalnianego wyrobiskach górniczych. 
 System mgłowy to innowacyjny system redukcji frakcji lotnych za pomocą wysoko zdyspergo-
wanej dynamicznej mgły wodnej. Zastosowanie rozwiązania Telesto KoMeT® powoduje ogranicze-
nie fluktuacji pyłów węglowych. Istotą systemu są głowice FEN®. 
 Koncentryczny układ dysz de Lavala wchodzących w skład głowic, za pomocą rozpędzonego 
gazu do prędkości naddźwiękowych, rozbija film wodny a następnie unosi drobiny wody tworząc 
strumień mgły. Stopień dyspersji i energia kinetyczna mgły są uzyskiwane przez ponaddźwiękową 
prędkość powietrza. Wielkość kropel wody strumienia mgły (Dv – średnia średnica objętościowa) 
uzyskiwanych w głowicach do walki z zapyleniem jest rzędu Dvśred = 15 µm. Rozwiązanie zapro-
ponowane w kopalni „Halemba-Wirek” jest dostosowane do przemieszczania, czyli system można 
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demontować i montować w innym miejscu chodnika zgodnie z instrukcją i zachowaniem przepisów 
BHP. Dobór głowic pod względem wydajności został wykonany na podstawie analizy stopnia zapy-
lenia w wyrobisku. Położenie głowic FEN® zostało wyregulowane w trakcie instalacji sytemu [1]. 

 

 
 
Rys. 1. Głowica FEN® 
Figure 1. FEN® head 

 
4.1. Belka z g owicami wytwarzaj cymi mg  wodn  
 

Elementy systemu generowania mgły Telesto KoMeT® to belka ośmiogniazdowa wraz z przyłącza-
mi, uchwytami transportowymi i montażowymi wykonane w całości ze stali nierdzewnej, głowice 
mgłowe z mocowaniem i stelażami ręcznego sterowania położenia wykonane w całości ze stali 
nierdzewnej, przewody hydrauliczne i przyłącza typu Stecko. Masa całkowita belki wraz z głowi-
cami i osprzętem wynosi około 25 kg. 

 

 
 
Rys. 2. Belka ośmiogniazdowa z głowicami FEN® 
Figure 2. Beam with FEN® heads 
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 Działanie systemu mgłowego rozpoczyna się od ręcznego uruchomienia zaworów podających 
media. Woda i powietrze w pierwszej kolejności są filtrowane, dalej powietrze dochodzi do belki-
kolektora, a tam jest rozdzielane na poszczególne głowice. Woda dochodzi do zespołu dozującego 
(do pompy), tam łączy się ze środkiem powierzchniowoczynnym, pobieranym przez system dozu-
jący i dalej już jako roztwór przepływa do belki-kolektora. W belce roztwór jest rozdzielany na po-
szczególne głowice. Z głowic wydobywa się mgła w określonych kierunkach, generalnie zgodnych 
z ciągiem przepływającego powietrza (pyłu) w chodniku. Zroszony i ukierunkowany pył trafia na 
siatki poprzeczne [1]. 
 
4.2. Przys ony siatkowe 
 

Pył w znacznej ilości zatrzymuje się na siatkach. Większe frakcje złączone kroplami roztworu środ-
ka powierzchniowoczynnego opadają, mniejsze przyczepiają się do siatki. 
 

 
 
Rys. 3. Kurtyna siatkowa 
Figure 3. The curtain 
 
4.3. Zastosowanie systemu 
 

Zastosowanie w KWK „Halemba-Wirek” systemu skutkuje zmniejszonym zapyleniem wzdłuż chod-
nika z wylotowym, zużytym prądem powietrza oraz ogranicza konieczność stosowania dużych ilo-
ści pyłu kamiennego służącego do neutralizacji części palnych pyłu węglowego oraz prowadzi do 
znacznych oszczędności wody przy prowadzonej profilaktyce. Zapylenie chodników przyściano-
wych w KWK „Halemba-Wirek” wynosiło w latach 2009–2010 około 110 g/m2d. W chodnikach 
drążonych wielkości te wynoszą od 2,4 do 87 g/m2d. Według wykonanych pomiarów intensywno-
ści osiadania pyłu w rejonie zabudowanego i testowanego systemu mgłowego zapylenie powietrza 
znacznie zmalało. Intensywność osiadania pyłu przed zabudowanym urządzeniem od strony dopły-
wu powietrza kopalnianego wyniosła 37,98 g/m2d, natomiast na odcinku wyrobiska po przejściu 
powietrza przez mgłę wodną intensywność osiadania pyłu wyniosła 10,77 g/m2d [2]. 
 Z powyższego wynika, że skuteczność zwalczania zapylenia przy zastosowaniu systemu mgło-
wego wynosi 70%, co ma wpływ na znaczna poprawę bezpieczeństwa. W kopalni „Halemba-Wi-
rek” eksploatowanych jest od 2 do 4 ścian jednocześnie oraz prowadzone są prace udostępniające 
i przygotowawcze w 4 do 8 przodkach. Ściany i przodki to główne miejsca powstawania pyłu ko-
palnianego. Powietrze z tych miejsc odprowadzane jest siecią wyrobisk wentylacyjnych, których 
łączna długość wynosi około 100 km. W związku z powyższym ilość pracowników objętych po-
prawą warunków, pracy w zależności od ilości prac wykonywanych w zużytych prądach powie-
trza, może wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset pracowników. 
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 Rozwiązanie zostało po raz pierwszy zastosowane w prądzie wylotowym zużytego powietrza 
w ścianie 3 w pokładzie 416 w partii F na poziomie 830 m w listopadzie 2008 roku. W 2009 roku 
zastosowano podobne rozwiązanie dla kolejnej ściany eksploatacyjnej KWK „Halemba-Wirek”, tj. 
ściany 7 w pokładzie 415 w partii F na poziomie 830 m. 
 W 2009 roku zespół pracowników kopalni w składzie Z. Augustyniak, G. Jurkiewicz i R. Ro-
man za zastosowanie systemu mgłowego otrzymał w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warun-
ków Pracy nagrodę III stopnia. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w gmachu Sejmu Rzecz-
pospolitej Polskiej. 
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A,B  - wym iary wynikające z w arunków lokalnych

prąd pow ietrza świeżego
prąd pow ietrza zużytego

 
 
Rys. 4. Schemat zabudowy systemu mgłowego Telesto KoMeT 
Figure 4. Scheme of Telesto KoMeT development 

 
 Obecnie zespół pracuje nad udoskonaleniem przedstawionego w artykule rozwiązania a także 
wprowadził do stosowania w rejonie ściany 4 w pokładzie 416 w partii F na poziomie 830 metrów 
nowe rozwiązanie tzw. lancę. Lanca jest systemem opartym na głowicach wytwarzających mgłę 
wodną, które zabudowane są na obwodzie wyrobiska korytarzowego. 
 

 
 
Rys. 5. Lanca wytwarzająca mgłę wodną 
Figure 5. The Lance producing the water fog 
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PODSUMOWANIE 
 
Zastosowanie systemu mgłowego do neutralizacji zapylenia zapewnia między innymi maksymalną 
efektywność łączenia się pyłów z mgłą dzięki dużemu rozproszeniu i minimalnej wielkości kropel, 
podawanie ciągłego, nie impulsowego strumienia mgły, ograniczenie fluktuacji pyłów węglowych 
w obszarze wyrobiska korytarzowego, możliwość kierunkowego podawania mgły na miejsca szcze-
gólnego pylenia, zastosowanie dodatkowo środka powierzchniowo czynnego, który powoduje łącze-
nie w większe aglomeraty najdrobniejszych cząstek pyłu węglowego, bezpieczeństwo dzięki niskie-
mu ciśnieniu wody i gazu, możliwość zastosowania różnej konfiguracji głowic FEN® w celu opty-
malnego dostosowania się do warunków panujących w wyrobisku. 
 Istnieje możliwość rozpowszechnienia rozwiązań dla zwalczania zagrożenia związanego z wy-
stępowaniem pyłu kopalnianego w każdym zakładzie górniczym i nie tylko. Prosta konstrukcja oraz 
obsługa a nadto duże korzyści ekonomiczne jak również zastosowanie profilaktyki kreujące wła-
ściwe wzorce w kulturze technicznej wśród załóg górniczych powoduje, że proponowane rozwią-
zanie jest niezwykle pożądane. 
 
 
LITERATURA 
 

[1] Dokumentacja Techniczno-Eksploatacyjna systemu mgłowego Telesto KoMeT. 
[2] Pomiary intensywności osiadania pyłu w wyrobiskach KWK „Halemba-Wirek”. 

 
 
 
“Halemba-Wirek” Coalmine’s Experience with Harmful 
Dust Reduction Using the Fog Mesh System 
 
The system is a novelty that reduces volatile fractions by using a highly dispersed water fog. The 
application solution reduces the fluctuations of coal dust within a narrow working area in the vicin-
ity of the long walls. In consequence it leads to improving the general health and safety conditions 
as well as reduces the costs of keeping the low level of coal dust concentration in the drifts. The ar-
ticle introduces the system as well as presents its efficiency in fighting of the coal dust explosion 
hazard. The efficiency was determined by the measuring of the coal dust subsidence. 
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Wyniki badań poprawności działania prototypu 
niekomercyjnego górniczego robota inspekcyjnego 
 
 
L. Kasprzyczak, J. Mróz, S. Robak, S. Trenczek 
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Opisano opracowywany mobilny robot przeznaczony do inspekcji stref zagro-
żonych wybuchem w przemyśle górniczym oraz jego funkcjonalność pomiarową i trakcyjną. Omó-
wiono zakres niezbędnych badań dla uzyskania odpowiednich certyfikatów. Przedstawiono bada-
nia laboratoryjne robota na kompatybilność elektromagnetyczną, zgodność z dyrektywą ATEX i ba-
dania metrologiczne. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Robot górniczy, gazometria, strefy zagrożone wybuchem 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Górniczy Mobilny Robot Inspekcyjny GMRI przeznaczony jest do monitorowania stref zagrożo-
nych wybuchem, w których występuje nieznana mieszanina gazowa mogąca zawierać gazy wybu-
chowe, trujące i duszące. Sytuacja taka często ma miejsce w wyrobiskach, w których występuje lub 
występował pożar albo jego skutki. Trudno wówczas określić czas potrzebny na prowadzenie akcji 
przeciwpożarowej w związku z czym konieczne jest jej kontynuowanie, czasem z dużym nadmia-
rem, dla wykluczenie możliwości wznowienia pożaru – niekiedy także wybuchu metanu. 
 W otamowanym rejonie najczęściej pozostają kosztowne maszyny górnicze, m.in. kombajn, 
przenośniki i sekcje obudowy zmechanizowanej. Długotrwały przestój naraża zakład górniczy na 
znaczne straty finansowe. W związku z tym, w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG (we 
współpracy z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP) powstała koncepcja opra-
cowania i zbudowania robota inspekcyjnego, który może poruszać się w strefie zagrożonej wybu-
chem. Przy pomocy układu czujników parametrów fizykochemicznych robot umożliwi określenie 
składu mieszaniny gazowej i transmisję danych pomiarowych do konsoli operatora. Dzięki temu 
możliwa będzie dokładniejsza ocena stanu panującego w wyrobisku, a to wpłynie na szybkość 
i trafność decyzji dotyczących odizolowanego rejonu. 
 Pierwszym z problemów do rozwiązania było określenie założeń funkcjonalnych i koncepcji 
rozwiązań technicznych robota, co wymagało sprecyzowania minimalnych gabarytów pokonywa-
nych przeszkód stałych i wodnych, rozmiarów obrysu robota, zasięgu działania, analizowanych ga-
zów i ekstremalnych warunków klimatycznych oraz doboru odpowiednich materiałów [1]. 
 Na potrzeby pomiaru stężeń gazów o dużej wilgotności opracowano prototyp miernika wypo-
sażonego w system osuszania badanej próbki gazu przed podaniem jej na czujniki [2]. Jako detek-
tory wykorzystano czujniki elektrochemiczne i na podczerwień, działające poprawnie w atmosfe-
rze niskotlenowej. 
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 Natomiast z punktu widzenia funkcjonalności wykonawczej, która decyduje o skuteczności dzia-
łania, istotne było opracowanie systemu komunikacji oraz zasilania robota [3], co następnie spraw-
dzano podczas prób ruchowych modelu robota [4]. 
 Aby prototyp robota mógł być eksploatowany w strefach zagrożonych wybuchem metanu i py-
łu węglowego w podziemnych zakładach górniczych konieczne było spełnienie wymagań dyrek-
tywy ATEX100A i norm z nią zharmonizowanych. Ponadto, robot musiał zostać poddany bada-
niom na kompatybilność elektromagnetyczną, aby możliwe było nadanie oznakowania CE. W trak-
cie dalszej realizacji projektu przeprowadzono badania trakcyjne prototypu robota na terenie Insty-
tutu EMAG, a także w rzeczywistych warunkach w wyrobisku dołowym, co zrealizowane zostało 
przez Centralną Stację Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Ponadto przeprowadzono specjalistycz-
ne badania metrologiczne i klimatyczne układu czujników robota. 
 
 
2. BADANIA NA KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNĄ 
 
Przed przystąpieniem do badań laboratoryjnych analizowano normy dotyczące kompatybilności elek-
tromagnetycznej, tj.: 
– PN-EN 50270:2007: Kompatybilność elektromagnetyczna – Elektryczne przyrządy do wykry-

wania i pomiaru gazów palnych, gazów toksycznych lub tlenu, PKN, 2007; 
– PN-EN 61326-1:2009: Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laborato-

riach. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), Część 1: Wymaga-
nia ogólne, PKN 2009. 

 Ponieważ stwierdzono, że norma PN-EN 50270:2007 nie ma zastosowania do naukowych lub 
laboratoryjnych przyrządów używanych do analiz lub pomiarów, a jedynie można się nią posiłko-
wać w celu określenia wymagań dotyczących działania czujników pomiarowych. Badania prowa-
dzono więc zgodnie normą PN-EN 61326-1:2009. 
 Podczas badań skoncentrowano się głównie na pomiarze emisji oraz określeniu odporności. 
Ograniczenie poziomów niepożądanych emisji elektromagnetycznych daje pewność, że żadne inne 
wyposażenie, zainstalowane w pobliżu, nie zostanie nadmiernie narażone przez badane urządzenie 
EUT (Equipment Under Test). Ponadto urządzenie to powinno również pracować, bez niepożąda-
nej utraty właściwości, w środowisku elektromagnetycznym. 
 Mobilny robot zawiera na swym pokładzie podzespoły mechaniczne i elektroniczne. Na rysun-
ku 1, przedstawiającym schemat blokowy robota, układy elektroniczne robota są otoczone ramką 
z oznaczeniem ROBOT. Przepływ danych zaznaczono grubą linią, a zasilanie elektryczne cienką 
linią przerywaną. W korpusie robota znajdują się cztery mikrokontrolery programowalne: 
– układ czujników robota UCR, 
– mikrokontroler główny robota MGR, 
– sterownik zaworów robota SZR, 
– układ rozdziału energii URE wyposażony w mikrokontroler pomocniczy. 
 Ramką oznaczoną STACJA OPERATORA otoczono układy stacjonarne, znajdujące się w za-
sięgu operatora. Są nimi konsola pomiarowo-sterująca KPS oraz urządzenie typu zasilająco-trans-
misyjno-separujący UZTS oraz zasilacz. 
 Konsola KPS komunikuje się w trybie dwukierunkowym naprzemiennym z mikrokontrolerem 
głównym robota MGR w standardzie modemowym po jednej parze przewodów. Następnie rozka-
zy/zapytania/dane są rozdzielane z mikrokontrolera głównego MGR do innych jednostek progra-
mowalnych. Do sterownika zaworów SZR trafiają rozkazy odpowiedzialne za nadanie ruchu orga-
nów wykonawczych, a odbierane są sygnały z czujników stanu robota. Do układu czujników ga-
zometrycznych UCR kierowane są rozkazy wyzwalania pomiarów, a odbierane są wartości pomia-
rowe. Mikrokontroler pomocniczy odbiera rozkazy włączenia/wyłączenia kamer i oświetlenia, na-
tomiast zwraca dane pomiarowe o stanie naładowania akumulatora litowo-jonowego. Strumień da-
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nych z kamer podłączony jest kolejną parą przewodów bezpośrednio do izolatorów UZTS konsoli 
KPS. Natomiast konsola jest podłączona do UZTS kablem USB. 
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Rys. 1. Schemat blokowy układów elektronicznych Górniczego Mobilnego Robota Inspekcyjnego GMRI 
Figure 1. Block scheme of the mining inspective mobile robot GMRI 

 
 Na stojaku montażowym znajdują się dwa urządzenia: zasilacz iskrobezpieczny zasilany z jed-
nofazowego napięcia 230 V AC oraz urządzenie typu zasilająco-transmisyjno-separujący UZTS. 
Zasilacz zasila UZTS, w którym znajdują się: układy odpowiedzialne za izolację galwaniczną mię-
dzy iskrobezpiecznymi układami robota, a nieiskrobezpiecznymi układami konsoli operatora, po-
wielacz napięcia oraz konwerter sygnałów cyfrowych na sygnały przesyłane modemowo. Powie-
lacz napięcia powiela napięcie stałe z zasilacza i wprowadza składową stałą na linię modemową. 
Napięcie to po przetworzeniu służy do ładowania akumulatora niklowo-kadmowego i zasilania mi-
krokontrolera głównego MGR. 
 Układy robota podzielono na dwa iskrobezpieczne układy separowane galwanicznie (zaznaczo-
ne ramkami). Pierwszy z nich służy do komunikowania się ze stacją operatora i dokonywania po-
miarów miernikiem gazów. Zasilany jest on z akumulatora Ni-Cd. Drugi układ, zasilany z akumu-
latora litowo-jonowego (bez możliwości doładowania) służy do obsługi robota podczas dojazdu do 
strefy docelowej. 
 
2.1. Badania EMC – odporno  
 

Badania na odporność prowadzono zgodnie z tabelą 2 normy PN-EN 61326-1:2009. Narażanie od-
bywało się według norm podstawowych z rodziny IEC 61000-4. Odporność robota GMRI badano 
na portach: 
– Obudowy: pole elektromagnetyczne. 
– Zasilania AC: zapady napięcia, krótkie przerwy napięcia, serie szybkich impulsów, zaburzenia 

przewodzone RF. 
– WE/WY sygnałowe lub sterowania: serie szybkich impulsów i zaburzenia przewodzone RF. 
 Na rysunku 2 przedstawiono ustawienie robota GMRI wraz z urządzeniem zasilająco-transmi-
syjno-separującym UZTS i zasilaczem w komorze semibezodbiciowej. Konsola operatora znajdo-
wała się na zewnątrz komory i podłączona była kablem USB. Podczas badania elementy pneuma-
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tyczne robota zasilane były z butli sprężonego azotu w celu umożliwienia obserwacji ewentual-
nych ruchów. Badanie miało na celu określenie czy układy elektroniczne robota narażone polem 
elektromagnetycznym będą działać poprawnie. 

 

 
 
Rys. 2. Robot GMRI, zasilacz i urządzenie UZTS w komorze EMC podczas badania odporności 
Figure 2. Robot GMRI, supplier and the UZTS device in the EMC chamber during immunity test 

 
 Jako główne kryterium poprawnego działania robota zdefiniowano brak niekontrolowanych ru-
chów organów wykonawczych robota podczas badania (maszyna nie może wykonać żadnych nie-
kontrolowanych ruchów, aby nie stanowić zagrożenia dla mienia i osób). Obserwacji dokonywano 
poprzez kamerę umieszczoną wewnątrz komory i podłączoną do monitora na stanowisku operatora 
komory. Podczas narażania nie zanotowano żadnych niekontrolowanych ruchów robota. 
 Ponadto śledzono dokładności pomiarowe opracowanego układu czujników gazometrycznych. 
Pomiary prowadzono z użyciem gazu „zerowego” i gazów wzorcowych o wartościach: 
– metan 2,23%, 
– tlenek węgla 165 ppm, 
– dwutlenek węgla 1,59%. 
 Dla gazów „zerowego” i wzorcowych błędy wynosiły: 
– ±5% zakresu pomiarowego dla metanu, 
– ±10% zakresu pomiarowego dla tlenku węgla, 
– ±10% zakresu pomiarowego dla dwutlenku węgla, 
– ±2,5% zakresu pomiarowego dla tlenu, 
– ±1°C dla temperatury, 
– ±3% dla wilgotności względnej. 
 Stwierdzono, że dokładność wskazań stężeń gazów, wartości temperatury i wilgotności jest za-
dawalająca i mieści się w przedziałach zgodnych z wymaganiami tablicy 5 normy PN-EN 50270:2007. 
 Powyższe wyniki badań dokładności pomiarowych czujników uzyskano przy uziemionych ek-
ranach przewodów elektrycznych robota oraz obudowach. 
 Wyniki badań [5] odporności poszczególnych portów na pozostałe zaburzenia były pozytywne 
i spełniono kryteria albo równe wymaganiom albo wyższe od podanych w normie. 
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2.2. Badania EMC – emisja 
 

Pomiar emisji prowadzono według metody zawartej w PN-EN 55011:2007+A2:2007. Pomiary po-
la elektromagnetycznego emitowanego przez GMRI dokonywano w paśmie od 30 MHz do 1 GHz 
z limitem poziomu ustalonym wg PN-EN 61000-6-4:2008. Na rysunku 3 przedstawiono ustawienie 
robota GMRI wraz z zasilaczem i urządzeniem UZTS w komorze EMC. 
 

 
 
Rys. 3. Robot GMRI, zasilacz i urządzenie UZTS w komorze EMC podczas pomiaru emisji 
Figure 3. Robot GMRI, supplier and the UZTS device in the EMC chamber during emission test 
 
 Pomiar wykonano dla robota w dwóch konfiguracjach: 
– bez podłączonych ekranów przewodów elektrycznych robota (rys. 4a), 
– z podłączonymi ekranami przewodów elektrycznych robota (rys. 4b). 
 Okazało się, że robot z uziemionymi ekranami przewodów elektrycznych charakteryzował się 
gorszą, chociaż dopuszczalną emisją pola elektromagnetycznego. Pomimo uzyskanych rezultatów 
badań pozostawiono podłączone ekrany przewodów elektrycznych robota, z uwagi na korzystniej-
sze działanie czujników parametrów atmosfery podczas narażania GMRI opisane w podrozdziale 2.1. 
 

 
 
Rys. 4a. Wykres emisji GMRI bez podłączonych ekranów przewodów elektrycznych 
Figure 4a. Graph of GMRI emission with unconnected electrical shields 
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Rys. 4b. Wykres emisji GMRI z podłączonymi ekranami przewodów elektrycznych 
Figure 4b. Graph of GMRI emission with connected electrical shields 

 
3. BADANIA TRAKCYJNE PROTOTYPU ROBOTA 
 
Jak już wspomniano, prototyp robota poddano badaniom trakcyjnym na terenie Instytutu EMAG, 
celem przygotowania robota do testów w rzeczywistym wyrobisku górniczym. Na rysunku 5 przed-
stawiono fazy pokonywania przez robota przeszkody o wysokości 20 cm. Próby zakończyły się po-
myślne. Na rysunku 6 pokazano fazy wjazdu robota na wzdłużną rampę o pochyleniu 30°. Przejazd 
przez rampę boczną o nachyleniu 30° przedstawiono na rysunku 7. Sprawdzono możliwość trans-
portowania robota przez przepust tamowy o średnicy 800 mm. Na rysunku 8 przedstawiono widok 
robota w lutni z obu stron. Robot przetransportowano przez lutnię bez butli ze sprężonym azotem. 
Przed przetransportowaniem robota należy poluzować mocowania tylnej płyty korpusu, co umoż-
liwia zsunięcie tylnej osi kół i zbliżenie ich do siebie. 
 Z kolei podczas badań trakcyjnych zleconych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A., 
prototyp robota został przebadany w rzeczywistym wyrobisku górniczym w KWK Bobrek-Cen-
trum na poziomie 726 m [6]. Przejazd przez miejsce zawodnione o głębokości 20 cm (przekracza-
jące założenia funkcjonalne o 100%) przedstawiono na rysunku 9. 

 

 
 
Rys. 5a. Fazy pokonywania przeszkody o wysokości 20 cm 
Figure 5a. Stages of overcoming of the 20 cm obstacle 
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Rys. 5b. Fazy pokonywania przeszkody o wysokości 20 cm 
Figure 5b. Stages of overcoming of the 20 cm obstacle 

 

 
 
Rys. 6. Fazy pokonywania wzdłużnej rampy o nachyleniu 30° 
Figure 6. Stages of overcoming of lengthways slope 30° 

 

 
 
Rys. 7. Przejazd przez boczną rampę o nachyleniu 30° 
Figure 7. Drive through the side slope 30° 
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Rys. 8. Transport robota przez lutnię o średnicy 800 mm 
Figure 8. Transport of the robot through the 800 mm diameter sluice of dam 

 

 
 
Rys. 9. Przejazd robota przez miejsce zawodnione o głębokości ok. 20 cm w KWK Bobrek-Centrum 
Figure 9. Drive through heavily watered ground of depth 20 cm in Bobrek-Centrum Hard Coal Mine 
 
 
4. BADANIA NA ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ ATEX100A 
 
Badania na zgodność z dyrektywą ATEX zlecono Jednostce Notyfikowanej OBAC Sp. z o.o. Z uwa-
gi na to, że robot GMRI jest złożonym urządzeniem mechatronicznym [7], w celu ułatwienia pro-
cesu badań i certyfikacji, podzielono go na podzespoły. Badano następujące podzespoły robota: 
– ogniwa litowo-jonowe i niklowo-kadmowe akumulatorów w konstrukcjach radiatorowych, 
– ograniczniki prądu obu akumulatorów, 
– mikrokontroler główny robota MGR, 
– układ czujników robota UCR z pompką gazu, 
– sterownik zaworów robota SZR, 
– układ rozdziału energii URE z mikrokontrolerem pomocniczym, 
– kamerę OKO-1R, 
– korpus i napędy robota, 
– opony robota, 
– obudowy układów elektronicznych (na stopień ochrony przed wnikaniem pyłu i wody IP). 
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 Badania poszczególnych podzespołów zostały poświadczone stosownymi opiniami, sprawozda-
niami i raportami z badań. W konstrukcji robota zastosowano również wiele podzespołów komer-
cyjnych posiadających już odpowiednie certyfikaty. W sumie zebrano 33 dokumentacje techniczne, 
certyfikaty, opinie i raporty z badań. Dokumenty te posłużyły do opracowania dokumentacji certy-
fikacyjnej i otrzymania certyfikatu dla prototypu robota z cechą Ex I M1 Ex ia I. GMRI spełnia więc 
kryteria najbardziej wymagającej kategorii M1, co oznacza, że może być eksploatowany w strefach 
zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego w podziemnych zakładach górniczych. 
 
 
5. BADANIA METROLOGICZNE UKŁADU CZUJNIKÓW ROBOTA 
 
Badania czujników robota zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami: 
– dla metanu: PN-EN 60079-29-1:2010, Atmosfery wybuchowe. Część 29-1: Detektory gazu. 

Wymagania metrologiczne i funkcjonalne detektorów gazów palnych; 
– dla tlenu: PN-EN 50104:2006, Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru tlenu. Wyma-

gania eksploatacyjne i metody badań; 
– dla dwutlenku i tlenku węgla nie istnieją obecnie normy określające wymagania metrologiczne. 

Przyjęto, że badanie czujnika dwutlenku węgla zostanie przeprowadzone zgodnie z normą do 
wykrywania i pomiaru tlenu, a tlenku węgla zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
z dnia 22.12.2005 r. „w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych 
przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”. Dz. U. Nr 263, poz. 2203. 

 
Tabela 1. Dopuszczalne błędy pomiarowe czujników robota 
Table 1. Permissible measuring errors of robot sensors 

Rodzaj badań Czujnik metanu Czujnik tlenu Czujnik dwutlenku węgla Czujnik tlenku węgla

Krzywa 
kalibracyjna 

0,1% CH4 
lub 5% wskazań 

2,5% zakresu 
pomiarowego 
lub 0,2% O2 

2,5% zakresu 
pomiarowego 

lub 0,2% CO2

3 ppm CO 
lub 2,5% zakresu 

pomiarowego 

Dryft 
temperaturowy 

0,2% CH4 
lub 10% wska-

zań dla 20°C 

5% zakresu 
pomiarowego 
lub 0,5% O2 

5% zakresu 
pomiarowego 

lub 0,5% CO2 

6 ppm 
lub 2,5% zakresu 

pomiarowego 

Dryft 
wilgotnościowy 

0,2% CH4 
lub 15% wska-

zań w 40°C 

2,5% zakresu 
pomiarowego 
lub 0,2% O2 

2,5% zakresu 
pomiarowego 

lub 0,2% CO2 

6 ppm 
lub 2,5% zakresu 

pomiarowego 

 
 W tabeli 1 przedstawiono dopuszczalne błędy pomiarowe wyznaczone na podstawie wymagań 
ww. norm. Wyniki badań układu czujników robota z użyciem gazów wzorcowych i komory klima-
tycznej mieszczą się w dopuszczalnych zakresach błędów pomiarowych [5]. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że niekomercyjny prototyp robota 
GMRI został zaprojektowany i wykonany w sposób właściwy, gdyż spełnił wymagania dyrektyw 
ATEX i EMC oraz norm z nimi zharmonizowanych. Również właściwości pomiarowe układu czuj-
ników robota zostały zweryfikowane w laboratorium i podczas testów ruchowych. Testy trakcyjne 
wykazały, że prototyp robota jest zdolny do pokonywania różnych przeszkód terenowych stałych 
i wodnych. W kolejnym, potencjalnym projekcie należy skoncentrować się nad opracowaniem pro-
totypu zdolnego do pokonywania bardziej wymagających przeszkód terenowych i zwiększeniem 
zasięgu operowania robota. 
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Tests Results of Operation Correctness of Non-Commercial 
Prototype of Mining Inspective Robot 
 
The elaborated mobile robot for use for inspections of hazardous explosive zones in the mining in-
dustry was described and its measuring and traction functionality. The range of necessary tests for 
obtaining appropriate certificates was discussed. The laboratory tests of the robot for electromag-
netic compatibility, conformity with the ATEX directive and metrological tests were presented. 
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Zakres prowadzonej profilaktyki i monitoringu zagrożenia 
tąpaniami w trakcie eksploatacji ściany 8 w pokładzie 510 
w aspekcie umożliwienia dalszego wybierania tego pokładu 
w perspektywicznej parceli Śródmieścia miasta Bytomia 
 
 
Leonard Klabis 
Centrum Wydobywcze „Pó noc” 
 
Andrzej Malesza, Zbigniew Pałka, Wojciech Tetla 
KWK „Bytom-Centrum” 
 
 
 
 
 
 
Kopalnia „Bobrek-Centrum” prowadzi roboty górnicze w warunkach znacznego skrępowania wy-
nikającego głównie ze złożonych warunków geologiczno-górniczych oraz występujących zagrożeń 
naturalnych, z których zagrożenie tąpaniami jest wiodące. W niniejszym referacie przedstawiono 
zaszdy eksploatacji ścianą 8 w pokładzie 510 (z uwzględnieniem kolejnych faz związanych z wa-
runkami górniczymi i bieżącym kształtowaniem się zagrożenia tąpaniami), metody monitoringu 
stanu zagrożenia tąpaniami i środki stosowanej profilaktyki tąpaniowej. W wyniku uzyskanych do-
świadczeń przy prowadzeniu eksploatacji ściany 8 Kopalnia mogła ustalić parametry techniczne 
dla nowego kompleksu ścianowego i zasady profilaktyki tąpaniowej dla kolejnej ściany 6 w pokła-
dzie 510. Ściana 8 rozpoczynała eksploatację pod filarem ochronnym Śródmieścia miasta Bytomia, 
otwierając perspektywę wybierania na podsadzkę hydrauliczną kolejnych siedmiu ścian. 
 
 
 
I. WARUNKI GÓRNICZO-GEOLOGICZNE DLA ŚCIANY 8 W POKŁADZIE 510 w.d. 
 
Ściana 8 w pokładzie 510 warstwa dolna uruchomiona została w dniu 7.05.2007 r. Parcela ściany 8 
zlokalizowana była w północno-wschodniej części OG „Bytom-Centrum I”, w obszarze filara och-
ronnego Śródmieścia miasta Bytomia. Pokład 510 warstwa dolna w parceli ściany 8 zaliczony jest 
do III stopnia zagrożenia tąpaniami. Część parceli ściany 8 (ośmiometrowy pas ściany przyległy do 
chodnika 10/8 – od chodnika 10/2 na wschód) znajdował się w części pokładu zaliczonej do I 
stopnia zagrożenia tąpaniami. 
 Pod względem pozostałych zagrożeń naturalnych pokład 510 zaliczony był do: 
– I kategorii zagrożenia metanowego, 
– I stopnia zagrożenia wodnego, 
– klasy B zagrożenia pyłowego, 
– IV grupy skłonności do samozapalenia. 
 Pokład 510 w polu ściany 8 zalegał na głębokości 550–730 m, z nachyleniem 5–11° w kierun-
ku na południowy zachód; miąższość pokładu wynosi: 9,0–9,7 m. W części zachodniej parceli 
ściany 8 pokład 510 występuje w bezpośrednim sąsiedztwie pokładu 507 – odległość pomiędzy ty-
mi pokładami w rejonie przecinki rozruchowej wynosiła około 1,6 m. Odległość ta rosła w kierun-
ku wschodnim i w rejonie linii zakończenia biegu ściany wynosiła około 22 m. Jednocześnie w kie-
runku wschodnim zwiększał się udział piaskowców w pakiecie skał płonnych oddzielających po-
kłady 507 i 510. 
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 Ściana 8, o długości frontu około 134 m, wyposażona była w sekcje obudowy zmechanizowa-
nej typu TAGOR-17/37-LV/Op2 (65 szt.), budowane z podziałką 2,0 m. Między sekcjami obudo-
wy zmechanizowanej budowane były odrzwia drewniane. Przy chodnikach stosowna była obudo-
wa indywidualna o długości do 2,5 m. 
 
 
II. KSZTAŁTOWANIE SIĘ STANU ZAGROŻENIA TĄPANIAMI 

DLA ŚCIANY 8 W POKŁADZIE 501 w.d. 
 
W prognozie analitycznej dla ściany 8 w pokładzie 510 stwierdzono, że w trakcie prowadzenia ro-
bót eksploatacyjnych prawdopodobne są procesy zniszczenia w pokładzie i towarzyszące im ni-
skoenergetyczne wstrząsy o energiach  5×104 J. Według tej prognozy w okresie prowadzenia eks-
ploatacji w obszarze ściany 8 istniała możliwość uaktywniania się wstrząsogennych warstw pia-
skowca zalegających nad pokładem 510 oraz oceniano, że dla większości wstrząsów energie nie 
przekroczą: 5×105 [J], aczkolwiek nie można wykluczyć incydentalnych zdarzeń o energiach o rząd 
większych. 
 Podczas prowadzenia eksploatacji w początkowej (pierwszej) części wybiegu ściany 8 (około 
300 m) zagrożenie tąpaniami kształtowało się na poziomie odpowiadającym ww. prognozom i prze-
widywaniom, nie przekraczając stanu słabego zagrożenia według metody kompleksowej. W tym 
etapie prowadzenia ściany rejestrowano dużą ilość wstrząsów niskoenergetycznych (102–104 J) i in-
cydentalnie wstrząsy o energiach rzędu 105 J. Nie zachodziła konieczność stałego stosowania pro-
filaktyki aktywnej. 
 Łącznie w ww. okresie prowadzenia ściany 8 (7.05–30.09.2007 r.) wystąpiło 1538 wstrząsów 
o energiach rzędu: 102 J – 858 wstrząsów, 103 J – 602 wstrząsy, 104 J – 66 wstrząsów, 105 J – 
2 wstrząsy. 
 
Tabela 1. Kształtowanie się aktywności sejsmicznej w ścianie 8 
w pokładzie 510 za okres od 7.05.2007 do 30.09.2007 
Table 1. Developing of seismic activity in wall 8 in seam 510 
in the period from 7.05.2007 to 30.09.2007 

MIESIĄC V VI VII VIII IX 

Ilość wstrząsów 
O energii rzędu 

102 99 132 148 154 325 
103 64 111 110 119 198 
104 8 18 6 13 21 
105 - 1 - 1 -
106 - - - - - 

Suma wstrząsów 171 262 274 287 544 
Suma wstrząsów na wybiegu 138 237 252 231 463 
Suma wstrząsów w zrobach 33 25 22 56 81 

Postęp [m] 49 85 65 79 51 
Średni postęp/dobę [m] 1,96 3,50 2,6 3,04 2,13 

Suma energii/5 m postępu [105 J] 0,45 0,65 0,46 0,93 1,29 

 
 Charakterystyczną cechą aktywności sejsmicznej rejestrowanej w rejonie ściany 8 w tym okre-
sie było to, że przeważająca część wstrząsów rejestrowana była na zmianach wydobywczych, 
w czasie urabiania calizny węglowej kombajnem lub w ciągu kilku minut od zatrzymania urabia-
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nia. Reguła ta dotyczyła prawie wszystkich wstrząsów o energiach  1×104 J; tylko jeden z tych 
wstrząsów wystąpił w czasie postoju kombajnu. 
 Od uruchomienia ściany do końca września 2007 roku w rejonie ściany 8 wystąpiły 2 wstrząsy 
silne, które dla ściny podsadzkowej i grubego pokładu mozna traktować jako silne, tj.: 3×105 J 
w dniu 18.06.2007 roku i 8×105 J w dniu 25.08.2007 roku. Wymienione wyżej wstrząsy, z wyjąt-
kiem jednego (o energii 8×105 J) nie powodowały żadnych skutków. Wstrząs o energii 8×105 J 
spowodował złamanie stropnicy jednych odrzwi obudowy drewnianej budowanej między sekcjami 
obudowy zmechanizowanej oraz uszkodzenie wykładki stropu na odcinku obudowy indywidualnej 
przy chodniku 10/8. W wyniku wstrząsów trzech pracowników przebywających w ścianie 8 uległo 
wypadkom lekkim. 
 W związku z dużą ilością wstrząsów na wybiegu ściany, KRZG wydłużył strefę szczególnego 
zagrożenia tąpaniami, doraźnie także stosowana była aktywna profilaktyka tąpaniowa w postaci 
strzelań wstrząsowych z chodników i z czoła ściany. Ponadto, po wstrząsie o energii 8×105 J w dniu 
25.08.2007 roku, KRZG ograniczył (okresowo) postęp ściany do 2,5 m/d i wprowadził strzelania 
(z chodników przyścianowych) torpedujące strop pokładu nad polem ściany otworami o długości 
40 m i średnicy 76 mm, wierconymi w odstępach co 20 m. 
 Przyrost aktywności sejsmicznej wystąpił przede wszystkim we wrześniu i objawiał się wyraź-
nym zwiększeniem częstości występowania wstrząsów niskoenergetycznych. Nie wystąpiły jednak 
w tym okresie wstrząsy silne. 
 W październiku 2007 roku po silnym wzroście aktywności sejsmicznej, objawiającej się wstrzą-
sami o energiach rzędu 105–106 J, kopalnia zweryfikowała zasady profilaktyki tąpaniowej dla ścia-
ny 8. Ustalono m.in., że z uwagi na zróżnicowanie warunków geologicznych i górniczych, dla do-
brania optymalnych rygorów profilaktyki tąpaniowej, pozostały wybieg ściany 8 należy podzielić 
na 3 Fazy: 
Faza I obejmowała wybieg ściany 8 od uruchomienia do 30 m na wschód od krawędzi pokładu 507 
(część parceli z najtrudniejszymi warunkami geologiczno-górniczymi); 
Faza II obejmowała wybieg od 30 m na wschód od krawędzi pokładu 507 do 20 m na zachód od 
krawędzi pokładów 419 i 501; 
Faza III obejmowała wybieg od 20 m na zachód od krawędzi pokładów 419 i 501 do linii zakoń-
czenia ściany 8. 
 Fazę I i III uznano za najbardziej zagrożone tąpaniami. W Fazie II eksploatacji warunki geolo-
giczno-górnicze były najbardziej korzystne. 
 Z uwagi na duże zagrożenie tąpaniami w Fazie I wprowadzono wielokierunkową intensywną 
profilaktykę tąpaniową, której podstawowe założenia polegały na: 
– ograniczeniu dobowego postępu ściany i kroku podsadzkowego do 2,1 m, 
– ograniczeniu wysokości ściany do 2,3 m, 
– stosowaniu intensywnej, aktywnej profilaktyki tąpaniowej w postaci: strzelań wstrząsowych 

i kamufletowych, strzelań torpedujących skały stropowe oraz wysokociśnieniowego nawadnia-
nia calizny pokładu 510. 

 Przyjęte rygory profilaktyki tąpaniowej pozwoliły na bezpieczne prowadzenie eksploatacji w Fa-
zie I, pomimo dużej aktywności sejsmicznej górotworu. Analiza warunków geologiczno-górni-czych 
prowadzona na etapie projektowania profilaktyki tąpaniowej w poszczególnych fazach wskazywa-
ła na możliwość ich złagodzenia w Fazie II. Jednak wyniki obserwacji stanu zagrożenia tąpaniami 
w okresie poprzedzającym wejście ściany w Fazę II nie pozwalały na zmianę stosowanej profilak-
tyki. W konsekwencji dla Fazy II utrzymano zasadnicze rygory profilaktyki tąpaniowej obowiązu-
jące w Fazie I, dostosowując je jedynie do nieco odmiennych warunków górniczych. 
 W Fazie I eksploatacji, która obejmowała średnio 495 m wybiegu ściany 8, wystąpiło łącznie 
2941 wstrząsów górotworu, w tym: 1750 rzędu 102 J, 1036 rzędu 103 J, 145 rzędu 104 J, 7 rzędu 
105 J i 3 rzędu 106 J. Stan zagrożenia według metody kompleksowej oceniano jako słaby lub średni. 
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 Fazę II prowadzenia eksploatacji ścianą 8 można podzielić na dwa etapy różniące się zasadni-
czo aktywnością sejsmiczną. 
 
 

 
 
Rys. 1. Mapa pokładowa ściany 8 w pokładzie 510 
Figure 1. Map of wall 8 in seam 510 
 
 
 Pierwszy z tych okresów, obejmujący około 120 m wybiegu (1.05–10.11.2008 r.) Fazy II, cha-
rakteryzował się wysoką sejsmicznością objawiającą się stosunkowo dużą częstością występowa-
nia wstrząsów silnych (rzędu 105–106 J). W okresie tym wystąpiło łącznie 615 wstrząsów górotwo-
ru, w tym: 279 rzędu 102 J, 201 rzędu 103 J, 112 rzędu 104 J, 19 rzędu 105 J i 4 rzędu 106 J (tab. 2). 
Przy czym należy podkreślić, że większość (ok. 68%) wstrząsów silnych i wstrząsów o energiach 
rzędu 104 J (ok. 67%) prowokowana była prowadzoną intensywną aktywną profilaktyką tąpanio-
wą. Natomiast w okresach między wykonanymi strzelaniami profilaktycznymi występowały zazwy-
czaj wstrząsy o energiach niższych niż prowokowane strzelaniami. 
 W wyżej opisanej, pierwszej części Fazy II, z uwagi na dużą aktywność sejsmiczną oraz wzro-
sty stanu zagrożenia tąpaniami KRZG, w uzasadnionych przypadkach, okresowo ograniczał postęp 
ściany do jednego skrawu w ciągu doby (0,7 m) i zwiększał częstość wykonywanych strzelań ka-
mufletowych (przed każdym skrawem) i wstrząsowych (1 strzelanie w każdym cyklu). 
 Drugi z tych okresów zaczynający się w II dekadzie listopada 2008 roku i trwający do maja 
2009 roku wyróżniał się zdecydowanie mniejszą sejsmicznością. W tym okresie w rejonie ściany 8 
występowały wyłącznie wstrząsy niskoenergetyczne: 307 rzędu 102 J, 430 rzędu 103 J i 160 rzędu 
104 J; łącznie 897 wstrząsów. W okresie tym regularnie osiągano postęp dobowy ściany wynoszący 
2,1 m. Nie wpłynęło to jednak na wzrost aktywności sejsmicznej, stosowano bowiem stale zwięk-
szoną częstotliwość wykonywania strzelań wstrząsowych (1 strzelanie w cyklu podsadzkowym). 
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Tabela 2. Kształtowanie się aktywności sejsmicznej w ścianie 8 w pokładzie 510 za okres 1.05–31.11.2008 
Table 2. Developing of seismic activity in wall 8 in seam 510 in the period from 1.05 to 31.11.2008 

MIESIĄC V VI VII VIII IX X XI 

Ilość wstrząsów 
o energii rzędu 

102 83 49 49 40 29 25 19 
103 47 31 29 28 30 28 41 
104 6 10 21 12 24 30 33 
105 3 - 1 4 3 6 2 
106 1 - - - 2 1 - 

Suma wstrząsów 140 90 100 84 88 90 95 
Suma wstrząsów na wybiegu 128 82 94 73 83 82 81 
Suma wstrząsów w zrobach 12 8 6 11 5 8 14 

Postęp [m] 19 12,5 14 13 22,25 25,75 23 
Suma energii/miesiąc [105 J] 37,0 2,7 17,0 15,0 64,0 65,0 14,81 

Suma energii/5 m postępu [105 J] 9,74 1,08 6,07 5,77 14,38 12,62 3,22 

 
Tabela 3.Kształtowanie się aktywności sejsmicznej w ścianie 8 w pokładzie 510 od 1.12.2008 do 5.05.2009 
Table 3. Developing of seismic activity in wall 8 in seam 510 in the period from 1.12 to 5.05.2009 

MIESIĄC XII 08 I 09 II 09 III 09 IV 09 V 09 

Ilość wstrząsów 
o energii rzędu 

102 61 42 55 69 63 2 
103 61 72 77 93 88 6 
104 21 38 25 22 29 1 
105 - - - - - -
106 - - - - - -

Suma wstrząsów 143 152 157 184 180 9 
Suma wstrząsów na wybiegu 119 131 138 111 100 6 
Suma wstrząsów w zrobach 24 21 19 73 80 3 

Postęp [m] 27,7 29,7 34,5 41,5 40,5 1,5 
Suma energii/miesiąc [105 J] 5,82 12,6 7,59 7,65 11,4 1,05 

Suma energii/5 m postępu [105 J] 1,05 2,12 1,10 0,92 1,41 1,05 

 
 W Fazie II eksploatacji zagrożenie tąpaniami według metody kompleksowej było generalnie 
słabe a po wstrząsach o energii ≥ 5×104 J wzrastało do stanu średniego. Wstrząsy o energiach rzę-
du 106 J powodowały wzrost zagrożenia wg metody sejsmologicznej do stanu silnego. Według me-
tody kompleksowej zagrożenie było słabe lub średnie (po ww. wzrostach aktywności sejsmicznej). 
 Aktywność sejsmoakustyczna generalnie nie była duża. Zagrożenie wg tej metody generalnie 
nie występowało lub było słabe. Występowały sporadycznie wzrosty do stanu średniego, które za-
sadniczo związane były ze wzrostami aktywności sejsmicznej. Stąd też w drugiej części Fazy II, 
oprócz spadku aktywności sejsmicznej, widoczny był także istotny spadek aktywności sejsmoaku-
stycznej. 
 Metoda wiercenia otworów małośrednicowych, stosowana z częstotliwością jeden raz na dobę 
w ścianie nie wykazywała wzrostu zagrożenia tąpaniami. Maksymalny wychód zwiercin wyniósł 
4,7 l/mb. 
 Badania geofizyczne (RMS) wykonywane z częstotliwością 1 raz na dwa tygodnie wykazywały 
generalnie słabe zagrożenie. W czterech przypadkach w pierwszej części Fazy II stwierdzono stan 
średniego zagrożenia wg tej metody. 
 W maju 2009 roku ściana 8 weszła w Fazę III eksploatacji. Z uwagi na złożone warunki górni-
cze, a w szczególności zaszłości górnicze w pokładach 419, 501 i 504, dla Fazy III utrzymano ry-
gory profilaktyki tąpaniowej obowiązujące w Fazie II. W czasie prowadzenia ściany 8 w Fazie II, 
w jej rejonie występowały wstrząsy o energiach 102–106 J, przy czym w drugiej części Fazy II ak-
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tywność sejsmiczna była wyraźnie mniejsza i do czasu wejścia w Fazę III charakteryzowała się 
wstrząsami o energii rzędu 102–104 J. Na początku maja 2009 r., po wejściu w Fazę III, obserwo-
wany był okresowy wzrost aktywności, w szczególności w zakresie wstrząsów o energii rzędu 104. 
Występowały także pojedyncze wstrząsy rzędu 105 J (2 wstrząsy). W kolejnym okresie eksploata-
cji ściany aktywność sejsmiczna, podobnie jak w drugiej części Fazy II, była wyraźnie mniejsza 
i charakteryzowała się wstrząsami o energii rzędu 102–104 J. 
 W październiku i listopadzie 2009 roku (podczas przechodzenia frontu ścianowego pod obszarem 
resztkowym pokładu 504) nastąpił wzrost aktywności sejsmicznej (wystąpiły pojedyncze wstrząsy 
silne rzędu 105 J – 4 wstrząsy, w tym jeden sprowokowany aktywną profilaktyką tąpaniową). 
 W analizowanym okresie epicentra wstrząsów z rejonu ściany 8 lokalizowały się zarówno za, 
jak i przed frontem ściany, przy czym większość występowała przed frontem ściany. 
 Według metody sejsmologicznej od 16.12.2009 roku ściana generalnie była słabo zagrożona tą-
paniami. Większość wstrząsów o energii rzędu 104 J (5 z 8) sprowokowana były aktywną profilak-
tyką tąpaniową (4 – strzelaniami i 1 – nawadnianiem). 
 Obserwacje sejsmoakustyczne prowadzone były w sposób wzmożony – 4 geofonami: 1. w chod-
niku 8/6 oraz 3. zabudowanymi w chodniku materiałowym. W analizowanym okresie wystąpiło 6 
wzrostów aktywności trwających łącznie 12 godzin oraz 7 wzrostów zmianowych do stanu słabego 
trwających łącznie 14 zmian. 
 Metoda wiercenia otworów małośrednicowych, stosowana w ścianie z częstotliwością jeden raz 
na dobę, nie wykazywała stref wzmożonych naprężeń. Maksymalny wychód zwiercin wyniósł 4,7 
l/mb. Nie występowało zagrożenia tąpaniami według tej metody. 
 Badania geofizyczne (RMS), wykonywane z częstotliwością co 2 tygodnie w ścianie oraz ocio-
sach ścianowych chodników przyścianowych, wykazywały stan słabego zagrożenia tąpaniami. 
 Według metody kompleksowej zagrożenie generalnie było oceniane jako słabe. 
 W dotychczasowym okresie drążenia chodnika 6/4 zagrożenie wg metody kompleksowej i po-
szczególnych metod rzeczywistych nie występowało. 
 Aktywność sejsmiczną rejestrowaną podczas całego biegu ściany przedstawia poniższa tablica. 
 
Tabela 4. Kształtowanie się aktywności sejsmicznej w ścianie 8 w pokładzie 510 
Table 4. Developing of seismic activity in wall 8 in seam 510 

FAZA I II III Suma 

Ilość wstrząsów 
o energii rzędu 

102 1748 584 272 2604 
103 1034 623 598 2255 
104 145 271 231 647 
105 7 19 7 33 
106 3 4 - 7 

Suma wstrząsów 2937 1501 1108 5546 
Suma wstrząsów na wybiegu 2635 1282 858 4775 
Suma wstrząsów w zrobach 302 219 250 771 

Postęp [m] 554 310,25 350,5 1214,75 
Suma energii [106 J] 28,734 26,375 9,987 65,096 

 
Sejsmoakustyka 
 

Podczas prowadzenia eksploatacji ścianą 8 w pokładzie 510 wystąpiło 258 wzrostów godzinowych 
aktywności sejsmoakustycznej powodujących wycofanie załogi z wyznaczonych stref szczególne-
go zagrożenia tąpaniami, trwających łącznie 434 godziny. 12 wzrostów okresowych wystąpiło po 
wstrząsach samoistnych (nawet o energii rzędu 102 J), 5 – po wykonanych strzelaniach profilak-
tycznych, 1 w trakcie nawadniania. Odnotowano również 2 przypadki, że podczas wzrostu sejsmo-
akustycznego wystąpiły wstrząsy wysokoenergetyczne. W dniu 22 kwietnia 2008 roku wzrost sej-
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smoakustyczny trwał od godz. 1700 do 2000 na geofonach przyścianowych, a o godz. 1808 wystąpił 
wstrząs o energii 5 105 J zlokalizowany 30 m przed frontem ściany 8. Drugi przypadek wystąpił 
w dniu 30 kwietnia 2008 roku; w czasie trwania wzrostu sejsmoakustycznego (od godz. 1100 do 1400) 
wystąpił wstrząs o godzinie 1128 o energii 8 106 J, zlokalizowany 30 m przed frontem ściany. 
 
Aktywna profilaktyka t paniowa 
 

Eksploatacja ścianą 8 prowadzona była z zastosowaniem wielokierunkowej profilaktyki tąpaniowej 
obejmującej strzelania torpedujące skały stropowe, strzelania wstrząsowe i kamufletowe oraz wy-
sokociśnieniowe nawadnianie calizny pokładu wykonywanej zgodnie z ustaleniami KRZG zawar-
tymi w stosownych protokołach Zespołu ds. Tąpań Obudowy i Kierowania Stropem. Poniżej po-
dano przykład stosowanej profilaktyki tąpaniowej ustalonej w Protokole nr ZK-2/09 z dnia 26.11. 
2009 roku Zespołu Konsultacyjnego ds. zagrożeń tąpaniami i wentylacyjno-pożarowych w Kopalni 
Węgla Kamiennego „Bobrek-Centrum”, tj.: 
a) z częstotliwością jeden raz w tygodniu - strzelania torpedujące strop nad ścianą 8 z czoła ścia-

ny; 4–8 otworami strzałowymi, wierconymi pod spąg pokładu 507, ładunkiem 40–140 kg MW; 
długość otworów: 25–30 m; czas wyczekiwania: minimum 2 godziny; 

b) strzelania kamufletowe w czole ściany, wykonywane z częstotliwością nie mniejszą niż 1 raz 
na krok (cykl) podsadzkowy otworami o długości do 6 m i średnicy 42 mm, wierconymi co 
2 sekcje obudowy zmechanizowanej; ładunek MW na otwór: do 3 kg MW; z częstotliwością 
nie mniejszą niż 3 cykl podsadzkowy strzelania kamufletowe łączone są ze strzelaniami wstrzą-
sowymi, wykonywanymi w otworach strzałowych długości 12–15 m, według schematu: 2 ot-
wory do strzelania kamufletowego i 1 otwór do strzelania wstrząsowego; 

c) wysokociśnieniowe nawadnianie calizny pokładu 510: 
z chodników 8/6 i 10/8 otworami o długości 35–50 m, w wykonanych otworach nawadnia-
jących, wynikające z 3 miesięcznego okresu skuteczności nawadniania, 
ze ściany 8; 2–4 otworami długości 15–30 m, co najmniej 1 razy na cykl podsadzkowy; 

 

d) strzelania torpedujące strop nad ścianą 8 przed frontem ściany z chodników 8/6 i 10/8, 2–3 ot-
worami strzałowymi, ładunkiem 40–60 kg MW; długość otworów: 20–25 m; średnica: ø76 mm; 
czas wyczekiwania: minimum 2 godziny - wykonana w pełnym zakresie; 

e) doraźnie wykonywano dodatkowe strzelania wstrząsowe z czoła ściany 8. 
 
Tabela 5. Zakres prowadzonej profilaktyki tąpaniowej dla całego wybiegu ściany 8 w pokładzie 510 w.d. 
Table 5. Active prevetion of rockburst in wall 8 in seam 510 

Wyrobisko Liczba 
strzelań 

Liczba 
otworów 

Głębokość
otworów 

[m] 

Ładunek MW
[kg] 

Ilość sprowokowanych 
wstrząsów o energii [J] 

102 103 104 105 106 
Strzelania torpedujące (pod pokład 507) 

40 414 302 13 2 

Ściana 8 135 528 15-75 13304,0 
Chodnik 8/6 53 115 15-40 2496,7 
Chodnik 10/8 46 100 20-40 2300,6 

Razem 234 734  18101,3 
Strzelania wstrząsowe (kamufletowe) otworami o średnicy 42 mm 
Ściana 8 607 11921 6 29909,5 

Strzelania wstrząsowe o średnicy 42 mm 
Ściana 8 305 2682 10-15 13452,0 

Chodnik 8/6 6 25 12 129,0 
Chodnik 10/8 23 106 10-12 562,5 

Razem 334 2813  14143,5 
Łącznie 1175 15477  62154,3 771 
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 Tabele 5 i 6 zestawiają profilaktykę aktywną i skuteczność jej stosowania. Strzelaniami spro-
wokowano 771 wstrz sów, z tego 302 wstrz sy rz du 104 J, 13 wstrz sów rz du 105 J i 2 wstrz sy 
rz du 106 J. Nawadnianiem calizny w glowej sprowokowano 54 wstrz sy, z tego 5 wstrz sów rz -
du 104 J i 1 wstrz s rz du 105 J. Ilość sprowokowanych profilaktyką wstrząsów stanowi 13,9% ogółu 
wstrząsów. 
 
Tabela 6. Wysokociśnieniowe nawadnianie 
Table 6. High pressure irrigating 

Wyrobisko Liczba 
otworów 

Głębokość 
otworów 

[m] 

Ilość 
wtłoczonej 

wody 
[m3] 

Ilość sprowokowanych 
wstrząsów o energii [J] 

102 103 104 105 

Ściana 8 1086 12-36 7719,8 

26 22 5 1 
Chodnik 8/6 85 15-50 2695,4 

Chodnik 10/8 63 15-50 2091,0 

Chodnik materiałowy 11 10-32 228,8 

Razem 1245/208*  12735,0 54 

 

 
Rys. 2. Schemat wykonywanej profilaktyki w ścianie 8 (stan na 23.11.2009) 
Figure 2. Scheme made of active prevention in wall 8 in seam 510 
 
 
III. DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ KOPALNIĘ DLA PROWADZENIA 

EKSPLOATACJI KOLEJNĄ ŚCIANĄ 6 W POKŁADZIE 510 w.d. 
 
Front ściany 6, w pierwszej części wybiegu przemieszczał będzie się w kierunku północno-wschod-
nim, a po osiągnięciu około 350–400 m wybiegu zmieni kierunek na wschodni. Eksploatacja pro-
wadzona będzie na wysokość do 2,4 m. Długość frontu ściany wynosić będzie około 145 m, a wy-
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bieg około 1080 m. Chodnik 8/6 likwidowany będzie za frontem ściany 6, natomiast chodnik 6/4 
będzie utrzymywany. Obudowę ściany 6 stanowić będą sekcje obudowy zmechanizowanej 
GLINIK-13/25-Pp, ustawione zasadniczo w podziałce do 2 m (lokalnie – szczególnie na odcinku 
zmia-ny kierunku – do 2,5 m). Pokład 510 w parceli ściany 6 zaliczony jest do III stopnia zagroże-
nia tąpaniami. 
 Ściana 6 zlokalizowana jest w obszarze nadebranym eksploatacją podsadzkową pokładów: 507 
w.d. (w latach 1986–1989) oraz 504 w.d. (w latach 1989–1991 – z wyjątkiem nieregularnej parceli, 
zlokalizowanej we wschodniej części biegu ściany, którą wybrano w latach 1938–1939 na całą gru-
bość pokładu z zawałem stropu). Ponadto w parceli ściany 6 w różnym zakresie eksploatowano po-
kłady: 418 (w latach 1971–1974 – z wyjątkiem wąskiego obszaru zlokalizowanego w rejonie linii 
zakończenia ściany), 419 (w latach 1978–1979 – z wyjątkiem obszarów położonych: na początko-
wym około 300 m i końcowym około 230–390 m odcinku wybiegu ściany) oraz 501 (w latach 
1976–1977 – z wyjątkiem obszarów położonych: na początkowym około 290 m i końcowym około 
200–420 m odcinku wybiegu ściany). Pole ściany poddane jest w różnym zakresie oddziaływaniu 
krawędzi i resztek eksploatacji dokonanej w pokładach: 418, 419, 501 i 504. 
 Kopalnia mając na względzie doświadczenia uzyskane podczas eksploatacji ścianą 8 w pokła-
dzie 510 w.d. zaprojektowała dla kolejnej ściany 6, biorąc pod uwagę uwarunkowania geologiczno-
górnicze, cały zakres działań profilaktycznych obejmujących między innymi: 
1. Podział ściany na 3 fazy eksploatacji (dla dobrania optymalnych dla danych warunków zasad 

profilaktyki tąpaniowej): 
Faza I od uruchomienia ściany do przejścia na odległość 30 m za równoległe do frontu ściany 
krawędzie pokładów 419 i 501 (odcinek km. 0–330), 
Faza II od 30 m na wschód od równoległych do frontu ścianowego krawędzi pokładów 419 i 501 
do 30 m na zachód od ukośnych do frontu ścianowego krawędzi pokładów 419 i 501 (odcinek km. 
330–580), 
Faza III od 30 m na zachód od ukośnych do frontu ścianowego krawędzi pokładów 419 i 501 do li-
nii zakończenia ściany 6 (odcinek od km. 580 do końca wybiegu ściany). 
2. Środki organizacyjno-techniczne określające (w zależności od fazy eksploatacji): ograniczenie 

postępu dobowego i kroku podsadzkowego do 4 m na dobę, wysokości ściany do 2,4 m, długo-
ści stref od 80 m do 120 m, zasady przebywania i poruszania się załogi w strefach, itp. 

3. Profilaktykę tąpaniową w postaci: 
strzelań wstrząsowych, wykonywanych z częstotliwością 1 raz w tygodniu, w otworach strza-
łowych długości 10–12 m i średnicy 42 mm, ładunek MW na otwór: do 6 kg, 
strzelań kamufletowych, wykonywanych z częstotliwością co jeden krok podsadzkowy otwo-
rami strzałowymi długości 5–6 m i średnicy 42 mm, ładunek MW na otwór: do 3 kg, 
wysokociśnieniowego nawadniania calizny węglowej przed frontem ściany z chodników 6/4 
i 8/6; nawadnianie prowadzone będzie w otworach prostopadłych do ociosów ścianowych 
chodników, długości 30–40 m, średnicy 42–48 mm, 
wysokociśnieniowego nawadniania calizny węglowej z czoła ściany 6; nawadnianie wyko-
nywane będzie w pasie ściany nienawodnionym z chodników i, w razie potrzeby, na odcin-
kach ściany, gdzie na podstawie obserwacji górniczych i geofizycznych stwierdzono objawy 
podwyższonego ciśnienia górotworu; nawadnianie prowadzone będzie w otworach prosto-
padłych do frontu ściany, długości 15–20 m i średnicy 42–48 mm, 
zaprojektowaną dla całego wybiegu ściany. 

 Ponadto z frontu ściany 6 prowadzone będą strzelania torpedujące skały stropowe między pokła-
dami 510 i 507 w I fazie eksploatacji w rejonie oddziaływania krawędzi pokładów 419, 501 i 507 
oraz w III fazie eksploatacji w rejonie oddziaływania krawędzi pokładów 419, 501 i 504. 
 W ścianie 8 w pokładzie 510 w.d. była zastosowana obudowa TAGOR 17/37-LVOp2 wyprodu-
kowana w 1987 roku, o znacznym stopniu zużycia. W związku z tym kopalnia zadecydowała o za-
stosowaniu nowej obudowy zmechanizowanej o wysokich parametrach technicznych, co jest nie-
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zbędne dla prowadzenia dalszej bezpiecznej i efektywnej eksploatacji pokładu 510 z zastosowa-
niem systemu ścianowego z podsadzką hydrauliczną. Przedmiotowa obudowa będzie wykorzysta-
na dla ściany 6 i kolejnych ścian w pokładzie 510. 
 Bazując na doświadczeniu uzyskanym podczas eksploatacji ścianą 8 ustalono podstawowe pa-
rametry i wymogi techniczno-użytkowe, dotyczące obudowy zmechanizowanej przeznaczonej dla 
kolejnych ścian w pokładzie 510 w.d. Na drodze przetargu wybrano obudowę GLINIK-13/25-Pp, 
która spełnia wszystkie wymagania kopalni. 
 
Tabela 7. Porównanie parametrów sekcji obudowy zmechanizowanej 
Glinik-13/25-Pp i Tagor-17/37-LV/Op2 
Table 7. Comparing parameters of the section of the mechanized 
casing Glinik-13/25-Pp and Tagor-17/37-LV/Op2 

 Glinik-13/25-Pp Tagor-17/37-LV/Op2 
Zakres pracy dla pokładów tąpiących 1,5–2,4 m 1,9–3,6 m 

Podporność robocza stojaków 4 1143 2 1067 + 2 844 
Podziałka obudowy 2–3 m 2 m 

Krok obudowy 0,8 0,75 

 
 Zakres pracy w pokładach tąpiących obudowy Glinik-13/25-Pp wynosi 1,5–2,4 m. Ściana 6 
w pokładzie 510 prowadzona będzie na wysokość do 2,4 m a więc obudowa będzie pracować 
w górnym swoim zakresie, przez co zapewniona jest podatność tej obudowy nawet w przypadku 
lokalnego zaniżenia ściany (przy zastosowaniu obudowy Tagor podatność była znacznie ograni-
czona). Z doświadczenia podczas eksploatacji ściany 8 w pokładzie 510 wynika, że taka wysokość 
ściany znacznie poprawia bezpieczeństwo pracującej załogi w warunkach silnego zagrożenia tąpa-
niami. 
 Obudowa Glinik-13/25-Pp charakteryzuje się większą podpornością w stosunku do obudowy 
Tagor-17/37-LV/Op2, co jest zdecydowaną zaletą obudowy i ma istotne znaczenie dla bezpieczne-
go prowadzenia eksploatacji ścianą 6 i kolejnymi w pokładzie 510 w.d. 
 Podziałka obudowy Glinik-13/25-Pp wynosi 2–3 m, Kopalnia uzyskała zezwolenie na prowa-
dzenie ściany 6 z podziałką do 2,5 m. W przypadku konieczności wydłużenia ściany 6 (zakręt) po-
zwala to uniknąć dodatkowych robót z dostawianiem (wyciąganiem) sekcji i uniknąć sytuacji nie-
bezpiecznych związanych z ww. robotami. 
 Sekcje obudowy Glinik-13/25-Pp są przystosowane do zabudowy tamy podsadzkowej. Tamę 
podsadzkową zabudowuje się na uchach stropnicy tylnej oraz w tylnej części spągnicy. Konstruk-
cja obudowy zapewnia, że przy jej montażu, demontażu i eksploatacji nie jest konieczne prowadze-
nie prac spawalniczych. 
 Cechą wyróżniającą konstrukcję jest brak standardowego układu lemniskatowego. Podstawę 
obudowy stanowi spągnica typu katamaran zapewniająca stabilność sekcji. 
 Konstrukcja obudowy zapewnia całkowitą mechanizację takich prac jak: 
– podtrzymanie stropu ze stałą podpornością roboczą, 
– natychmiastowe osłonięcie stropu po przejściu maszyny urabiającej, 
– rabowanie sekcji, 
– przesuwanie sekcji w kierunku czoła ściany, 
– rozpieranie sekcji między stropem, a spągiem z określoną podpornością wstępną, 
– przesuwanie przenośnika ścianowego. 
 Osiadanie obudowy pod naporem stropu jest sterowane zaworami przelewowymi bloków zawo-
rowych umieszczonych na cylindrach stojaków hydraulicznych. 
 Ciśnienie robocze stojaków jest w każdej chwili wskazywane przez manometry zegarowe. 
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WNIOSKI 
 
1) Z przeprowadzonej analizy lokalizowania się i energii wstrząsów, aktywności sejsmicznej i sej-

smoakustycznej w poszczególnych fazach eksploatacji oraz z obserwacji reakcji pokładu na wy-
konywaną profilaktykę, wynika, że w ścianie 8 w pokładzie 510 zagrożenie tąpaniami było ty-
pu pokładowego, co aktualnie jest rzadkim przypadkiem w praktyce górniczej. 

2) Dostosowywanie całokształtu działań w zakresie profilaktyki tąpaniowej do aktualnych warun-
ków górniczych i kształtowania się zagrożenia tąpaniami w rejonie ścianie 8, pozwoliło na 
bezpieczne prowadzenie robót w kolejnych fazach eksploatacji, przy występowaniu silnego, 
rzeczywistego zagrożenia tąpaniami. 

3) Prowadzenie ciągłego i wzmożonego monitoringu stanu zagrożenia tąpaniami i natychmiastowa 
reakcja na jakiekolwiek objawy wzrostu zagrożenia w postaci dodatkowo wykonywanej pro-fi-
laktyki tąpaniowej (strzelania: kamufletowe, wstrząsowe, wstrząsowo-kamufletowe lub nawad-
nianie calizny węglowej) pozwalało na systematyczne rozładowywanie niebezpiecznych stanów 
koncentracji naprężeń w pokładzie 510 i w skałach otaczających. 

4) Prawie trzyletnia eksploatacja pokładu 510 warstwa dolna ścianą 8 otwarła drogę dla eksploata-
cji kolejnych 7. ścian w parceli położonej na południe od tej ściany, pod Śródmieściem miasta 
Bytomia, gdzie planuje się wydobyć ponad 3,5 mln ton węgla. 

5) Doświadczenia uzyskane podczas eksploatacji ścianą 8 w pokładzie 510 warstwa dolna pozwo-
liły Kopalni na zaprojektowanie profilaktyki tąpaniowej i powzięcie odpowiednich środków or-
ganizacyjno-technicznych dla kolejnej podsadzkowej ściany 6 w warstwie dolnej pokładu 510, 
planowanej do uruchomienia na przełomie stycznia i lutego 2011 roku. 

6) Kopalnia mając na uwadze doświadczenia przy eksploatacji ściany 8 zadecydowała o zastosowa-
niu nowego typu obudowy podsadzkowej, dostosowanej do warunków geologiczno-górniczych 
i rzeczywistego stanu zagrożenia tąpaniami, mającej za zadanie poprawę bezpieczeństwa i wa-
runków pracy dla zatrudnionej załogi w kolejnych ścianach w pokładzie 510 warstwa dolna. 
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Metody analizy obrazu w zastosowaniu do oceny 
zagrożeń stateczności obudowy betonowej szybów 
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STRESZCZENIE: Podstawowe znaczenie przy ocenie stanu technicznego obudowy szybu ma do-
stęp do obmurza, umożliwiający wykonanie oceny makroskopowej obudowy. W przypadku, gdy 
szyb pozbawiony jest urządzenia wyciągowego, praktycznie brak jest możliwości wykonania ba-
dań obudowy zgodnie z wymogami normowymi, a ocena makroskopowa jest znacznie ograniczone 
z uwagi na brak możliwości pełnego dostępu do obmurza szybowego. Ocena stanu technicznego 
obudowy szybu sprowadza się wówczas praktycznie do oceny makroskopowej obudowy, wyko-
nywanej z przewoźnego wyciągu ratowniczego lub w oparciu o ocenę obrazu – „filmu” uzyskane-
go z rejestracji za pomocą systemu kamer rejestrujących. W takim przypadku ocena obudowy jest 
w dużym stopniu oceną subiektywną, zależną m. in. od percepcji i doświadczenia osoby oceniają-
cej. W artykule przedstawiono uwarunkowania komputerowego wspomagania procesów diagno-
styki wizualnej wraz z parametryzacją obiektów w diagnostyce stanu technicznego obudowy szy-
bowej. Proponowana metoda uwzględnia kryteria statyczne, oparte na analizie pojedynczego obra-
zu jak i kryteria dynamiczne, oparte na porównywaniu dwóch lub większej liczby obrazów tego sa-
mego fragmentu powierzchni obmurza szybowego, zarejestrowanych w różnych odstępach czasu. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Szyby górnicze, obudowa, diagnostyka, analiza obrazu 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Ocena stanu technicznego obudowy szybu przeprowadzana jest na podstawie analizy dokumenta-
cji, oceny makroskopowej obudowy i badań wykonywanych w szybie. W przypadku, gdy szyb po-
zbawiony jest urządzenia wyciągowego (klatki), lub szyb pełni funkcję np. studni głębinowej w ob-
szarach zlikwidowanych kopalń, praktycznie brak jest możliwości przeprowadzenia badań stanu 
i wytrzymałości obudowy zgodnie z wymogami normowymi, a wykonanie oceny makroskopowej 
jest znacznie ograniczone z uwagi na brak możliwości pełnego dostępu do obmurza szybowego. 
W takich warunkach wiarygodna ocena makroskopowa obudowy szybu jest możliwa przez zasto-
sowanie prezentowanej metody komputerowego przetwarzania i analizy obrazu powierzchni ob-
murza szybowego. 
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2. MECHANIZMY ROZPOZNAWANIA I ANALIZY OBRAZÓW W UMYŚLE LUDZKIM 
 
Bardzo duże możliwości percepcyjne i zdolności adaptacyjne ludzkiego układu wzrokowego skła-
niają do badań mechanizmów jego funkcjonowania w celu zrozumienia tych zasad i realizacji prób 
ich naśladowania w tworzonych przez człowieka systemach informatycznych. Nie chodzi tu jednak 
o bezpośrednie naśladownictwo, ale raczej o próby opisu matematycznego prowadzące do tworze-
nia nowych algorytmów, efektywnych pod względem obliczeniowym i możliwych do wykorzysta-
nia w specyficznych dziedzinach zastosowań (inne cechy wzroku ludzkiego wymagają odwzoro-
wania przy śledzeniu szybko poruszających się obiektów, a inne w wyszukiwaniu małych obiek-
tów w zróżnicowanych warunkach oświetlenia). System biologiczny staje się tu motywacją dla na-
śladujących go rozwiązań algorytmicznych [6, 7]. Systematyczne badania nad funkcjonowaniem 
ludzkiego układu wzrokowego rozpoczęte w latach 20-tych ub. wieku doprowadziły do powstania 
tzw. teorii Gestalt [13, 25] (kształtu). Badania te zostały zainspirowane wrażliwością oka ludzkiego 
na złudzenia (iluzje) optyczno-geometryczne występujące w specyficznych warunkach [13]. Ze 
względu na ówczesny brak możliwości i aparatury do badań zjawisk neurofizjologicznych skon-
centrowano się jedynie na fenomenologicznym opisie zjawisk związanych z postrzeganiem i roz-
poznawaniem obrazów. Pozwoliło to na sformułowanie kilku zasad jakościowo opisujących proce-
sy poznawcze człowieka – np. reguły Wertheimera (niezmienności kontrastu), głoszącej, że inter-
pretacja obrazu nie zależy od bezwzględnych wartości jasności poszczególnych fragmentów obra-
zu, ale jedynie od jego wartości względnych (stosunku jasności obiektu i tła) lub też reguły Hel-
mholtza w sposób najbardziej ogólny definiująca kształty, jako zbiór punktów, których rozmiesz-
czenie przestrzenne nie może być wynikiem procesów losowych (szumu) [13]. Badania prowadzo-
ne w drugiej połowie ubiegłego wieku, koncentrowały się raczej na zjawiskach neurofizjologicz-
nych, zachodzących bezpośrednio w komórkach nerwowych, określając zasady równoległego prze-
twarzania danych (sieci neuronowe) i statystycznego charakteru pozyskiwania i przetwarzania in-
formacji wizualnej. Prowadzi to do rozwoju metod przetwarzania rozproszonego i akumulacyjnego 
[16]. Efektywna implementacja tych metod staje się możliwa przy obecnym rozwoju techniki 
komputerowej ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu liczby równoległych jednostek przetwa-
rzających w nowoczesnych kartach graficznych (tzw. technologia CUDA – Compute Unified De-
vice Architecture, udostepniająca interfejs obliczeniowy niezwiązany bezpośrednio z zastosowa-
niami graficznymi [8, 18, 23]). Technologiczna i ekonomiczna dostępność graficznych jednostek 
przetwarzających (GPU) dużej mocy umożliwia ich stosowanie nie tylko w skomplikowanych ob-
liczeniach symulacyjnych lub wizualizacyjnych [23], ale również w przetwarzaniu obrazów w cza-
sie rzeczywistym [8, 18]. Ułatwia to implementację złożonych obliczeniowo algorytmów naśladu-
jących przetwarzanie informacji wizualnej w ludzkim umyśle. 
 Mimo iż w ostatecznym rezultacie rozpoznawanie obiektu sprowadza się do identyfikacji zgod-
ności jego obrazu z zakodowanym w pamięci wzorcem to jednak w praktyce jest to dla ludzkiego 
umysłu problem bardzo złożony, obejmujący następujące grupy zagadnień [11]: 

spostrzeżenie i identyfikację (wyodrębnienie rozpoznawanego obiektu z tła), 
uświadomienie sobie relacji funkcjonalnych miedzy zidentyfikowanym obiektem, a in-
nymi elementami pola spostrzeżeniowego, 
wzbudzenie dodatkowych form aktywności poznawczej np. eliminujących czynniki za-
kłócające proces postrzegania (np. adaptacja wzroku do zbyt słabego lub nierównomier-
nego oświetlenia), 
ustalenie przedziału tolerancji stopnia niezgodności utworzonego w ten sposób obrazu 
psychicznego z zakodowanym wzorcem, 
skojarzenie obrazu psychicznego z nazwą obiektu. 

 Proces ten ma w rzeczywistości charakter wieloetapowy. Pełne, bogate w szczegóły odwzoro-
wanie obrazu przechowywane jest w pamięci ultrakrótkotrwałej, nazywanej tez pamięcią ikonicz-
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ną. Odwzorowanie to przechowywane jest w pamięci ikonicznej w celu jego wstępnego przetwa-
rzania umożliwiającego dalszą identyfikację. Identyfikacja wzrokowa ma charakter symultaniczny 
z uwagi na równoległy mechanizm przetwarzania informacji w korze mózgowej. W ramach wstęp-
nego przetwarzania zostają wyodrębnione poszczególne elementy odwzorowania ze względu na 
ich lokalizację przestrzenną, a także kształt, wielkość i barwę. W celu dalszej identyfikacji wyod-
rębnione elementy odwzorowania muszą zostać poddane porównaniu z zawartym w pamięci wzor-
cem. Jednak, aby takie porównanie było możliwe, obiekty te muszą przybrać bezpośrednia formę 
wzorca, z którym mają być porównane, czyli musza być przetransformowane w odpowiedni kod – 
na tym etapie następuje, więc nieuchronnie pewna utrata informacji. Istnieją dwa sposoby realiza-
cji takiego porównania – tożsamość, czyli stwierdzenie braku różnic (pełna zgodność) oraz ocena 
stopnia podobieństwa (niepełna zgodność). 
 Człowiek oglądający obraz nie tylko zapamiętuje odbieraną informację o obrazie, ale wykorzy-
stując odpowiednie obszary mózgu dokonuje jego interpretacji. Interpretacja dokonywana jest nie 
tylko na podstawie aktualnie odbieranego sygnału obrazu, ale też na podstawie wcześniej znanych 
wiadomości o tym, co obraz powinien sobą przedstawiać. Wiadomości te uzyskuje się z wcześniej 
odbieranych, rozpoznanych i przechowywanych w pamięci długotrwałej informacji obrazowych. 
Porównanie bieżącej informacji o obrazie z informacją już wcześniej znajdującą się w pamięci 
umożliwia interpretację bieżącego obrazu. Należy tu zwrócić uwagę na fakt, że porównanie to nie 
powinno być dokonywane na podstawie pełnego przeglądu całości informacji zawartych w pamię-
ci, gdyż powodowałoby to nadmierne wydłużenie procesu interpretacji (niekorzystne w szybko 
zmieniających się warunkach otoczenia). Stąd też umysł ludzki stosuje specyficzną procedurę in-
terpretacji tzw. „analizę przez syntezę” sprowadzającą się do analizowania tylko wybranego frag-
mentu obrazu (podzbioru obiektów), niezbędnego do jednoznacznej interpretacji [11]. 
 
 

 
 
Rys. 1. Uproszczony schemat przetwarzania informacji wizyjnej w ludzkim umyśle 
Figure 1. Simplified diagram of visual information processing in a human mind 
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3. INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA KOMPUTEROWEGO 
WSPOMAGANIA PROCESÓW DIAGNOSTYKI WIZUALNEJ 

 
Człowiek przyjmuje, zatem do analizy tylko tyle danych ile jest niezbędnych do potwierdzenia hi-
potezy odnośnie obrazu (i jego znaczenia) i uzupełnia brakującą informację o obrazie (np. frag-
menty znajdujące się w cieniu lub zasłonięte innymi obiektami) danymi ze swojej wewnętrznej 
pamięci, w której zawarty jest model obrazu. System komputerowego wspomagania wizyjnej dia-
gnostyki obudów szybowych musi być, więc dostosowany do zasad funkcjonowania tych biolo-
gicznych mechanizmów widzenia. Szczególnie istotną rolę odgrywa tu wspomaganie procesu syn-
tezy danych niezbędnych do podjęcia właściwego procesu klasyfikacyjno-decyzyjnego. Kompute-
rowa filtracja danych umożliwić może redukcję ilości informacji, ułatwiając koncentrację uwagi 
człowieka na najważniejszych fragmentach rozległego obrazu. Sumaryczna ilość pozyskiwanej in-
formacji obrazowej (z nieuchronną redundancją – wynikającą z nakładania się kolejnych ramek 
filmu) zależy od szybkości i ciągłości ruchu pola widzenia kamery wzdłuż osi pionowej oraz 
wzdłuż obwodu szybu (rys. 2). 
 

 
 
Rys. 2. Zależność redundancji (nadmiarowości) informacji obrazowej od charakteru ruchu kamery 
Figure 2. Relationship between visual information redundancy and camera movement characteristics 
 

 
 
Rys. 3. Zależność między polem widzenia kamery a rozdzielczością 
przetwornika i zdolnością detekcji szczegółów 
Figure 3. Relationship between camera visual field, 
converter resolution and fine detail detection ability 
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 Ilość informacji obrazowej zawartej w jednej ramce zależy od rozdzielczości przetwornika ka-
mery oraz od wymaganego poziomu detekcji szczegółów (np. minimalna szerokość wykrywanego 
zarysowania). Te czynniki decydują o doborze ogniskowej obiektywu (a zatem i o kącie widzenia 
kamery – czyli również o liczbie ramek niezbędnych do oceny całej analizowanej powierzchni). 
 
 
4. PARAMETRY OBIEKTÓW PRZYDATNE W DIAGNOSTYCE 

STANU TECHNICZNEGO OBUDOWY SZYBOWEJ 
 
Akwizycja i rejestracja obrazu jest pierwszym zadaniem warunkującym jego analizę. Następnym 
etapem musi być jego segmentacja, prowadząca do wyodrębnienia w analizowanej ramce zbioru 
obiektów istotnych z diagnostycznego punktu widzenia (ubytków, zarysowań, zacieków). Obiekty 
te muszą zostać wyodrębnione z tła i opisane pod względem ilościowym, aby możliwe było nume-
ryczne porównanie ze stanem poprzednim i ocena stopnia i szybkości rozwoju uszkodzeń. Podsta-
wą wyodrębnienia obiektów może być kolor, zmiana jasności (zacieki i zarysowania) bądź też 
zmiana parametrów teksturowych (w przypadku obiektów o zbliżonej jasności, ale odmiennej tek-
sturze powierzchni). Stosowane algorytmy musza mieć charakter adaptacyjny, co związane jest 
z możliwą nierównomiernością oświetlenia obserwowanej powierzchni. Ocena symptomów dia-
gnostycznych powinna przebiegać wielowarstwowo – prowadząc do ogniskowania uwagi zarówno 
na pojedynczych uszkodzeniach (tzw. mikroogniskowanie) jak i na obszarach ich szczególnego 
nagromadzenia (makroogniskowanie). Strukturę takiego procesu wielopoziomowego ogniskowania 
uwagi przedstawiono schematycznie na rys. 4. 
 

 
 
Rys.4. Schemat wielowarstwowego wspomagania procesu 
diagnostycznego – różne poziomy ogniskowania uwagi 
Figure 4. Diagram of multilayer diagnostic process assist – 
different levels of attention focusing 

 
 Pierwszym etapem opisu pojedynczych obiektów jest ich detekcja, czyli wyróżnienie spośród 
tła zawierającego także inne obiekty. Widoczność poszczególnych obiektów na obrazie cyfrowym 
uwarunkowana jest własnościami ich powierzchni i kształtu wpływającymi na odbijanie, pochła-
nianie i rozpraszanie padającego na nie światła. Algorytmy detekcyjne powinny być dopasowane 
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do przewidywanych (spodziewanych) cech charakteryzujących wyszukiwane obiekty. Np. zaryso-
wanie (pękniecie, szczelinę) można określić, jako nieciągłość materiału charakteryzująca się tym, 
że jej trzeci wymiar (szerokość) jest znacznie mniejszy niż dwa pozostałe, czyli długość i głębo-
kość. Duża głębokość szczeliny powoduje jednak, iż ze względu na nachylenie bocznych ścianek 
szczeliny jest ona widoczna, jako element znacznie ciemniejszy od tła. W ilościowym opisie decy-
dującą rolę odgrywa wymiar największy, czyli długość oraz szerokość, gdyż głębokość raczej nie 
jest bezpośrednio mierzalna metodami wizyjnymi. Ze względu na złożony charakter propagacji 
pęknięć powiązanych z charakterem obciążeń oraz strukturą materiału istotną rolę odgrywać mogą 
również metody opisu kształtu tych zarysowań (np. rozgałęzienia). Natomiast w przypadku ubyt-
ków powierzchniowych charakteryzujących się znacznie większymi wymiarami istotna rolę od-
grywa ocena powierzchni ubytku oraz jego wymiarów i kształtu. Detekcja ubytków powierzch-
niowych musi jednak być oparta na nieco innych zasadach niż detekcja szczelin, gdyż ze względu 
na znacznie mniejszy stosunek głębokości do szerokości powierzchnia dna ubytku może być rów-
nież silnie oświetlona w związku, z czym różnica jasności może okazać się niewystarczająca. De-
cydującą rolę mogą tu odegrać przede wszystkim parametry teksturowe opisujące ziarnistość po-
wierzchni (np. inna w przypadku skały, inna w przypadku betonu, inna w przypadku cegły). Me-
chanizm odbicia, pochłaniania i rozpraszania światła od różnych obiektów oraz charakter zmian 
luminancji obrazu przedstawiono schematycznie na rys. 5. 
 

 
 
Rys. 5. Mechanizm odbicia światła i charakter zmian jasności obrazu wynikowego dla różnych przypadków 
a) wąska i głęboka szczelina, b) ubytek o większej powierzchni 
Figure 5. Light reflection mechanism and intensity variation of a resulting image for different cases: 
a) deep and narrow crack, b) big area defect 
 
 
5. UWARUNKOWANIA OCENY STANU TECHNICZNEGO OBUDOWY SZYBÓW 
 
Ocena stanu technicznego obudowy szybu przeprowadzana jest na podstawie analizy dokumenta-
cji, oceny makroskopowej obudowy i badań wykonywanych w szybie takich jak np. badania skle-
rometryczne, ultradźwiękowe, georadarowe itp. Tak wykonywana ocena stanu technicznego obu-
dowy szybu pozwala uzyskiwać informacje i wnioski, które następnie stanowią podstawę do oceny 
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stateczności i poziomu bezpieczeństwa użytkowanego szybu. Podstawowe znaczenie przy ocenie 
stanu technicznego obudowy szybu ma dostęp do obmurza, umożliwiający wykonanie oceny ma-
kroskopowej obudowy oraz wykonanie badań obudowy. 
 W przypadku szybów czynnych – wyposażonych w urządzenie wyciągowe – dostęp do obmu-
rza jest praktycznie w pełni możliwy. Całkowicie inne warunki występują w przypadku, gdy szyb 
pełni np. funkcję wentylacyjną i pozbawiony jest urządzenia wyciągowego (klatki) lub szyb pełni 
funkcję studni głębinowej w obszarach zlikwidowanych kopalń (również pozbawiony jest urzą-
dzenia wyciągowego – klatki). W takich przypadkach praktycznie brak jest możliwości badań obu-
dowy zgodnie z wymogami normowymi, a wykonanie oceny makroskopowej jest znacznie ograni-
czone z uwagi na brak możliwości pełnego dostępu do obmurza szybowego. Ocena stanu technicz-
nego obudowy sprowadza się praktycznie do oceny makroskopowej obudowy, wykonywanej z prze-
woźnego wyciągu ratowniczego lub na podstawie oceny obrazu (filmu) uzyskanego z rejestracji za 
pomocą systemu kamer rejestrujących. Ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa jest wówczas 
w dużym stopniu oceną subiektywna, zależną m.in. od percepcji i doświadczenia osoby oceniającej 
taki materiał. W przypadku dużych uszkodzeń obudowy szybu niemożliwe jest wykonanie kontroli 
obmurza na uszkodzonym odcinku nawet z wyciągu ratowniczego. W tych warunkach jedynym roz-
wiązaniem jest stosowanie rozwiązań monitorujących, polegających na zastosowaniu aparatury po-
miarowej przemieszczającej się w szybie bez obecności ludzi oraz wykorzystanie nowoczesnych 
komputerowych aplikacji analizy obrazu do identyfikacji zakresu uszkodzeń obudowy szybu (rys. 6). 
 System informatyczny wspomagający ocenę stanu technicznego i bezpieczeństwa obudowy 
szybu powinien posiadać budowę dwuwarstwową, gdzie pierwsza warstwa związana jest z obsługą 
i interpretacją sygnałów z urządzeń pomiarowych wykorzystujących cyfrowe algorytmy przetwa-
rzania i analizy obrazu, a druga warstwa obejmuje zagadnienia klasyfikacyjne i decyzyjne oceny 
stanu bezpieczeństwa obudowy szybowej. 
 
a) 

Rys 6. Detekcja połączenia technologiczne-
go odcinków obudowy betonowej szybu; 
a) obraz wejściowy, b) Efekt segmentacji 

(czarne – beton, białe – nieciągłość 
w miejscu połączenia obudowy) 

Figure 6. Detection of technological 
concrete lining segment connection; 

a) original image, b) segmentation result 
(black – concrete, white – discontinuity 
in the position of segment connection) 

b) 
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PODSUMOWANIE 
 
Zastosowanie nowoczesnych komputerowych aplikacji analizy obrazu wraz z numeryczną metodą 
identyfikacji uszkodzeń obudowy wynika z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa szybów zarów-
no czynnych zakładów górniczych jak i monitoringu zlikwidowanych szybów (bez zasypania – 
zamkniętych jedynie pokrywą na zrębie) oraz szybów pełniących obecnie funkcje studni głębino-
wych (pozbawionych stałych urządzeń wyciągowych) w celu odwadniania górotworu na terenach 
górniczych i pogórniczych. Wykorzystanie cyfrowej analizy obrazu umożliwi pełniejszą ocenę sta-
nu technicznego obudowy również w przypadku braku pełnego dostępu do obmurza szybowego 
czy też dużych uszkodzeń obudowy, gdy (np. ze względów bezpieczeństwa) niemożliwe jest wy-
konanie bezpośredniej kontroli obmurza na uszkodzonym odcinku. 
 Opracowanie numerycznej metody identyfikacji stanu wytężenia obudowy szybu przy wyko-
rzystaniu komputerowych aplikacji cyfrowej analizy obrazu umożliwi wprowadzenie monitoringu 
bezpieczeństwa szybów górniczych. 
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Image Analysis Methods Applied to the Evaluation 
of Mineshaft Concrete Lining Stability 
 
Access to the mineshaft lining is very important during an evaluation of a mineshaft lining technic-
al condition. In the case when the mineshaft is deprived of the winding machine there is practically 
no possibility to perform evaluation according to standard requirements and macroscopic evalua-
tion is very limited because of no full access to the mineshaft lining. In this case evaluation of the 
lining technical state is practically reduced to macroscopic evaluation carried out from either a mo-
bile rescue winding machine or an image analysis based on a film recorded by a multi-camera sys-
tem. In such a case this lining evaluation is to a large extent very subjective, heavily dependent on 
perception and experience of the evaluating person. The paper presents some requirements and 
conditions of computer-assisted visual diagnostic processes and object parameterization for the mi-
neshaft lining technical diagnostics. Proposed method considers both static criteria, based on the 
analysis of a single image and dynamical criteria based on comparing two or more images of the 
same fragments of the lining surface recorded at different time instants. 
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АННОТАЦИЯ: Обоснована конструктивно-податливая механическая связь стоек рамной 
крепи с боковыми анкерами в единой грузонесущей системе, что обеспечивает 
ресурсосберегающие условия повышения устойчивости горных выработок в слоистом 
массиве слабых пород. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рама, анкер, податливые связи, модель, напряжение. 
 
 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 

 
В последнее десятилетие на угольных шахтах Украины для крепления пластовых 
подготовительных выработок широко применяется комбинированная крепь [1,2] 
включающая подготовительную трехзвенную раму различной модификации из спецпрофиля 
СВП и расположенные по ее контуру анкера (рис. 1). Причем, упрочнение пород кровли 
выработки выполняется большим количеством анкеров (5-7 штук), а в боках выработки 
устанавливается по 1-2 анкера с каждой стороны. Сущность таких технических решений [1, 
2] заключается в формировании, в кровле подготовительной выработки с помощью системы 
анкеров, грузонесущей армапородной плиты, предотвращающей расслоение пород кровли и 
резко ограничивающей их перемещение в полость выработки. Предполагается, что породы 
кровли имеют повышенную опасность разрушения в центральной части выработки, поэтому 
в этой части рекомендуется достаточно густая сетка анкерования, а боковые части 
грузонесущей плиты в кровле не упрочняются, следовательно, предполагается их 
устойчивое состояние. Такое предположение подтверждено анализом напряженно-
деформированного состояния (НДС) системы «слоистый массив-крепь выработки» в работе 
[3] и шахтными наблюдениями, но в условиях несущественного влияния ослабляющих 
породу факторов (реологии, обводненности, трещиноватости пород и т.п.). На участках 
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выработки, где близлежащие породы (аргиллиты, алевролиты) обводнены, отмечается 
интенсификация проявлений горного давления. Тогда, на опасных участках выработки 
следует менять схему расположения анкеров с целью упрочнения ими и боковых участков 
грузонесущей опорной плиты в кровле. В любом случае, эффективность работы 
грузонесущей опорной плиты связана с обеспечением целостности по всей длине ее пролета 
в кровле выработки.  
 

 
2. ГЕОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ СИСТЕМЫ 

«СЛОИСТЫЙ МАССИВ-КРЕПЬ ВЫРАБОТКИ» 
 

В боках выработки геомеханические процессы протекают несколько иначе, что в 
совокупности с рекомендациями работ [1, 2] предопределяют следующие особенности 
деформирования системы «слоистый массив-крепь выработки», схематично отображенные 
на рис. 1. Армированная опорная плита (область I) в кровле выработки передает нагрузку на 
рамную крепь и приконтурные породы в боках; рамная крепь, благодаря своей 
конструктивной податливости, «уходит» от основной части вертикальной нагрузки и 
воспринимает только ее часть; следовательно, основная вертикальная нагрузка передается 
на приконтурные породы в боках выработки, которые уже являются частично 
разупрочненными (область II) от действия опорного давления; пониженное сопротивление 
разупрочненной зоны обуславливает перераспределение нагрузки от опорной плиты на более 
отдаленные участки боков выработки, НДС которых усиливается и при возможном 
ослаблении породы на отдельных участках по длине выработки зона разупрочнения в ее 
породных боках может расширяться (зона III). Под воздействием нагрузки от опорной плиты 
(сформированной в кровле) развиваются косонаправленные перемещения пород в боках 
выработки, которые нагружают, в том числе и стойки рамы. 
 

 
 
Рис. 1. Схема деформирования системы «слоистый массив-крепь выработки» 
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Два анкера в каждом боку выработки создают вокруг себя локальные области упрочненных 
пород, однако создать грузонесущую породную конструкцию по всей высоте выработки (как в 
кровле по ее ширине) два анкера не способны, поэтому боковая нагрузка в значительной мере 
передается на стойки рамы, где образуются области пластических деформаций, как показали 
исследования [3].  

В данных условиях просматривается два технических решения по обеспечению 
устойчивости боков выработки:  

– установка более густой сетки армирования анкерами повышенной длины 
приконтурных боковых пород на увеличенную глубину для формирования в боках 
грузонесущей породной конструкции;  

– повышение сопротивления рамной крепи боковым нагрузкам за счет создания 
дополнительных точек опоры посредством механической связи анкеров со стойками рамы.  

Первое решение имеет два основных недостатка: с одной стороны, более густая сетка 
анкерования боковых пород требует существенного увеличения материальных и трудовых 
затрат на крепление выработки; с другой стороны, нет уверенности в обеспечении 
устойчивого состояния боковых пород, так как значительный их объем в той или иной 
степени разупрочнен высоким опорным давлением, в боках выработки анкера способны 
предотвращать расслоение в локальном породном объеме вдоль своей оси, но упрочняющий 
эффект резко ослабевает при наличии плоскостей ослабления, расположенных между 
породными слоями и соседними анкерами. Таким образом, может возникнуть ситуация 
формирования грузонесущей конструкции в боках выработки из отдельных породных 
блоков, скрепленных анкерами. Эта распорная блочная система при существенной боковой 
нагрузке может терять устойчивость (при перемещении или повороте относительно друг 
друга соседних блоков) и ожидаемый эффект упрочнения боков достигнут не будет. Кроме 
того, исследования [3] показали, что установка в боках выработки по два анкера [1] 
существенно уменьшает горизонтальные перемещения породного контура по высоте стоек 
рамы, но не предотвращает формирование в стойках двух зон пластического состояния их 
материала, что приводит к изгибу стоек рамы в полость выработки, а, следовательно, и к 
снижению несущей способности комбинированной крепи в целом. 

Второе техническое решение (рис. 2) заключается в соединении хвостовой части анкеров 
и стоек рам гибкими стяжками, растянутыми вдоль выработки. В качестве гибких стяжек 
могут использоваться любые стальные тросы, бывшие в употреблении, применение которых 
несущественно удорожает стоимость крепления, а дополнительные трудовые затраты также 
минимальны, так как состоят в растяжке отрезка каната вдоль выработки и его размещении на 
определенной высоте, то есть в узлах соединения с анкерами и стойками рам.  

С точки зрения геомеханических процессов в породах боков выработки гибкие стяжки не 
вносят сколь-нибудь существенных изменений [3], но, с точки зрения напряженного 
состояния образованной таким образом рамно-анкерной крепи, происходят его значительные 
изменения в направлении повышения несущей способности рамы, и в первую очередь ее 
стоек.  

Такое конструктивное решение обосновывается на основе раскрытия механизма работы 
рамно-анкерной крепи с гибкими стяжками. После проведения выработки каждый участок ее 
породного контура перемещается на определенную величину и нагружает рамную крепь. 
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Общеизвестно, что рамные конструкции податливых крепей из спецпрофиля СВП не в 
состоянии существенно (влияние до 3...7%) ограничить перемещения породного контура [4], 

а) 

 
б) 

 
 
Рис. 2. К обоснованию механизма работы рамно-анкерной  крепи  
с гибкими стяжками: а) исходное положение;  
б) схема натяжения гибких стяжек 

 
то есть рама перемещается совместно с породным контуром до момента наступления 
равновесного состояния массива. Также аналитическими и экспериментальными 
исследованиями установлен факт затухания перемещения породы в глубь массива с 
увеличением расстояния от контура выработки (см. 2, а). Тогда анкер, имея определенную 
длину al  закрепления в породе (обычно называется активной длиной анкера и по [1] 
составляет порядка 1,4 м в боках выработки), испытывает растягивающие усилия, 
обусловленные разницей между перемещением породы кU  на контуре выработки и 

перемещением зU  на заглубленном конце анкера. Эти усилия обуславливают определенное 
растяжение арматуры анкера и ее смещение относительно породных стенок шпура, что в 
совокупности характеризуется величиной податливости анкера aU . В сумме величина 

aз UU  всегда будет меньше значения кU , что характеризует преимущественное боковое 
перемещение стойки рамы над перемещением опорной плиты анкера (см. 2, б). Если стойку 
рамы и хвостовик анкера соединить гибкой связью в период установки крепи, то по мере 
продвижения проходческого забоя и развития боковых перемещений породного контура, 
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разница aзк UUU  будет увеличиваться и гибкая стяжка натягиваться, создавая реакцию 
N  на раму в месте охвата ее стяжкой, то есть возникает податливая дополнительная опора, 
сопротивляющаяся боковым нагрузкам на раму. Количество и месторасположение таких опор 
будет соответствовать количеству анкеров в боках выработки (в плоскости поперечного 
сечения), а сами опоры ограничивают изгиб стоек рамы, что снижает интенсивность их НДС. 
 
 
3. ПОДАТЛИВАЯ СВЯЗЬ КРЕПЕЙ  

 
Теперь следует обосновать целесообразность применения именно податливых связей между 
рамной и анкерной крепями. Шахтные наблюдения за состоянием подготовительных 
выработок указывают на разную степень их устойчивости, обусловленной переменной 
структурой близлежащего массива и интенсивностью действия ослабляющих породу 
факторов. Тем не менее, даже в весьма благоприятных горно-геологических условиях 
перемещения породного контура составляют, как минимум, несколько десятков 
миллиметров. Причем вектор этих перемещений разнонаправленный: в кровле – 
преимущественно вертикальный, в боках – косонаправленный, со значительной 
горизонтальной составляющей; кроме того, проявляются процессы пучения, а вместе с ними 
– вдавливание стоек рамы в слабые породы почвы; также следует учитывать отчасти 
стохастический характер проявлений горного давления вдоль выработки, когда соседние 
рамы разнонагружены и деформируются на разную величину в соседних сечениях – тогда 
возникает осевая составляющая (то есть, вдоль выработки по координате Z ) перемещений 
приконтурных пород и крепи. Таким образом, имеет место спектр направлений 
перемещений элементов системы «слоистый массив-крепь выработки» во всех трех 
измерениях пространства (по координатам Y , X  и Z ).  

Относительно данного вывода рассмотрено поведение жесткой связи между анкерами 
и рамной крепью [5]. Жесткая связь по своему определению не допускает сколь-нибудь 
существенного удлинения (податливости) в горизонтальном направлении (при соединении 
стоек с боковыми анкерами); сам сталеполимерный анкер (который принят к применению, 
например, на шахтах «Западного Донбасса») по своей деформационно-силовой 
характеристике относится к жестким конструкциям, податливость которой (при 
недопущении разрушения контакта с породными стенками шпура либо разрыва самой 
арматуры) характеризуется незначительным перемещением, максимум в несколько 
миллиметров, обусловленным растяжением арматуры и упруго-пластическим сдвигом ее 
относительно породных стенок шпура. Следовательно, возникает ситуация, когда 
компенсировать перемещения породного контура совместно с рамой в несколько десятков 
миллиметров нечем – усилия в жестких связях стремительно возрастают и происходит одно 
из трех возможных нарушений: разрыв жесткой связи между стойкой рамы и анкером; 
потеря несущей способности анкера (частичная или полная) из-за разрыва арматуры или 
потери ее сцепления с породными стенками шпура; пластический изгиб стойки рамы в 
месте действия жесткой связи. Таким образом, податливость в горизонтальном направлении 
всей конструкции рамно-анкерной крепи посредством податливости основных ее элементов 
(рама-анкер-узлы механической связи) необходима и обусловлена самой природой 
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проявлений горного давления, особенно в слабых углевмещающих породах Западного 
Донбасса.  

Анализ необходимости податливой связи стойки с анкерами в вертикальном 
направлении показывает, что под воздействием преимущественно вертикального горного 
давления в кровле, стойки рамной крепи не только деформируется, но и перемещаются как 
единая конструкция в направлении почвы. Об этом свидетельствуют как шахтные 
наблюдения, так и результаты компьютерного моделирования [6, 7], а основная причина 
такого явления заключается в процессе вдавливания опоры стойки в слабые породы почвы, 
величина которого может достигать нескольких сотен миллиметров. Значит, неминуемо 
происходит перемещение по вертикальной координате Y  узла соединения механической 
связи со стойкой рамы. При жесткой конструкции этой связи возможны следующие 
нарушения: разрыв самой жесткой связи из-за чрезмерного ее удлинения; изгиб жесткой 
связи (например, в виде металлического стержня) с возможным ее последующим разрывом; 
изгиб хвостовика анкера с возможным его разрывом и разрушением связи с жесткой 
стяжкой; разрушение устья шпура при изгибе приконтурной части арматуры анкера (скол 
породных призм у устья шпура) с ее возможным последующим разрывом. Сам изгиб 
хвостовой части арматуры анкера чреват уменьшением требуемой горизонтальной реакции 
на стойку рамы, так как классические положения строительной механики утверждают, что 
усилия внецентренного растяжения (растяжение с изгибом) гораздо быстрее вызывают 
пластическое течение металла, чем строго осевое растяжение арматуры анкера.  

Аналогичные нарушения жесткой связи стоек рамы с анкерами происходят и по осевой 
координате Z  в случае существенных колебаний интенсивности проявлений горного 
давления вдоль выработки.  

Отмеченные недостатки жесткой связи анкера со стойкой рамы устраняются при 
конструировании связующего элемента, обладающего податливостью (без потери реакции 
воздействия на стойку) по всем трем направлениям (координаты Y , X  и Z ) возможного 
перемещения грузонесущих элементов рамно-анкерной крепи в рамках единой 
геомеханической системы «слоистый массив-крепь выработки». Конструктивное решение 
податливого связующего элемента в виде гибкой стяжки (рис. 3), предложенное в работе [8], 
отличаются простотой исполнения и подтвердило свою эффективность при шахтных 
испытаниях.  

Варианты отсутствия или наличия механических податливых связей в виде гибких 
стяжек были исследованы в вычислительных экспериментах на геомеханических моделях 
методом конечных элементов в части установления закономерностей влияния гибких 
стяжек рамно-анкерной крепи на формирование напряженно-деформированного состояния 
стоек рамы в условиях существенного упрочнения анкерами пород кровли выработки 
(создание в кровле армопородной плиты).  

Вариант установки анкеров в боках выработки по паспорту проведения и крепления [1] 
(базовая схема) не дал существенных положительных результатов по снижению 
приведенных напряжений  в стойках рамы. Поэтому в соответствии с выработанной 
методологией поиска рациональных параметров рамной крепи в сочетании с анкерной был 
проведен ряд расчетов НДС системы «слоистый массив-крепь выработки» при вариации 
параметров установки анкеров. Анализ результатов исследований привел к следующим 
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основным выводам: 
– анкерное упрочнение боков выработки дает безусловный позитивный эффект 

повышения их устойчивости – горизонтальные перемещения породного контура боков 
снижаются до 30...40%; 

– тем не менее, боковые перемещения породного контура по высоте стойки рамы 
(порядка 30...50 мм) в сочетании с вертикальной нагрузкой производят ее нагружение до 
такой степени, что появляются обширные зоны пластического деформирования стоек, что 
обусловлено (не в последнюю очередь) значительной высотой стоек крепи и 
преобладающей части прямолинейной формы, обладающей, как известно, пониженной 
несущей способностью в сравнении с арочной; 

– основная причина такого положения заключается в том, что упрочненные породы 
боков выработки и рамная крепь работают раздельно, так как конструктивно боковые 
анкера и стойки рамы не связаны друг с другом в единую грузонесущую систему. 

 
а) 

 
б) 

 
 
Рис. 3. Общий вид 553 бортового штрека ш. “Юбилейная”  
на экспериментальном участке, закрепленном рамно-анкерной  
крепью (а), вид узлов механической связи рамы с анкерами (б) 
 

Оценивая полученные результаты моделирования, предложено конструктивно 
объединить боковые анкера и рамы посредством гибких стяжек, например, из стального троса 
в единую грузонесущую конструкцию. Положительные результаты данного предложения 
обусловлены тем, что гибкие стяжки, охватывая раму в местах, соответствующих высоте 
установки анкеров, воздействуют на стойки с определенной реакцией, направленной в сторону 

SEP 2011, Sesja: Techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż

– 509 –



 8

массива. Таким образом, создается подобие промежуточных податливых опор по высоте 
удлиненной стойки, которые резко снижают напряжения изгиба и ограничивают область 
появления пластических деформаций в раме. Реакция гибкой стяжки на стойку возникает за 
счет предварительного натяжения анкеров после их установки, а в процессе сдвижения 
приконтурных пород реакция гибкой стяжки повышается и выравнивается по длине 
выработки за счет проскальзывания в местах соединения с анкерами и рамами. 

Поэтому была смоделирована рамно-анкерная крепь, отличающаяся от паспорта 
проведения и крепления выработки [1] только наличием гибких стяжек между рамой и 
хвостовиками анкеров.  

 
 

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Анализ НДС системы «слоистый массив-крепь выработки» выполнен начиная с 
вертикальных напряжений y , сравнивая попарно схему крепления выработки по паспорту 

и такую же схему рамно-анкерной крепи, но при наличии гибких стяжек между боковыми 
анкерами и стойками рамы. В приконтурных породах эпюры вертикальных напряжений y  

по предложенной и базовой схемам крепления практически идентичны, поскольку 
параметры анкерного упрочнения боков выработки не изменялись. Иная картина 
наблюдалась в самой рамной крепи: в предлагаемом варианте верхняк более равномерно 
нагружен растягивающими y  до 25 МПа, которые (в сравнении с базовой схемой) меньше 

y  в замке свода, но больше в районе замка податливости.  

Повышенный интерес представляют стойки рамы, где наблюдаются относительно 
ограниченные области воздействия реакции гибких стяжек, в которых четко 
прослеживаются изгибные y  с деформацией стойки в сторону массива – следовательно, 

гибкие стяжки ограничивают перемещения стойки в полость выработки. Величина 
сжимающих 270...250y МПа, близкая к расчетному пределу текучести стали Ст.5 

( 270T МПа), действует только в локальных областях: до 20...25 см по высоте и до 
3,5...4,0 см по глубине сечения профиля в районе контакта с гибкой стяжкой, в то время, как 
в базовом варианте 270...250y МПа действует практически по всей прямолинейной части 

стойки. Таким образом, происходит некоторая разгрузка стоек от вертикальных напряжений 

y .  

Эпюра горизонтальных напряжений x  в приконтурных породах несущественно 
отличаются друг от друга, что вполне объяснимо неизменными параметрами установки 
анкеров в обоих вариантах. В самой рамной крепи отличая x  базового и предлагаемого 

вариантов весьма значительны. В верхняке вместо сжимающих 200...150x МПа 

действуют знакопеременные (в поперечном сечении СВП) x  от –90 МПа до +100 МПа, что 
обусловлено ограничением бокового перемещения стоек за счет гибких стяжек. Что 
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касается стоек рамы, то в базовом варианте они в основном разгружены от сжимающих x , 

а в предлагаемом варианте действует относительно равномерное сжатие 120...50x МПа, 
что также обусловлено реакцией стяжек, близкой к горизонтальному направлению. 
Присутствуют только весьма ограниченные (до 15 см по контуру) возмущения x  с 
появлением растяжения в наружных волокнах профиля рамы до 80...100 МПа в местах 
контакта гибких стяжек со стойками.  

Эпюры приведенных напряжений  в приконтурных породах по предлагаемому и 
базовому вариантам мало чем отличаются друг от друга. Наблюдается несколько 
уменьшенная (до 20% по ширине) область разупрочненного аргиллита в непосредственной 
кровле и почве пласта, что обусловлено действием сжимающих x  от стяжек через раму на 
приконтурные породы и некоторым выравниванием неравнокомпонентного объемного 
НДС, повышающим сопротивление породы по теории прочности Кулона-Мора.   

В рамной крепи происходят весомые изменения поля приведенных напряжений : 
– верхняк рамы относительно равномерно мало нагружен 50...20 МПа против 

210...160 МПа в базовом варианте; эта разгрузка верхняка происходит по причине 
снижения горного давления в кровле за счет повышения устойчивости приконтурных пород в 
боках;  

– в стойках рамы  опасной величины весьма ограничены и располагаются в районе 
контакта с гибкими стяжками в основном по поверхностям профиля СВП, что объясняется 
наличием дополнительных опор у стойки в виде гибких стяжек, резко снижающих изгибные 
напряжения. Данный позитивный эффект действия гибких стяжек наглядно 
проиллюстрирован на рис. 4, где показаны области пластического состояния стали Ст.5 в 
стойках: размеры областей снижены многократно по сравнению с базовым вариантом (рис. 
5) и имеют сугубо локальный характер контактных напряжений стяжки с рамой.  
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Рис. 4. Области пластического состояния в 
рамной крепи по предлагаемому варианту ее 
связи гибкими стяжками с анкерами 

 
Рис. 5. Области пластического состояния в рамной 
крепи при установке анкеров в боках выработки 
по базовому варианту 

  
  
5. ВЫВОДЫ 

 
Таким образом, соединение рамы и боковых анкеров гибкими стяжками может быть 
признано наиболее рациональным в сложных горно-геологических и горнотехнических 
условиях поддержания пластовой выработки. Предложенная конструктивная связь анкеров 
и стоек рамы гибкими стяжками при неизменной схеме установки двух анкеров в каждом 
боку выработки по паспорту проведения и крепления [1] резко снижает интенсивность 
приведенных напряжений  по контуру всей рамы, но особенно в ее стойках – размеры 
областей пластического состояния уменьшаются многократно и локализируются в местах 
обхвата гибкой стяжкой рамы, где контактные напряжения  немногим превосходят 
расчетный предел текучести Ст.5 и практически не влияют на несущую способность рамы в 
целом. Это позволяет снизить металлоемкость рамно-анкерной крепи до 30% путем замены 
тяжелого спецпрофиля на более легкий, например, СВП-27 на СВП-22 или СВП-19. 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono źródła zapylenia powietrza w wyrobiskach przyścia-
nowych. Omówiono sposoby zwalczania zagrożenia pyłowego, zaproponowano i opisano możliwy 
sposób skutecznego zwalczania tego zagrożenia w chodniku podścianowym przy kruszarce węgla 
za pomocą urządzenia odpylającego wraz z wentylatorem. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Pył kopalniany, kruszarka, zwalczanie zapylenia powietrza, urządzenie od-
pylające wraz z wentylatorem 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Odprowadzany ze ścian wydobywczych urobek (kamień i węgiel) transportowany jest w fazie po-
czątkowej przede wszystkim przenośnikami zgrzebłowymi w chodnikach przyścianowych. Na prze-
nośnikach tych zabudowane są kruszarki, których zadaniem jest skruszenie dużych kęsów węgla 
i kamienia. Podczas procesu kruszenia urobku powstaje duże zapylenie powietrza o wartościach 
przekraczających zdolności jego ograniczenia metodami tradycyjnymi w wyrobiskach przyściano-
wych, to jest poprzez zraszanie z baterii zraszających. W zależności od stosowanych systemów wen-
tylacyjnych przewietrzania ścian wydobywczych, zapylenie w chodnikach przyścianowych może 
pochodzić także z innych wyrobisk górniczych oraz rejonów wentylacyjnych, jak również z samej 
ściany wydobywczej, co jeszcze bardziej zwiększa zapylenie powietrza w wyrobisku oraz zapyle-
nie spągu i ociosów samego wyrobiska. Konsekwencją powyższego jest narażenie zatrudnionych 
w tym rejonie pracowników na działanie pyłów szkodliwych dla zdrowia oraz zagrożenie wybu-
chem pyłu węglowego. Z analizy znanych w praktyce górniczej rozwiązań sposobów mechanicz-
nego ograniczenia powstawania zapylenia w wyrobiskach dołowych kopalń węgla kamiennego wy-
nika, że skupiają się one przede wszystkim na ograniczaniu zapylenia w drążonych kombajnami 
wyrobiskach przygotowawczych, gdzie stosowane są urządzenia odpylające w systemie wentylacji 
ssącej lub kombinowanej (ssąco-tłoczącej). 
 
 
2. AKTUALNY STAN TECHNIKI 
 
Znane z praktyki górniczej nieliczne próby ograniczenia zapylenia w wyrobiskach przyścianowych, 
zmierzają przede wszystkim do odizolowania pyłu węglowego unoszącego się nad trasą przenośni-
ka przyścianowego oraz przesypami. Takie rozwiązania to tunele, komory zraszające przymocowa-
ne do zastawek bocznych lub konstrukcji nośnej przenośnika, wyposażone w dysze wytwarzające 
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strumień mgły wodnej. Niedogodnością tego typu rozwiązania jest konieczność budowy wieloele-
mentowego tunelu wzdłuż całej trasy przyścianowego przenośnika zgrzebłowego, co jest czynno-
ścią materiałochłonną i pracochłonną, tym bardziej, że okresowo tunel musi być demontowany (na 
przykład w celu konserwacji łańcucha i zgrzebeł oraz przebudowy przenośnika zgrzebłowego). 
 W tym rozwiązaniu pył z powietrza jest tylko neutralizowany w zamkniętej przestrzeni, pomi-
nięte jest zapylenie pochodzące z innych wyrobisk i rejonów wentylacyjnych lub samej ściany wy-
dobywczej. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że tunel obejmujący strugę urobku stwarza sy-
tuację występowania niekontrolowanego obłoku pyłu węglowego oraz ograniczonego i niekontro-
lowanego przepływu powietrza w zamkniętej przestrzeni tunelu, co stwarza dodatkowe zagrożenie 
metanowe [1]. 
 
 
3. PROPOZYCJA ROZWIĄZAŃ 
 
Współczesna praktyka górnicza nie uwzględnia możliwości zabudowy mobilnych urządzeń odpy-
lających w chodnikach przyścianowych, w bezpośrednim sąsiedztwie ścian wydobywczych. Wyni-
ka to przede wszystkim z sytuacji ciągłej zmiany położenia względem siebie głównych źródeł za-
pylenia (ściana, odstawa urobku, kruszarka) i potencjalnego urządzenia odpylającego. Dlatego też 
zabudowa urządzenia odpylającego, w sposób stacjonarny, w chodniku przyścianowym jest kłopo-
tliwe z uwagi na ciągłą konieczność zmiany jego położenia. Wobec powyższego, szukając 
optymalnego i jednocześnie praktycznego rozwiązania problemu ograniczenia zapylenia w wyrobi-
skach przyścianowych, inżynierowie z P.H.U. „EKO-WiN” i KWK „Pniówek” opracowali sposób 
eliminacji zapylenia w wyrobiskach górniczych, zwłaszcza w wyrobiskach przyścianowych z od-
stawą urobku [2]. 
 Idea rozwiązania polega na tym, że powietrze zawierające pył powstający np. w wyniku pracy 
kruszarki, ściany i odstawy urobku zasysane jest przez urządzenie odpylające zainstalowane na kon-
strukcji przyścianowego przenośnika zgrzebłowego w sąsiedztwie ściany wydobywczej. Istotą ta-
kiego usytuowania urządzenia odpylającego jest możliwość samoistnego przemieszczania się urzą-
dzenia odpylającego wraz z okresowym przemieszczaniem się przyścianowego przenośnika zgrze-
błowego, tj. w czasie tak zwanej „przebudowy za postępującym frontem eksploatacyjnym ściany”. 
W przypadku systemów wentylacji, gdzie kierunek przepływu powietrza w chodnikach przyścia-
nowych jest przeciwny do kierunku odstawy urobku urządzenie odpylające najkorzystniej jest za-
instalować pomiędzy kruszarką urobku, a ścianą wydobywczą (rys. 2, 4), zaś dla systemów wenty-
lacji, gdzie kierunek przepływu powietrza w chodnikach przyścianowych jest zgodny z kierunkiem 
odstawy urobku urządzenie odpylające najkorzystniej jest zainstalować pomiędzy kruszarką urob-
ku, a napędem przyścianowego przenośnika zgrzebłowego (rys. 3). 
 
 
4. URZĄDZENIE ODPYLAJĄCE NAD PRZENOŚNIKIEM ZGRZEBŁOWYM 
 
Urządzenie do eliminacji zapylenia w przyścianowych wyrobiskach górniczych z odstawą urobku 
składa się z dwóch podstawowych podzespołów: 
– urządzenie odpylające, wentylator wraz z tłumikami (rys. 5), 
– pomost nośny urządzenia odpylającego (rys. 1). 
 Urządzenie odpylające składa się (w podstawowej konfiguracji) z następujących segmentów 
(rys. 1): zespół kierownicy (odpylacz mokry), odwadniacz, wentylator elektryczny, tłumiki hałasu 
i lutnie elastyczne łączące poszczególne ww. segmenty. W skład urządzenia odpylającego wchodzi 
także zbiornik wody z armaturą i pompą elektryczną. Pomost nośny urządzenia odpylającego sta-
nowi zespół stalowych płyt podporowych łączących przeciwległe zastawki przyścianowego prze-
nośnika zgrzebłowego. Na płytach tych są usytuowane łoża, posiadające w górnej części łukowe 
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wgłębienia, umożliwiające posadowienie w nich segmentów urządzenia odpylającego. Segmenty 
urządzenia odpylającego mocowane są do łoża poprzez uchwyty i łańcuchy opasające. Odległość 
pomostu nośnego od spągu jest równa wysokości gardzieli wlotowej kruszarki urobku. Na zewnę-
trznej ścianie zastawki przyścianowego przenośnika zgrzebłowego, poniżej poziomu pomostu, usy-
tuowany jest zbiornik wody z pompą odpylacza mokrego. Połączenie segmentów urządzenia odpy-
lającego krótkimi odcinkami lutni elastycznej oraz odpowiednio dobrana długość płyt podporowych 
pomostu nośnego pozwala na łatwe pokonywanie zmiennych nachyleń wyrobiska podczas tak zwa-
nej przebudowy przyścianowego przenośnika zgrzebłowego i zapewnia pracę urządzenia odpylają-
cego niezależnie od niwelacji wyrobiska. 
 Wilgotne powietrze wychodzące z urządzenia odpylającego, można wykorzystać do pozbawie-
nia lotności pyłów już osiadłych w wyrobisku i w efekcie zmniejszyć zagrożenie wybuchem pyłu 
węglowego. Możliwa jest także modyfikacja urządzenia polegająca na zabudowie dodatkowego seg-
mentu, tj. segmentu chłodnicy powietrza, w celu poprawy dodatkowo warunków mikroklimatycz-
nych w wyrobisku (rys. 1a). Inną modyfikacją urządzenia może być wydłużenie strony wylotu po-
wietrza urządzenia odpylającego za pomocą lutni elastycznej i w efekcie skierowanie strumienia 
powietrza w konkretnie wybrane miejsce, np. w rejon skrzyżowania ściany z chodnikiem przyścia-
nowym w celu usuwania zagrożenia metanowego. 
 Proponowane rozwiązanie zastosowania urządzenia odpylającego w chodnikach przyścianowych 
może być stosowane niezależnie od rodzaju systemu wentylacji ściany wydobywczej. W KWK 
„Pniówek” w latach 2008–2010 wybrano dwie ściany z zastosowaniem urządzenia odpylającego 
zabudowanego na przenośniku zgrzebłowym PAT-200 w chodniku podścianowym. Ściany były 
prowadzone z zawałem stropu i przewietrzane systemem wentylacji na tzw. „Y” i „U”. Wentylator 
i pompa urządzenia odpylającego były zasilane napięciem 1000 V. Próby ruchowe powyższego 
rozwiązania nie powodowały żadnych zakłóceń w normalnym ruchu ww. ścian wydobywczych, 
przede wszystkim, dlatego, że sterowanie elektryczne urządzenia odpylającego (sterowanie lokal-
ne) nie jest powiązane w automatyce z pracą kombajnu ścianowego, przenośnika ścianowego oraz 
przyścianowego przenośnika zgrzebłowego. 
 Przykładowe usytuowania urządzenia odpylającego w rejonie ściany wydobywczej w zależno-
ści od systemu jej przewietrzania, przedstawiono na rysunkach 2, 3 i 4. 
 Dla sytuacji przedstawionej na rysunku 2. 
 Urządzenie odpylające pozwala na ograniczenie zapylenia: 
– bezpośrednio w chodniku przyścianowym na trasie PPZ na odcinku od kruszarki urobku do koń-

ca chodnika przyścianowego, 
– bezpośrednio na skrzyżowaniu z ścianą i na wlocie do ściany, 
– pośrednio w całej ścianie. 
 Dla sytuacji przedstawionej na rysunku 3. 
 Urządzenie odpylające pozwala na ograniczenie zapylenia: 
– bezpośrednio w chodniku przyścianowym na odcinku pomiędzy kruszarką urobku, a napędem 

PPZ, 
– pośrednio w chodniku przyścianowym na odcinku od napędu PPZ, w kierunku dalszej odstawy 

urobku (taśmowej). 
 Dla sytuacji przedstawionej na rysunku 4. 
 Urządzenie odpylające pozwala na ograniczenie zapylenia: 
– bezpośrednio w chodniku przyścianowym na trasie przyścianowego przenośnika zgrzebłowego 

(PPZ) na odcinku od kruszarki urobku do skrzyżowania ze ścianą, 
– pośrednio na skrzyżowaniu ze ścianą, 
– pośrednio w chodniku przyścianowym za ścianą, tj. wzdłuż zrobów ściany. 
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5. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW 
 

Rysunek 1 – przedstawia w sposób poglądowy pracę urządzenia odpylającego 
względem ściany wydobywczej 

Rysunek 1a – przedstawia w sposób poglądowy współpracę urządzenia odpylającego 
z lutnią chłodzącą względem ściany wydobywczej 

Rysunek 2 – przedstawia w sposób poglądowy pierwszy wariant usytuowania urządzenia 
odpylającego w rejonie ściany przewietrzanej w systemie na tzw. „U” 

Rysunek 3 – przedstawia w sposób poglądowy drugi wariant usytuowania urządzenia 
odpylającego w rejonie ściany przewietrzanej w systemie na tzw. „U” 

Rysunek 4 – przedstawia w sposób poglądowy usytuowanie urządzenia odpylającego 
w rejonie ściany przewietrzanej w systemie na tzw. „Y” 

Rysunek 5 – przedstawia przykład zabudowy urządzenia odpylającego UO-630-1 z górniczym 
wentylatorem elektrycznym typu GWE 630B/18,5 z dwoma tłumikami hałasu 
TG 630/800. Wentylator zabudowany jest po stronie wylotowej 
i zasysa powietrze przez urządzenie 

Rysunek 5a – przedstawia przykład zabudowy urządzenia odpylającego UO-630-1 z górniczym 
wentylatorem elektrycznym typu GWE 630B/18,5 z dwoma tłumikami hałasu 
TG 630/800 i chłodnicą lutniową CHWL-800. Wentylator zabudowany 
jest po stronie wylotowej i zasysa powietrze przez urządzenie 

 
 
 
 

 
 
Rys. 1. Rysunek poglądowy pracy urządzenia odpylającego względem ściany wydobywczej 
Figure 1. Visual drawing showing work of the dust collecting equipment towards the longwall 
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Rys. 1a. Rysunek poglądowy pracy urządzenia odpylającego 
z lutnią chłodzącą względem ściany wydobywczej 
Figure 1a. Visual drawing showing co-operation of the dust collecting 
equipment with cooling air duct towards the longwall 

 

 
 
Rys. 2. Poglądowe przedstawienie usytuowania urządzenia odpylającego 
w rejonie ściany przewietrzanej w systemie na tzw. „U” – wariant pierwszy 
Figure 2. Visual presentation of the location of the dust collecting equipment 
in a longwall area which is ventilated in the “U” system – the first option 
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Rys. 3. Poglądowe przedstawienie usytuowania urządzenia odpylającego 
w rejonie ściany przewietrzanej w systemie na tzw. „U” – wariant drugi 
Figure 3. Visual presentation of the location of the dust collecting equipment 
in a longwall area which is ventilated in the “U” system – the second option 

 

 
 
Rys. 4. Poglądowe przedstawienie usytuowania urządzenia odpylającego 
w rejonie ściany przewietrzanej w systemie na tzw. „Y” 
Figure 4. Typical caption of a figure. Visual presentation of the location of the dust 
collecting equipment in a longwall area which is ventilated in the “Y” system 
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Rys. 5. Przykład zabudowy urządzenia odpylającego UO-630-1 z górniczym wentylatorem 
elektrycznym typu GWE 630B/18,5 z dwoma tłumikami hałasu TG 630/800. Wentylator 
zabudowany jest po stronie wylotowej i zasysa powietrze przez urządzenie 
Figure 5. Example of the installed of dust collecting equipment UO-630-1-type with electric 
fan mining GWE 630B/18,5 with two dampers TG 630/800. The fan is built on the outlet side 
and sucks air through the device 

 

 
 
Rys. 5a. Przykład zabudowy urządzenia odpylającego UO-630-1 z górniczym wentylatorem elektrycznym 
typu GWE 630B/18,5 z dwoma tłumikami hałasu TG 630/800 i chłodnicą lutniową CHWL-800. 
Wentylator zabudowany jest po stronie wylotowej i zasysa powietrze przez urządzenie [3] 
Figure 5a. Example of the installed of dust collecting equipment UO-630-1-type with electric fan mining 
GWE 630B/18,5 with two dampers TG 630/800 and cooling air duct CHWL-800. The fan is built 
on the outlet side and sucks air through the device [3] 
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6. NOWOŚCI TECHNICZNE 
 
Od 2011 roku Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EKO-WiN” wprowadza na rynek dwa nowe 
typu urządzeń odpylających: 
– UO-630-1, 
– UO-630-2. 
 Poniżej przedstawiamy rysunki tych urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi. 
 

 
 
Rys. 6. Urządzenie odpylające typu UO-630-1 [4] 
Figure 6. The dust collecting equipment UO-630-1 type [4] 
 

 
 
Rys. 7. Urządzenie odpylające typu UO-630-2 [4] 
Figure 7. The dust collecting equipment UO-630-2 type [4] 
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Tabela 1. Podstawowe parametry urządzeń odpylających UO-630-1 i UO-630-2 [4] 
Table 1. Basic technical parameters of dust collecting equipments UO-630-1 and UO-630-2 [4] 

Parametr Jednostka miary Wartość 
Typ urządzenia odpylającego – UO-630-1 UO-630-2 

Zakres wydajności m3/min 200÷450 250÷600 
Zużycie wody dm3/min 1÷15 1÷15 

Średnica przyłączeniowa mm 630 800 
Długość całkowita (bez wyposażenia dod.) mm 2740 2740 

Masa całkowita kg ok. 1100 ok. 1200 
Skuteczność odpylania* 
– całkowita, 
– respirabilna 

 
% 
% 

 
99,0 
98,4 

 
99,0 
98,4 

Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) poniżej 70 poniżej 70 
Opory przepływu przy wydajności 300 m3/min Pa ok. 1500 ok. 1420 

Pompa P-1BA-Ex (lub P-1BA)    
– nominalne napięcie 

zasilania UN V 500 lub 1000 500 lub 1000 

– moc silnika pompy N kW 2,2 2,2 
Typ czujnika poziomu cieczy – CP-2d/1-b lub a CP-2d/1-b lub a 
Współpraca z Dyszą Wirową 

DW/UO/630/W/50 lub DW/630)* 

– moc silnika DW, 
– napięcie zasilania 

 
 

kW 
V 

 
 

18,5 
500 lub 1000 

 
 

18,5 
500 lub 1000 

*UWAGA: Zastosowanie dyszy wirowej (np. DW/UO/630/W/50 lub DW/630 lub DW/800) podnosi 
całkowitą skuteczność odpylania urządzenia odpylającego od 99,0 do 99,5%, a skuteczność odpylania 
respirabilną od 98,4 do 99,2%. (Wg badań ITC KOMAG. zgodnie z normą PN-G-52002:2009 – 
„Urządzenia odpylające w górnictwie podziemnym – wymagania i badania”). 
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Combating of the Air Dustiness in Longwalls Faces 
 
In the paper the sources of air dustiness in longwalls faces are presented. The ways of combating 
dust hazard are discussed. Authors proposed and described the possibile ways to combat this haz-
ard in the longwalls faces at coal crusher with dust collecting equipment and mining fan. 
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Koncepcja wentylacji i bezpieczeństwa pożarowego 
w tunelu pod górą Mały Luboń 
 
 
Stanisław Nawrat, Sebastian Napieraj, Paweł Kamiński 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W Polsce następuje bardzo silny rozwój komunikacji samochodowej, co wy-
musza podejmowanie przez państwo pilnych i szybkich działań w zakresie poprawy i tworzenia 
nowoczesnej infrastruktury drogowej. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad zamierza przystąpić 
do budowy i modernizacji drogi państwowej na odcinku Lubień–Chyżne, na której to przewiduje 
się budowę tunelu dwu komorowego o długości 2100 m. Akademia Górniczo-Hutnicza opracowała 
koncepcję wentylacji i bezpieczeństwa pożarowego dla tunelu pod Górą Mały Luboń. Koncepcja 
zakłada zastosowanie wentylacji mechanicznej pełnej, która zapewnia zachowanie dopuszczalnych 
koncentracji gazów w tunelu jak i bezpieczną ewakuację w czasie pożaru. Opracowana koncepcja, 
była sprawdzana i korygowana w oparciu o badania modelowe stanu wentylacji, zagrożenia poża-
rowego i ewakuacji przy zastosowaniu nowoczesnych programów komputerowych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Wentylacja tuneli, wentylacja poprzeczna pełna,  
 
 
 
1. CHARAKTERYSTYKA WENTYLACJI TUNELU 
 
Tunel pod górą Mały Luboń, będzie budowany pomiędzy miejscowościami Lubień – Biała Sko-
mielna na trasie drogowej Kraków – Chyżne (Zakopane). Na poniższej ilustracji przedstawiono 
przekrój pionowy przez tunel oraz jego lokalizację (rys. 1). 
 

 
 
Rys. 1. Przekrój przez tunel oraz lokalizacja planowanej inwestycji 
Figure 1. Cross section of the tunnel and the location of construction 
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 Różnica wysokości pomiędzy portalami wynosi 10 m, co na długości 2100 m daje nachylenie 
około 0,5%. Nachylenie jest stałe na długości tunelu. Zakłada się, że maksymalne obciążenie tune-
lu będzie wynosić 40 000 samochodów na dobę. Obecnie prowadzone są prace projektowe w za-
kresie wypracowania racjonalnej koncepcji budowli obejmujące projektowanie obudowy, wentyla-
cji i środków bezpieczeństwa oraz wyposażenia. 
 
 
2. WENTYLACJA TUNELU 
 
Tunel przewietrzany będzie z zastosowaniem wentylacji poprzecznej pełnej, która umożliwia za-
pewnienie prawidłowych warunków higienicznych w czasie eksploatacji normalnej tunelu (odpro-
wadzanie gazów spalinowych). Ponadto zapewnia ona wysoki poziom bezpieczeństwa w przypad-
ku wystąpienia pożaru (niskie prędkości powietrza wzdłużne w tunelu). Na rysunku 2 przedsta-
wiono ogólny schemat planowanej wentylacji poprzecznej. 
 

 
 
Rys. 2. Ogólny schemat planowanej wentylacji poprzecznej tunelu pod górą Mały Luboń 
Figure 2. Scheme of the proposed transverse ventilation system at the tunnel under the Mały Luboń mountain 

 
 Powietrze będzie doprowadzane do tunelu kanałem wentylacyjnym dolnym o łącznej po-
wierzchni około 18 m2. Umieszczony jest on pod powierzchnią jezdni, wspartej na dwóch podpo-
rach, które dzielą kanał na trzy części. Z kanału wentylacyjnego dolnego powietrze będzie kiero-
wane do przedziału jezdnego (o całkowitej powierzchni około 97m2) poprzez kanały dolotowe o 
przekroju prostokątnym i powierzchni ok. 0,14 m2, które będą rozmieszczone co 25 m po obu stro-
nach tunelu. 
 Powietrze będzie wtłaczane przez stację trzech wentylatorów, zlokalizowaną po stronie portalu 
północnego, z których dwa wentylatory będą wtłaczały powietrze do kanału dolnego wentylacyjne-
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go, trzeci wentylator będzie wentylatorem rezerwowym. Schemat ideowy przedstawia rysunek 3a. 
Powietrze zanieczyszczone gazami spalinowymi lub pożarowymi będzie odbierane kanałem wen-
tylacyjnym górnym o powierzchni około 13 m2. W stropie przedziału jezdnego umieszczone będą 
automatycznie sterowane klapy. Przy portalu południowym zlokalizowana będzie stacja wentylato-
rów ssących (rys. 3b), która składać się będzie z pięciu wentylatorów (dwa wentylatory będą pra-
cować w czasie stanu normalnej eksploatacji tunelu, dwa kolejne wentylatory będą używane w przy-
padkach wystąpienia stanów awaryjnych związanych z przekroczeniem dopuszczalnych zawartości 
tlenków azotu i węgla a także dymów w powietrzu, natomiast piąty wentylator będzie rezerwo-
wym). 
 

 
 
Rys. 3. Schemat konstrukcji tunelu: a - sposób wtłaczania powietrza; b – sposób odbierania powietrza 
Figure 3. Scheme of the tunnel construction: a - injection of air, b - receiving air 

 
2.1. Wyznaczanie minimalnego wydatku powietrza w tunelu 
 

Wyznaczenie koniecznego minimalnego wydatku powietrza dla tunelu pod Luboniem Małym wy-
konano przy użyciu metodologii PIARC World Road Association pt. „Roads Tunnels: Vehicle Emis-
sions and Air Demand for Ventilation” w oparciu o prognozę maksymalnego obciążenia tunelu ru-
chem pojazdów samochodowych w 2033 roku (rys. 4). 
 

 
 
Rys. 4. Prognoza ruchu dla projektowanego odcinka drogowego 
Figure 4. Traffic forecast for the proposed road section 
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 Minimalne wydatki strumienia powietrza w tunelu wyznaczono dla: 
Wariantu 1 - wyznaczenie wydatku powietrza w tunelu dla średniego natężenia ruchu pojazdów  
    samochodowych w tunelu, 
Wariantu 2 - wyznaczenie wydatku powietrza w tunelu dla maksymalnego szczytowego natężenia 
    ruchu pojazdów samochodowych w tunelu, 
Wariantu 3 - wyznaczenie wydatku powietrza dla zatoru ruchu pojazdów samochodowych w tunelu. 
 Podstawowymi parametrami decydującym o zapotrzebowaniu na powietrze w tunelu w poszcze-
gólnych wariantach jest zapewnienie dopuszczalnej przepisami zawartości tlenków azotu (NOx), 
tlenku węgla (CO) oraz dymu (widoczność). 
 Na podstawie przeprowadzonych obliczeń symulacyjnych uwzględniających minimalne ko-
nieczne wydatki strumienia powietrza w tunelu a także uwzględniając możliwości techniczne i wa-
runki bezpieczeństwa ruchu oraz zapewnienie wymaganych warunków higienicznych przyjęto, że 
dla stanu normalnej eksploatacji tunelu (wystąpienie sytuacji ruchu pojazdów określonych w wa-
riantach 1 i 2) wydatek powietrza będzie dostosowany poprzez system wentylacji tak aby nie na-
stępowało przekroczenie dopuszczalnych przepisami zawartości tlenków azotu (NOx), tlenku wę-
gla oraz dymu w powietrzu. 
 Dla warunków szczytowego obciążenia ruchem tunelu (wariant 2) konieczny wydatek strumie-
nia powietrza w każdej komorze tunelu powinien wynosić nie mniej niż około 145 m3/s. Ze wzglę-
du na bardzo duży konieczny wydatek powietrza dla zapewnienia prawidłowych wymaganych 
przepisami warunków technicznych w przypadku wystąpienia zatoru (wariant 3) muszą być zasto-
sowane odpowiednie procedury organizacyjne ograniczające emisję gazów spalinowych w tunelu 
(np. wyłączenie silników, ograniczenie ilości pojazdów poprzez kierowanie natężeniem ruchu w 
tunelu – zamknięcie okresowe tunelu itp.). 
 Wiele czynników dodatkowych związanych z warunkami atmosferycznymi (napór powietrza, 
zmiany ciśnienia i temperatury powietrza) i technicznymi (ruch pojazdów samochodowych) może 
mieć w pewnym stopniu wpływ na zaburzenia normalnego, podstawowego stanu wentylacji tunelu 
i będzie ograniczany poprzez zastosowanie procedury regulacyjnej umożliwiającej zmianę wydat-
ku powietrza. 
 
2.2. Wentylacja tunelu w czasie normalnej eksploatacji 
 

Wentylacja mechaniczna poprzeczna pełna pozwala (w oparciu o procedurę dla stanu normalnej 
eksploatacji i procedurę awaryjną w przypadkach przekroczenia granicznych dopuszczalnych wy-
maganych przepisami zawartości w powietrzu tlenków azotu, tlenku węgla oraz dymu) na bez-
pieczną eksploatację. 
 Ponadto procedura regulacyjna pozwala dostosowywać intensywność wentylacji tunelu w za-
leżności od poziomu zawartości w powietrzu substancji szkodliwych. Procedura ta umożliwi także 
racjonalną i ekonomiczną pracę systemu wentylacyjnego. 
 Badania modelowe tunelu w zakresie przewietrzania i dynamiki rozwoju pożaru przeprowa-
dzono za pomocą Systemu Programów Inżyniera Wentylacji „Ventgraph” który umożliwia pro-
gnozowanie procesu przewietrzania dla różnych wariantów projektowanych rozwiązań, jak rów-
nież symulację efektów wystąpienia zdarzeń losowych jak np. pożar (rys. 5). 
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Rys. 5. System wentylacji tunelu w programie „Ventgraph” 
Figure 5. Tunnel ventilation system in the software "VentGraph" 

 
2.3. Wentylacja tunelu w czasie po aru 
 

W związku z tym, że głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa użytkowników tunelu jest wystą-
pienie pożaru wskutek np. kolizji pojazdów samochodowych, koncepcja przewiduje: 
- ciągłą w czasie i przestrzeni detekcję pożaru w komorach tunelu, 
- odpowiedni system wentylacji tunelu uruchamiany automatycznie lub przez dyspozytora w przy-
padku wystąpienia pożaru, 
- kompleksowy system powiadamiania użytkowników o pożarze i kierunkach ewakuacji do spe-
cjalnych przejść ewakuacyjnych do drugiej niezagrożonej skutkami pożaru komory. 
 Procedura pożarowa uruchamiana jest w przypadku powstania pożaru w tunelu. Detekcja poża-
ru wykonywana jest przez detektory temperatury umieszczone pod stropem oraz potwierdzona po-
przez wideo detekcję. Czujniki temperatury umieszczone będą w odstępach 8 m, w dwóch liniach 
nad jezdniami wzdłuż tunelu. Tunel będzie podzielony na strefy o długości 50 m i szerokości tune-
lu (rys. 6). Do każdej strefy przypisane zostały odpowiednie czujniki temperatury. 
 

 
 
Rys. 6. Schemat przedstawiający podział tunelu na obszary 
Figure 6. Scheme showing the division into areas 
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 W przypadku stwierdzenia przez czujnik temperatury wyższej o 50° C niż temperatura otocze-
nia, za pomocą odpowiedniego programu komputerowego, określona zostanie lokalizacja pożaru. 
Dla każdej strefy przyporządkowane są odpowiednie klapy stropowe oddymiające, które w przy-
padku wystąpienia pożaru zostaną automatycznie otwarte, a wszystkie pozostałe klapy zostaną au-
tomatycznie zamknięte. Po detekcji pożaru zostanie uruchomiony dodatkowy wentylator oddymia-
jący w komorze w której zlokalizowano pożar. Przez otwarte klapy stropowe oddymiające w przy-
padku pożaru, usuwane będzie ok. 250 m3/s powietrza, w komorze w której nastąpiła detekcja po-
żaru. Przeprowadzono szereg symulacji przy zastosowaniu komputerowej techniki obliczeniowej, 
które pozwoliły ustalić procedury działania systemu wentylacyjnego oraz scenariusze rozwoju po-
żaru i ewakuacji użytkowników. Badania symulacyjne potwierdziły poprawność przyjętego roz-
wiązania wentylacyjnego gwarantującego zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych 
w tunelu i bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia pożaru (rys. 7). 
 Poniżej przedstawiono wyniki symulacji pożaru o mocy 100 MW przy wentylacji poprzecznej 
pełnej z uruchomieniem procedury pożarowej. Otwarte jedno okno najbliższe miejscu pożaru. Wy-
datek powietrza dla całego przedstawionego 400 m odcinka tunelu wynosi: 
- powietrze świeże: 14 m3/s, 
- powietrze zużyte: 350 m3/s. 
 Symulacja pożaru nie posiada stałej czasowej – oznacza to że pożar od razu uzyskuje 100 MW. 
Miejsce pożaru w środku odcinka. 
 
 

 
 
Rys. 7. Zadymienie po 100, 200 i 300 sekundach 
Figure 7. Smokiness after 100, 200 and 300 seconds 
 
 
 Dla badań modelowych, wykonanych w wcześniej wspomnianym programie Ventgaph, zało-
żono, że pożar wystąpił na 1040 m tunelu, parametry pożaru przedstawia rys. 8. Dodatkowo, zgod-
nie z RABT przy założonej mocy pożaru 50 MW może powstać około 120 m3/s dymu, co uwz-
ględniono poprzez dołączenie bocznicy podającej stały dopływ gazu o wydatku 120 3/s. 
 Przez otwory stropowe, można odbierać około 250 m3/s (~14000 m3/min), co zapewnia całko-
wity odbiór powstających dymów i spalin. Przewiduje się otwarcie dwóch klap mieszczących się 
najbliższej ogniska pożaru. Ma to zapewnić odprowadzenie gazów pożarowych i umożliwić bez-
pieczną ewakuację. Dobór przykładowych wentylatorów przedstawia tabela 1. Włączenie dodat-
kowego wentylatora musi nastąpić w kontrolowany sposób. Poszczególni producenci wyznaczają 
w precyzyjny sposób warunki uruchomiania swoich maszyn. Badania modelowe wentylacji tunelu 
pod Luboniem Małym wykonano dla wentylatorów różnych firm. 
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Rys. 8. Parametry ogniska pożaru 
Figure 8. Parameters fire 
 
 
Tabela 1. Wyniki symulacji dla wariantu pożarowego 
Table 1. Simulation results for variant with fire 

Stacja tłocząca Stacja ssąca 

Wydatek Spiętrzenie Sprawność Strata Moc Wydatek Spiętrzenie Sprawność Strata Moc 

[m3/s] [Pa] [%] - [kW] [m3/s] [Pa] [%] - [kW] 

180 1400 69,00% 1,05 383,48 
140 2950 69,00% 1,05 628,48 

137 3013 69,00% 1,05 628,15 

 
 
3. EWAKUACJA 
 
Do obliczeń czasów ewakuacji wykorzystano program Pathfinder 2009.2, stworzony przez firmę 
Thunderhead Engineering. Oprogramowanie Pathfinder pozwala na przeprowadzanie symulacji 
komputerowej i obliczanie czasów ewakuacji ludzi z budynków i obiektów budowlanych z uwz-
ględnieniem odwzorowania geometrii obiektu oraz jego wyposażenia. W przypadku analizy tunelu 
drogowego odwzorowano układ i wymiary wyjść do przejść ewakuacyjnych między tunelami, 
kształt oraz samochody mogące znajdować się w tunelu w czasie pożaru. Zgodnie z Wytycznymi 
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Ochrony Przeciwpożarowej, przyjęto iż w razie pożaru wyjściami ewakuacyjnymi z zagrożonej 
komory tunelu są:  
- bezpośrednie wyjścia poprzez portale na zewnątrz tunelu,  
- przejścia poprzeczne między komorami tunelu.  
 Analizy przeprowadzono dla trzech wariantów lokalizacji pożaru, będącego jednocześnie prze-
szkodą uniemożliwiającą przemieszczanie się ludzi we wszystkich kierunkach. Rozważono nastę-
pujące lokalizacje pożaru:  
a) pożar znajdujący się pomiędzy przejściami ewakuacyjnymi 
b) pożar znajdujący się przy portalu wyjazdowym z tunelu (brak możliwości wyjścia przez portal)  
c) pożar znajdujący się przy przejściu ewakuacyjnym (brak dostępu do przejścia zlokalizowanego 
w bezpośrednim sąsiedztwie pożaru) 
 Do celów analizy założono, że w ewakuowanej komorze tunelu znajduje sie ok. 2200 osób. Po 
uwzględnieniu powyższych założeń, w najbardziej niekorzystnym wariancie tzn. c) przewidywany 
całkowity czas ewakuacji ludzi z komory objętej pożarem nie przekracza 7 minut. 

 
4. STEROWANIE 
 
W czasie normalnego ruchu odbywającego się wewnątrz tunelu oraz w czasie pożaru, sterowanie 
wentylatorami, stopniem otwarcia klap w stropie, prędkością obrotową wirników wentylatorów re-
alizowane będzie przez nadrzędny system bezpieczeństwa zrealizowanym w oparciu o swobodnie 
programowalne sterowniki PLC. Sterowanie to w znacznej mierze zależeć będzie od wartości 
przekazywanych z czujników (NOx i CO), widoczności oraz przepływu powietrza w tunelu aby nie 
przekroczyć wartości dopuszczalnych.  
 
4.1. Urz dzenia pomiarowe 
 

W skład systemu wentylacji wchodzić będą (dla jednej komory tunelu) następujące urządzenia po-
miarowe: 
- 7 czujników CO oraz widoczności, 
- 7 czujników NO, NO2, 
- 9 czujników prędkości oraz kierunku przepływu powietrza, 
- 2 czujniki zamglenia (widoczności). 
 Stacje wentylatorów tłoczących świeże powietrze i wyciągających zużyte powietrze wyposażo-
ne będą w czujniki prędkości i kierunku przepływu powietrza oraz ciśnienia. 
 W kanałach czystego i zużytego powietrza zostaną zabudowane czujniki NO, NO2, CO, pręd-
kości i kierunku przepływu powietrza – po jednym komplecie dla każdego kanału 

 
STWIERDZENIA I WNIOSKI 
 
Na podstawie badań analitycznych i modelowych wentylacji i warunków bezpieczeństwa dla tune-
lu pod Górą Mały Luboń można sformułować następujące stwierdzenia i wnioski: 
1. system wentylacji poprzecznej pełnej zapewnia odpowiednie wydatki strumienia powietrza w tu-
nelu dla stanów: normalnego, awaryjnego i pożarowego, 
2. w przypadku pożaru system wentylacji pożarowej umożliwia przeprowadzenie ewakuacji użyt-
kowników i prowadzenie akcji pożarowej, 
3. bardzo istotnym sprawą jest także opracowanie procedur regulacyjnych które w powiązaniu  
z systemem sterowania pozwalają: 

zapewniać prawidłowe parametry wentylacyjne w tunelu, 
sterować procesem wentylacji i opanowania zagrożenia pożarowego w tym ewakuacji użyt-

kowników. 
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The Concept of Ventilation and Fire Safety System 
in the Tunnel under the Mały Luboń Mountain 
 
In Poland it is a very strong development of car communication, which forces the state to take im-
mediate and quick action to improve and create a modern road infrastructure. General Directorate 
of Roads and Highways intends to start construction and upgrading of state roads on the section 
Lubień–Chyżne, where it plans to construct a tunnel with a length of 2100 m. AGH – developed 
the concept of ventilation and fire safety system for the tunnel under the Mały Luboń Mountain. 
The concept involves the full use of mechanical ventilation, which provides the permissible con-
centration of gases in the tunnel and safe evacuation during a fire. Developed concept, was checked 
and adjusted based on model studies of the ventilation, fire hazards and evacuation using modern 
computer programs. 
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Możliwości przeprowadzania badań naukowych w komorach 
ćwiczebnych KSRG na przykładzie KWK „Bolesław-Śmiały” 
 
 
Grzegorz Nowok, Krzysztof Walus 
KWK „Boles aw mia y”, aziska Górne 
 
Krzysztof Słota, Zbigniew Słota, Anna Morcinek-Słota 
Politechnika l ska, Gliwice 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Kopalniane Stacje Ratownictwa Górniczego dysponują specjalnymi komorami 
przeznaczonymi między innymi do okresowych ćwiczeń i szkoleń ratowników górniczych. Komo-
ry zbudowane są w taki sposób, aby odzwierciedlały wyrobiska górnicze (chodniki niskie, średnie, 
wysokie), zarówno poziome, nachylone (pochylnie), jak i pionowe (szyby, szybiki), i jednocześnie 
pozwalały na symulację pracy w warunkach przeprowadzania akcji ratowniczej. Dodatkowo wy-
posażone są one w elementy pozwalające zwiększać wydatek energetyczny u ratowników (np. cię-
żarek, bieżnia, cykloergonometr). Bardzo nowoczesną komorą ćwiczebną dysponuje KWK „Bole-
sław-Śmiały”, gdzie oprócz wcześniej wymienionych elementów można dodatkowo symulować 
wyjątkowo trudne warunki klimatyczne – bardzo wysoką temperaturę powietrza i wysoką wilgot-
ność (do 45ºC i 90% wilgotności). W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania komory 
ćwiczebnej KSRG na potrzeby prowadzenia badań naukowych, których tematyka obejmuje popra-
wę bezpieczeństwa pracy ratowników górniczych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Ratownictwo górnicze, bezpieczeństwo pracy 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Wymagania odnośnie wyposażenia Kopalnianych Stacji Ratownictwa Górniczego oraz kopalnia-
nych służb ratownictwa górniczego są określone w planie ratownictwa. Muszą one uwzględniać 
wielkość i rodzaj zagrożeń występujących w zakładzie górniczym, a także liczbę pracowników za-
trudnionych w zakładzie w ciągu doby, a w szczególności pod ziemią. W myśl tych przepisów Ko-
palniane Stacje muszą dysponować specjalnymi komorami przeznaczonymi między innymi do okre-
sowych ćwiczeń i szkoleń ratowników górniczych. Ponadto stacje powinny być wyposażone 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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 Komory ćwiczebne, wyposażenie Kopalnianych Stacji, jak również przeprowadzane rutynowe 
ćwiczenia i szkolenia ratowników górniczych oraz pozostałej załogi sprawiają, że istnieją dodatko-
wo możliwości prowadzenia prac naukowo-badawczych, między innymi w celu poprawy bezpie-
czeństwa pracy górników i ratowników górniczych. 
 Komory KSRG zbudowane są w taki sposób, aby odzwierciedlały wyrobiska górnicze (chodni-
ki niskie, chodniki średnie, chodniki wysokie), zarówno poziome, nachylone (pochylnie), jak i pio-
nowe (szyby, szybiki), i jednocześnie pozwalały na symulację pracy w warunkach przeprowadza-
nia akcji ratowniczej. Dodatkowo wyposażone są one w elementy pozwalające zwiększać wydatek 
energetyczny u ratowników (np. ciężarek, bieżnia, cykloergonometr). 
 Jedną z najnowocześniejszych komór ćwiczebnych dysponuje KWK „Bolesław-Śmiały”, gdzie 
oprócz wcześniej wymienionych elementów można dodatkowo symulować wyjątkowo trudne wa-
runki klimatyczne – bardzo wysoką temperaturę powietrza i wysoką wilgotność (do 45ºC i 90% 
wilgotności). 
 W kolejnych rozdziałach przedstawiono jedną z możliwości wykorzystania komory ćwiczebnej 
KSRG na potrzeby prowadzenia badań naukowych, których tematyka obejmuje poprawę bezpie-
czeństwa pracy ratowników górniczych. Opisano krótko metodykę badań oraz uzyskane wyniki. 
 
 
2. METODYKA BADAŃ 
 
Budowa i wyposażenie komory ćwiczeń KSRG KWK „Bolesław Śmiały” 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 przy pro-
wadzeniu prac ratowniczych. Z uwagi na fakt, iż na co dzień w komorze prowadzone są ćwiczenia 
ratownicze, komora ta zbudowana jest zgodnie z określonymi zasadami i wyposażona w wymaga-
ne urządzenia techniczne. 
 W celu symulacji rzeczywistych warunków dołowych zaopatrzono komorę w urządzenia po-
zwalające uzyskać odpowiednie warunki mikroklimatu (wysoką temperaturę i wilgotność powie-
trza). Cała strefa objęta pomiarami była wyposażona w oświetlenie. Na całej długości chodnika 
ćwiczebnego (w równych odstępach) były zainstalowane urządzenia pomiarowe (termohigrometry). 
Zainstalowano także urządzenia pozwalające na awaryjne opuszczenie strefy ćwiczeń. 
 W celu opracowania prawidłowej metodyki badań [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], przed przystą-
pieniem do zasadniczych badań, przeprowadzono pomiary wstępne wraz z ich szczegółową anali-
zą. Analiza wyników pomiarów pozwoliła na prawidłowe ukierunkowanie badań w ich zasadniczej 
części. Założony cel pracy, wymusił w sposób zasadniczy wybór metodyki badań, a w szczególno-
ści dobór pracowników, rodzaju ćwiczeń, czasu ich trwania i parametrów mikroklimatu, w których 
powinny być wykonane badania. 
 Parametry klimatyczne panujące w komorze kształtowały się następująco: 
– baza – ts = 37°C,  = 45%, 
– przepust tamowy – ts = 40°C,  = 50%, 
– chodnik niski od strony drabiny – ts = 40°C,  = 80%, 
– chodnik niski od strony chodnika kontrolnego – ts = 42°C,  = 80%, 
– chodnik średni i wysoki – ts = 43°C,  = 80%. 
 Do ćwiczeń wytypowano grupę pięciu ratowników górniczych o zróżnicowanych parametrach 
fizycznych i różnym stażu ratowniczym. W każdym kolejnym dniu badań skład ten nie ulegał 
zmianie. Miało to na celu zbadanie wpływu trudnych warunków mikroklimatu przy różnych rodza-
jach odzieży na parametry fizjologiczne organizmu, a co za tym idzie określenie obciążenia ter-
micznego. 
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Rys. 1. Komora ćwiczeń 
Figure 1. Chamber of exercises 
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Rys. 2. Badani podczas ćwiczeń w komorze 
Figure 2. Life-guards during of exercises in chamber 
 
 
 Przed przystąpieniem do ćwiczeń, u każdego z pracowników, przeprowadzane było podstawo-
we badanie lekarskie. Całe ćwiczenie w założeniach odzwierciedlać miało typowe prace ratowni-
cze pod ziemią. Przebieg ćwiczenia wyglądał następująco: 
 Przebieg ćwiczeń: 
– Dojście do przełazu, otarcie, wyjęcie worków z piaskiem, przejście przez przełaz, zamknięcie 

przełazu, dojście do bazy. 
– Ćwiczenie wysiłkowe – podnoszenie ciężarka 10  – pomiar temperatur (skóry i ucha). 
– Transport rur (drabina, chodnik niski, średni, wysoki), skręcanie rur, transport rur do bazy. 
– Rozkręcanie rur – pomiar temperatur (skóry i ucha). 
– Otwarcie przełazu, przejście przełazem, drabina, chodnik niski, średni, wysoki, baza. 
– Ćwiczenie wysiłkowe – podnoszenie ciężarka 10  – pomiar temperatur (skóry i ucha). 
– Transport kostki (baza, chodnik wysoki, średni, niski), drabinka, baza. 
– Przejście – drabinka, chodnik niski, średni, wysoki, baza. 
– Odpoczynek – pomiar temperatur (skóry i ucha). 
– Otwarcie przełazu, przejście przełazem, załadowanie worków z piaskiem, zamknięcie przełazu. 
– Przejście – drabinka, chodnik niski, średni – rozmowa z kierownikiem przez telefon, następnie 

wyjście chodnikiem wysokim do bazy. 
– Odpoczynek – pomiar temperatur (skóry i ucha). 
– Przejście chodnikiem wysokim, średnim – podpięcie się do łączności ratowniczej, rozmowa 

z bazą, dalej chodnik niski, drabina i baza. 
– Odpoczynek – pomiar temperatur (skóry i ucha) – zakończenie ćwiczenia. 
 Podczas przeprowadzonych ćwiczeń zmianie ulegał wyłącznie rodzaj stosowanej odzieży och-
ronnej. Cały przebieg ćwiczeń był na bieżąco monitorowany. Dodatkowym zabezpieczeniem była 
linka, dająca możliwość ćwiczącym przerwania testu w dowolnym momencie (na przykład, gdyby 
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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 dopuszczeniu 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 i na końcu ćwiczeń), 
– tętno (mierzone przed ćwiczeniami oraz na koniec ćwiczeń), 
– ilość wydzielonego potu (na podstawie utraty masy ciała podczas ćwiczeń), 
– temperatura skóry i temperatura wewnętrzna (mierzone na początku, w trakcie i na końcu 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, 
– aklimatyzacja, masa ciała i wiek pracownika, 
– współczynnik BMI (Body Mass Index), 
– zawartość tłuszczu i wody w organizmie. 
 Dodatkowym elementem badań w KSRG było wypełnianie ankiet przez biorących udział w ćwi-
czeniach. 
 Średnia wieku ratowników górniczych uczestniczących w badaniach wynosiła 35 lat. Najstar-
szy miał 40 lat, a najmłodszy 29 lat. Staż pracy w górnictwie wahał się od 2 do 22 lat. Wszyscy by-
li zatrudnieni w trudnych warunkach mikroklimatu i byli do nich zaadoptowani. 
 Pracownicy biorący udział w badaniach wyposażeni zostali w trzy zestawy odzieży ochronnej. 
 

 Zestaw I: 
o standardowa bielizna bawełniana, 
o spodnie i bluza (75% bawełna, 24% PES, 1% włókno przewodzące), 
o rękawice robocze, 
o obuwie robocze (ratownicze), 
o hełm ochronny, 
o nakolanniki. 

 

 Zestaw II: 
o standardowa bielizna bawełniana, 
o spodnie i bluza NOMEX (98% aramid, 2% carbon), 
o rękawice robocze, 
o obuwie robocze (ratownicze), 
o hełm ochronny, 
o nakolanniki. 

 

 Zestaw III: 
o standardowa bielizna bawełniana, 
o spodnie i bluza Indura (87% bawełna, 12% polyamid, 1% carbon), 
o rękawice robocze, 
o obuwie robocze (ratownicze), 
o hełm ochronny, 
o nakolanniki. 
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 Zestaw odzieży ulegał zmianie w każdym dniu pomiarowym. Podczas ćwiczeń wszyscy ratow-
nicy wyposażeni byli w ten sam rodzaj odzieży. 
 
 
3. WYNIKI BADAŃ 
 
Poniższe wykresy przedstawiają uzyskane wyniki pomiarów. 
 

26,70 26,82

24,24

27,17

23,30

21,00

22,00

23,00

24,00

25,00

26,00

27,00

28,00

Ratownik I Ratownik II Ratownik III Ratownik IV Ratownik V

Ratownik

W
ar

to
 w

sp
ó

cz
yn

ni
ka

 B
M

I

 
 
Rys. 3. Wartość wskaźnika BMI ratowników biorących udział w badaniach 
Figure 3. Value of BMI of mining life-guards 
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Rys. 4. Zmiana temperatury skóry ratowników 
Figure 4. Change of skin temperature of mining life-guards 
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Zmiana temperatury wewn trznej (temperatury b ony b benkowej ucha)
wszystkie rodzaje odzie y ochronnej
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Rys. 5. Zmiana temperatury wewnętrznej ratowników 
Figure 5. Change of internal temperature of mining life-guards 
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Rys. 6. Przyrosty tętna ratowników dla wszystkich rodzajów ubrań 
Figure 6. Increases of pulse of mining life-guards for all clothes 
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Rys. 7. Utrata masy ciała (ilość wydzielonego potu) ratowników dla wszystkich rodzajów ubrań 
Figure 7. Lost of body mass (amount of given off sweat) of mining life-guards for all clothes 
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Rys. 8. Zmiana temperatury skóry ratowników dla wszystkich rodzajów ubrań 
Figure 8. Change of skin temperature of mining life-guards for all clothes 
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Rys. 9. Zmiana temperatury wewnętrznej ratowników dla wszystkich rodzajów ubrań 
Figure 9. Change of internal temperature of mining life-guards for all clothes 
 
 
4. ANALIZA UZYSKANYCH WYNIKÓW 
 
Na podstawie przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników dokonano ich analizy. 
 Masa ciała ratowników wynosiła od 75,5 do 93,3 kg, a wzrost od 178 do 185 cm. Obliczony 
wskaźnik BMI wahał się od 23,3 do 27,17. Zawartość tłuszczu w organizmie badanych wynosiła 
od 18,8 do 30%, natomiast zawartość wody od 51 do 57%. Przed przystąpieniem do ćwiczeń tem-
peratura skóry zawierała się w granicach od 36,7 do 37,9°C, a temperatura wewnętrzna od 35,9 do 
37,9°C. Ciśnienie tętnicze krwi przed przystąpieniem do ćwiczeń u wszystkich badanych było pra-
widłowe. Puls na początku ćwiczeń wahał się od 58 do 95 ud./min. Po zakończeniu ćwiczeń masa 
ciała zmniejszyła się od 0,9 do 1,3 kg (dla zestawu I), od 0,8 do 1,3 kg (dla zestawu II) i od 0,7 do 
1,3 kg (dla zestawu III). Temperatura skóry zmieniała się w zakresie od 1,7 do 4,0°C (dla zestawu I), 
od 1,8 do 3,1°C (dla zestawu II) i od 0,6 do 2,6°C (dla zestawu III). Temperatura wewnętrzna przy-
rastała w zakresie od 1,7 do 3,6°C (dla zestawu I), od 2,1 do 3,2°C (dla zestawu II) i od 1,0 do 2,7°C 
(dla zestawu III). Przyrost pulsu zawierał się w granicach od 15 do 72 ud./min (dla zestawu I), od 
22 do 100 ud./min (dla zestawu II) i od 24 do 71 ud./min (dla zestawu III). Średnia utrata masy cia-
ła (ilość wydzielonego potu) podczas ćwiczeń wyniosła 1,02 kg (dla zestawu I), 1,10 kg (dla zesta-
wu II) i 1,00 kg (dla zestawu III). Średni wzrost temperatury skóry podczas ćwiczeń wyniósł 2,56°C 
(dla zestawu I), 2,40°C (dla zestawu II) i 1,64°C (dla zestawu III). Średni wzrost temperatury we-
wnętrznej podczas ćwiczeń wyniósł 2,54°C (dla zestawu I), 2,90°C (dla zestawu II) i 1,98°C (dla 
zestawu III). Średni przyrost pulsu wyniósł 38 ud./min (dla zestawu I), 54,4 ud./min (dla zestawu II) i 
42 ud./min (dla zestawu III). 
 Na podstawie przeprowadzonej ankiety stwierdzono, że: 
– wszyscy badani odczuwają w swojej pracy wpływ trudnych warunków mikroklimatu; 
– od 2 do 4 dni zajmuje im aklimatyzacja do trudnych warunków klimatycznych, po krótkiej (do 

7 dni) przerwie w pracy; 
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– od 3 do 6 dni zajmuje im aklimatyzacja do trudnych warunków klimatycznych, po dłuższej przer-
wie w pracy; 

– wszyscy badani zgodnie twierdzili, że najbardziej pocili się przy zestawie II odzieży; 
– ich zdaniem największy przyrost pulsu i temperatury był również przy zestawie II odzieży; 
– na pytanie o najlepsze samopoczucie po ćwiczeniach ankietowani udzieli zgodnej odpowiedzi, 

że był to zestaw III odzieży; 
– oceny, jakie wystawili badani dla każdego zestawu odzieży były zróżnicowane i wynosiły od 2 

do 5 (dla zestawu I – średnio 3,6), od 1 do 2 (dla zestawu II – średnio 1,6) i od 4 do 5 (dla ze-
stawu III – średnio 4,2). 

 Podsumowując można stwierdzić, że na podstawie przeprowadzonych badań i subiektywnej oce-
ny badanych najkorzystniejszym wariantem odzieży okazał się zestaw III. W jego przypadku zano-
towano najniższą utratę masy ciała oraz najniższy przyrost temperatury wewnętrznej organizmu 
i stosunkowo niewielki przyrost pulsu. Są to parametry, które pośrednio określają wielkość obciąże-
nia termicznego organizmu. Osoby badane ubrane w tego typu odzież doświadczały podczas ćwiczeń 
najmniejszego stresu cieplnego, przez co zmniejszało się ryzyko wystąpienia ewentualnego udaru 
cieplnego. Należy pamiętać, że ratownicy górniczy wykonują często pracę w bardzo trudnych wa-
runkach klimatycznych i każdy środek prowadzący do zmniejszenia obciążenia termicznego zasłu-
guje na uwagę. 
 Autorzy przeprowadzili badania na podstawie opracowanej metodyki (rozdział 2), a uzyskane 
wyniki powinny być powtarzalne dla zawartych tam warunków brzegowych. 
 Badania dotyczyły tylko wpływu rodzaju dostarczonej odzieży na obciążenie termiczne organi-
zmu ratowników górniczych. Nie były tutaj brane pod uwagę takie parametry, jak: wytrzymałość 
odzieży, jej funkcjonalność oraz aspekty ekonomiczne zakupu i eksploatacji. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
W artykule przedstawiono przykład wykorzystania specjalnej komory ćwiczeń Kopalnianej Stacji 
Ratownictwa Górniczego KWK „Bolesław Śmiały” do pracy naukowo-badawczej, którą było ok-
reślenie i analiza obciążenia termicznego ratowników górniczych pracujących w różnych zestawach 
odzieży ochronnej trudnopalnej. Autorzy artykułu w swojej pracy naukowo-badawczej prowadzą 
wiele badań dotyczących poprawy bezpieczeństwa pracy górników i ratowników górniczych przy 
wykorzystaniu bogatych zasobów kopalnianych Stacji Ratownictwa Górniczego, a wyniki tych prac 
prezentowane są w postaci artykułów w czasopismach branżowych, jak i referatów na konferen-
cjach i seminariach naukowych. 
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Capabilities of Execution of Scientific Research in Exercises Chambers 
of Mine Stations of Mining Rescue on Example 
“Bolesław Śmiały” Coal-Mine 
 
Mine Stations of Mining Rescue have at disposal special chambers assigned between other for pe-
riodic exercises and instruction of mining life-guards. Chambers enter to composition horizontal ex-
cavations (low, average and high gallery), drooping and vertical excavations, and they allowed ma-
lingering of work in conditions of rescue actions simultaneously. They are furnished energy expen-
se boost to elements at miners additional allow (e.g. race track). It has at disposal chamber very mo-
dern “Bolesław Śmiały” coal-mine, where it is possible to used hard climatic conditions – high tem-
perature of air and high humidity (to 45ºC and humidity 90%). It present capabilities of utilization 
in article on requirements of conducts of scientific research chambers of Mine Stations, topic inclu-
des which correction of work safety of miners. 
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Nowatorskie osiągnięcia i doświadczenia w zakresie eksploatacji 
ścian w pokładzie wysokometanowym na przykładzie 
ściany B-13 w pokładzie 348 w KWK „Krupiński” 
 
 
Krzysztof Ogiegło, Andrzej Kozyra 
JSW S.A. KWK „Krupi ski” 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W opracowaniu przedstawiono specyficzne uwarunkowania prowadzenia eks-
ploatacji pokładów węgla kamiennego w warunkach wysokiej metanowości. Na przykładzie 
eksploatowanego pokładu 348 ścianą B-13 w KWK „Krupiński” omówiono skalę występujących 
zagrożeń naturalnych, z szczególnym uwzględnieniem zagrożenia metanowego, oraz przyjęte do 
stosowania środki profilaktyki w zwalczaniu tych zagrożeń. Na szczególną uwagę w tym zakresie 
zasługuje zastosowany, w przypadku ściany B-13, system przewietrzania (na „Y” z podwójnym 
chod-nikiem wentylacyjnym), sposób prowadzenia odmetanowania ściany B-13 (pozwalający na 
uzyski-wanie efektywności odmetanowania przekraczającej niejednokrotnie 70%). Całokształt po-
dejmowanych działań, mający na celu poprawę warunków bezpieczeństwa pracy był okresowo opi-
niowa-ny przez Zespół do spraw Zagrożeń Metanowych oraz Wyrzutami Gazów i Skał w KWK 
„Krupiński” poszerzony o przedstawicieli Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Akademii Górni-
czo-Hutni-czej w Krakowie, Głównego Instytutu Górnictwa oraz Zakładu Odmetanowania Kopalń 
Sp. z o.o. 
 
 
 
CHARAKTERYSTYKA ŚCIANY B-13 W POKŁADZIE 348 
 
Ze względu na prognozę metanowości bezwzględnej ściany, która przewidywała przekroczenie 
40 m3/min. oraz doświadczenie kopalni uzyskane przy eksploatacji pokładu 348 ścianą B-9 zapla-
nowano przewietrzanie ściany B-13 systemem na „Y” z podwójnym chodnikiem wentylacyjnym. 
„Projekt techniczny eksploatacji ściany B-13 w pokładzie 348” został przedstawiony do zaopinio-
wania „Komisji do spraw Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Aerologicznych w Podziemnych Za-
kładach Górniczych przy Wyższym Urzędzie Górniczym” (zgodnie z §243a dział V Rozporządze-
nia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadze-
nia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach gór-
niczych). 
 Dnia 28 listopada 2007r projekt został pozytywnie zaopiniowany przez w/w komisję. 
 Kopalnia „Krupiński” ze względu na prowadzenie ściany B-13 w pokładzie 348 w warunkach 
specjalnych, tj. w warunkach zagrożenia metanowego IV kategorii, zagrożenia wyrzutami gazów 
i skał oraz prowadzona poniżej poziomu udostępniania (zgodnie z §100 pkt 3 ppkt b, ppkt d i pkt 8, 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych 
zakładach górniczych) zwróciła się do Dyrektora OUG w Rybniku o wydanie zezwolenia na odda-
nie do ruchu ściany B-13 w pokładzie 348, które otrzymała w lutym 2008 roku. 
 Rozruch ściany rozpoczęto na początku marca 2008 roku. 
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 Od dnia 1.08.2010 roku rozpoczęto likwidację ściany B-13, a w dniu 8.10.2010 roku rejon 
ściany B-13 w pokładzie 348 został otamowany korkami przeciwwybuchowymi. 
Warunki geologiczno-górnicze w rejonie ciany B-13 w pok adzie 348 
 

Miąższość pokładu węgla w granicach parceli ściany B-13 wynosiła wraz z przerostami iłowca od 
2,20 do około 3,50 m (netto od 1,60 do 2,78 m). Ze względu na dużą rozpiętość miąższości na wy-
biegu projektowanej ściany B-13 parcelę ścianową podzielono na dwie części – wschodnią i za-
chodnią. W części wschodniej miąższość pokładu 348 wahała się w granicach 2,20–2,60 m brutto 
i dotyczyło to partii pokładu od dowierzchni B-13 do przecinki wentylacyjnej B-13, następnie w kie-
runku na zachód miąższość pokładu wzrastała osiągając wartość do 3,50 m brutto. Zmiany miąż-
szości wiązały się ze zmianami grubości zarówno warstw przerostów rozdzielających warstwy wę-
gla jak i samych warstw węgla. 
 Według rozpoznania geologicznego pozyskanego głównie podczas drążenia wyrobisk przyścia-
nowych ściany B-13 w pokładzie 348 stwierdzono występowanie zaburzeń tektonicznych w posta-
ci kilku stref uskokowych o wielkości zrzutu od 0,20 do około 3,0 m. 
 Nachylenie pokładu w rejonie parceli ścianowej, zmierzone w wyrobiskach przyścianowych, 
wahało się w granicach od 17 do około 24º. Rozciągłość warstw: ze wschodu na zachód, warstwy 
zapadały na północ. 
 
 
TRZY ETAPY EKSPLOATACJI ŚCIANY B-13 W POKŁADZIE 348 
 
 
Etap I 
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Etap II 
 

 
 
 
 
Etap III 
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Okre lenie potrzebnej ilo ci powietrza w cianie 
 

Ocena warunków przewietrzania rejonu ściany B-13 w pokładzie 348 przeprowadzona została przez 
Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk i zawarta w „Komputerowej charakterysty-
ce sieci wentylacyjnej kopalni „Krupiński” i dróg ucieczkowych w partii B pokładu 348”. 
 W ramach niniejszej pracy wykonano: 
– analizę komputerowej charakterystyki sieci wentylacyjnej kopalni z wykorzystaniem wyników 

pomiarów wentylacyjnych z dnia 29.09.2007 r. i kopalnianej wersji charakterystyki sieci z dnia 
21.10.2006 r.; 

– opracowano model sieci wentylacyjnej kopalni uwzględniający włączenie rejonu ściany B-13 
w pokładzie 348; 

– wykonano analizę rozpływów powietrza i gazów pożarowych w partii B pokładu 348 po urucho-
mieniu w niej ściany B-13 w aspekcie eksploatacji podpoziomowej i zagrożenia metanowego; 

– wyznaczono drogi ucieczkowe w partii B pokładu 348 w przypadku zaistnienia pożaru w rejo-
nie ściany B-13. 

 Stwierdzenia i wnioski zawarte w pracy „Komputerowa charakterystyka sieci wentylacyjnej ko-
palni „Krupiński” i dróg ucieczkowych w partii B pokładu 348” to między innymi: 
1. wymagana ilość powietrza w rejonie ściany B-13 w pokładzie 348 ze względu na zagrożenie 

metanowe, na którą składa się powietrze w ścianie B-13 oraz na doświeżaniu w chodniku nad-
ścianowym B-13 to około 1800 m3/min.; 

2. wszystkie prądy w rejonach wentylacyjnych poszczególnych ścian przewietrzane są w sposób 
stabilny z zachowaniem kierunków przepływu powietrza takich jak przed wystąpieniem pożaru; 

3. stabilność przewietrzania rejonu podsieci wentylacyjnej kopalni w aspekcie eksploatacji ściany 
B-13 w pokładzie 348 jest zadawalająca i dla tych warunków, mimo prowadzenia niektórymi 
wyrobiskami powietrza na upad i przewietrzania podpoziomowego nie występuje zagrożenie 
odwrócenia się prądów powietrza w wyrobiskach. 

 
 
ZAGROŻENIA NATURALNE W REJONIE ŚCIANY B-13 
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Zagro enie metanowe 
 

Decyzją OUG Rybnik z dnia 21.07.1992 r. L.dz. XVI-722/6/92 wszystkie pokłady oraz pola na ca-
łym obszarze górniczym KWK „Krupiński” zaliczone zostały do IV kategorii zagrożenia metano-
wego. 
 
Prognoza metanowo ci ciany B-13 pok adzie 348 
 

Prognozę metanowości ściany B-13 pokład 348 opracował Oddział Badań, Analiz i Prognozowania 
Metanowości Zakładu Odmetanowania Kopalń „ZOK” Spółka z o.o. w Jastrzębiu Zdroju – Rzeczo-
znawca do spraw ruchu zakładu górniczego (uprawniony przez Prezesa WUG). 
 W związku z odmiennymi warunkami złożowymi, występującymi w różnych częściach projek-
towanego wyrobiska eksploatacyjnego, wykonano dla niego dwie prognozy metanowości: 
– dla wschodniej części wybiegu ściany, 
– dla zachodniej części wybiegu ściany. 
 Wyniki tych prognoz przedstawiały się następująco: 
 
Dla wschodniej cz ci, tj. oko o 780 m wybiegu ciany (o metanono no ci 10,276 m3 CH4/Mgcsw) 
 

– Wydzielanie metanu w środowisku ściany, przy uwzględnieniu współczynnika postępu oraz me-
tanowości zrobów, dla planowanego wydobycia 2900 ton/dobę miało wynosić 45,54 m3/min, 
przy czym wydzielanie metanu z pokładu wybieranego miało wynosić 13,74 m3/min. 

– Największy udział w wydzielaniu metanu mieć miały warstwy podbierane: 51,8–53,2%. Udział 
pokładu wybieranego 28,1–29,9%, a pokładów nadbieranych około 18%. 

Dla zachodniej cz ci, tj. oko o 860 m wybiegu ciany (o metanono no ci 9,898 m3 CH4/Mgcsw) 
 

– Wydzielanie metanu w środowisku ściany, przy uwzględnieniu współczynnika postępu oraz me-
tanowości zrobów, dla planowanego wydobycia 2900 ton/dobę miało wynosić 43,84 m3/min 
przy czym wydzielanie metanu z pokładu wybieranego wynosić miało 12,99 m3/min. 

– Największy udział w wydzielaniu metanu miały mieć warstwy podbierane: 54,9–56,3%. Udział 
pokładu wybieranego powinien wynosić 28,3–30,1%, a pokładów nadbieranych około 15%. 

 Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji ścianą B-13 przy założonym wydobyciu 2900 t/d na-
leży prowadzić odmetanowanie z efektywnością minimum 60% w części wschodniej i minimum 
58% w części zachodniej, którą zapewnia przepustowość rurociągów metanowych zabudowanych 
do odprowadzania ujmowanego metanu z rejonu ściany B-13 oraz doświadczenie kopalni w zakre-
sie prowadzenia odmetanowania. 
 
Zagro enie po arowe w rejonie ciany B-13 
 

Zagro enie po arowe i badanie samozapalno ci w gla dla ciany B-13 w pok adzie 348 
Badania próbek węgla pokładu 348 (wg badań GIG – Katowice) na wybiegu ściany B-13 wykazały 
bardzo małą skłonność do samozapalenia, o wskaźniku Sza = od 62ºC/min do 65ºC/min oraz I gru-
pę samozapalności. 
 Prognozowany okres inkubacji pożaru wyznaczony dla warunków kopalnianych wynosi od 71 
do 81 dni. 

 
pokł. 348, chodnik wentylacyjny B-13 (koniec eksploatacji) I grupa bardzo mała 76 dni 

pokł. 348, przecinka wentylacyjna B-13 (wylot) I grupa bardzo mała 76 dni 

pokł. 348, przecinka wentylacyjna B-13 (środek) I grupa bardzo mała 71 dni 

pokł. 348, przecinka wentylacyjna B-13 (wlot) I grupa bardzo mała 81 dni 
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pokł. 348, chodnik B-13 (koniec eksploatacji) I grupa bardzo mała 71 dni 

 
Zagro enie wybuchem py u w glowego 
Decyzją Dyrektora OUG Rybnik pokład 348 został zaliczony do klasy „B” zagrożenia wybuchem 
pyłu węglowego pismem z dn. 3.07.1996 r. L.dz. XVI-74/1/96. 
 

Zagro enie wodne 
Rejon ściany B-13 w pokładzie 348 zaliczono do I stopnia zagrożenia wodnego. 
 

Zagro enie t paniami 
Zgodnie z opracowaną przez Fundację Nauka i Tradycje Górnicze przy AGH dokumentacją pt. 
„Zagrożenie tąpaniami w pokładach KWK „Krupiński” przewidzianych do eksploatacji w latach 
2006–2009”, w pokładzie 348 nie występowało zagrożenie tąpaniami. 
 

Zagro enie wyrzutami metanu i ska  
Decyzją Dyrektora OUG w Rybniku część pokładu 348, w której znajdowała się parcela ściany 
B-13 zaliczona została do kategorii skłonnych do występowania wyrzutów metanu i skał pismem 
L.dz.RYB/731/0001/06/12063/PK z dnia 17 stycznia 2007 r.
 

Zagro enie klimatyczne 
W rejonie projektowanej ściany B-13 w pokładzie 348 przewidywano pojawienie się zagrożenia kli-
matycznego ze względu na wysoką temperaturę pierwotną skał wynoszącą średnio 36ºC. W związ-
ku z powyższym opracowano prognozę warunków klimatycznych w rejonie ściany B-13 w pokła-
dzie 348. 
Zagro enie radiacyjne 
Wyrobiska w rejonie ściany B-13 w pokładzie 348 zostały zakwalifikowane do niezagrożonych ra-
diacyjnie naturalnymi substancjami promieniotwórczymi.
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Schemat zabudowy ruroci gu metanowego w rejonie ciany B-13 
 
 Ze względu na przewietrzanie ściany systemem na „Y” z podwójnym chodnikiem wentylacyj-
nym oraz nachylenie ściany zaprojektowano wiercenie otworów metanowych z chodnika wentyla-
cyjnego B-13 (wyżej położonego) dla ujęcia metanu wydzielającego się z odprężanych sukcesyw-
nie warstw podbieranych oraz gromadzącego się w zrobach ścianowych. Otwory wiercone były 
w wiązkach po 6 sztuk z ociosu chodnika wentylacyjnego B-13 w odstępach co około 18 m. 
 
Parametry techniczne otworów drenażowych wierconych z chodnika wentylacyjnego wentylacyjnego B-13 

Lp. Kąt podniesienia Kąt odchylenia 
od osi chodnika Średnica otworu Długość otworu 

 [º] [º] [mm] [m] 
1. +30 25 75 60 
2. +35 30 75 60 
3. +30 35 75 60 
4. +47 75 75 65 
5. +52 90 75 70 
6. +47 105 75 70 

 W pierwszym okresie biegu ściany jej metanowość przedstawiała się następująco: 
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Miesiąc Rok 
Metanowość 

całkowita 
[m3/min] 

Odprowadzana 
wentylacyjnie 

[m3/min] 

Ujmowana 
odmetanow. 

[m3/min] 

Relatywna 
[m3/tona] 

Efektywność 
odmetanow. 

[%] 

Wydobycie 
[t/dobę] 

III 2008 41,79 17,19 24,60 33,77 58,87 1782 
IV 2008 70,66 26,36 44,30 27,35 62,69 3720 

 
Zabezpieczenia telemetryczne 
 

Rejon ściany B-13 zabezpieczono czujnikami metanometrii automatycznej typu CSM-1 o czasie 
wyłączenia do 5 sekund. 
 
Zabezpieczenie przed zap onem metanu w czasie urabiania kombajnem ska  zwi z ych 
o redniej i du ej sk onno ci do iskrzenia 
 

Warunki geologiczne 

Rodzaj skał Typ warstwy Skłonność skał do iskrzenia 
zapalającego metan 

Iłowiec zawierający rozproszone 
ziarna kwarcu o zawartości do 30% Strop bezpośredni bardzo mała 

Iłowiec piaszczysty 
laminowany piaskowcem Strop zasadniczy średnia i duża 

Iłowiec zawierający rozproszone 
ziarna kwarcu o zawartości do 30% Spąg bardzo mała 

 
w zakresie urabiania 
– stężenie metanu nie mogło być większe od wartości dopuszczalnej, tj. na wlocie do ściany 1%, 

na wylocie ze ściany 2% oraz nie występowały przystropowe nagromadzenia metanu na długo-
ści ściany. 

 

w zakresie przewietrzania 
– utrzymywanie przepływu powietrza przez ścianę w ilości zapewniającej prędkość powietrza po-

wyżej 1,0 m/s; 
– w przypadku dopływu metanu z innych źródeł czujnik CSM-1-wył. 1% zabudowany na wlocie 

do ściany B-13 miał spowodować wyłączenie napięcia do urządzeń elektrycznych zabudowa-
nych w ścianie B-13, w chodniku wentylacyjnym B-13 oraz w chodniku B-13 pokładu 348 (na 
odcinku co najmniej 10 m od wlotu do ściany). 

 

w zakresie zagro enia metanowego 
Pomiary w tym zakresie prowadzone były przez pracowników i osoby dozoru ruchu zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami i instrukcjami. 
 

w zakresie zwalczania iskier mechanicznych 
Kombajn wyposażony był w zraszanie zewnętrzne oraz wewnętrzne zgodnie z DTR producenta 
kombajnu. Zastosowane zraszanie zapewniało wydatek wody, co najmniej 60 l/min. na jeden organ 
urabiający, przy ciśnieniu 2,0 MPa. 
 Pracę kombajnu bez sprawnego zraszania uniemożliwiał aparat wodny typu DAK. 
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 W przypadku stwierdzenia nadmiernego zużycia lub braku noży na organach kombajnu wyko-
nywano niezwłocznie wymianę i uzupełnianie noży – kontrole w tym zakresie przeprowadzał 
kombajnista przed i po każdym cyklu urabiania oraz ślusarz i dozór oddziału 1 raz na zmianę. 
 Kontrola wydatku i ciśnienia prowadzona była 1 raz na tydzień przez osobę dozoru energo-me-
chanicznego. 
 
Zabezpieczenie przed zap onem metanu pod przeno nikiem cianowym 
 

Pomiary metanu pod przenośnikiem ścianowym dokonywane przez: 
– metaniarzy – podczas pomiarów w ścianie (co 10 sekcji), 
– przodowych ściany – na początku zmiany przed uruchomieniem przenośnika ścianowego oraz 

po każdym przekroczeniu zawartości metanu powyżej 2%, 
– osoby dozoru oddziałowego – przynamniej raz w ciągu zmiany: pod napędem wysypowym i na-

pędem zwrotnym oraz minimum w trzech miejscach oraz w ścianie w odległościach co około 
30 sekcji. 

 W celu zabezpieczenia przed zapłonem i przenoszeniem się zapłonu metanu pod przenośnikiem 
ścianowym, została zabudowana instalacja sprężonego powietrza składająca się z: odcinka węża 
Ø50 mm podłączonego do rurociągu sprężonego powietrza w chodniku B-13 pokład 348 (do sekcji 
obudowy zmechanizowanej nr 110) oraz w chodniku nadścianowym B-13 pokład 348 (od sekcji nr 
110 do wylotu ściany). Wąż był zabudowany pod kablarkami przenośnika ścianowego. W ścianie 
co około 10 m w trasie węża zabudowane były trójniki Ø50/2 Ø19. Na trójnikach z kolei zabudowa-
no 2 odcinki węża Ø19 mm, około 5 m, za pomocą których realizowano nadmuch w miejsca ewen-
tualnego wystąpienia nagromadzeń metanu. 
 W przypadku stwierdzenia lokalnych nagromadzeń metanu, za pomocą odcinków węży Ø19 mm, 
strumień sprężonego powietrza kierowany był w miejsca wystąpienia nagromadzeń. 
 Z uwagi na nachylenie ściany wynoszące od 17 do 24º oraz zastosowanie rynien z blachami 
dennymi zamykającymi istniała możliwość gromadzenia się metanu w dolnym przedziale przenoś-
nika PZS poniżej napędu zwrotnego. W związku z powyższym w rynnach członu dołącznego zwrot-
nego oraz członów zjazdu zwrotnego zabudowane zostały trzy króćce podłączone wężem do ruro-
ciągu sprężonego powietrza. 
 Za stan instalacji oraz jej użytkowanie odpowiedzialny był dozór oddziału górniczego. 
 

 

 
Schemat zabudowy instalacji nadmuchu sprężonego powietrza pod przenośnik ścianowy 
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Uszczelnianie zrobów ciany 
 

Zroby ściany w chodniku B-13 (podścianowym) uszczelniane były przez wykonywanie pasa izola-
cyjnego wypełnionego Izopianą P Antypirogeniczną, natomiast od strony chodnika nadścianowego 
B-13 zroby ściany uszczelniano przez wykonanie pasa podporowo-izolacyjnego wypełnionego spo-
iwem mineralno-cementowym Porocem. 
 Każdorazowo po przejechaniu frontem ściany połączenia wentylacyjnego pomiędzy chodnikiem 
wentylacyjnym B-13 i chodnikiem nadścianowym B-13 budowano korki izolujące wypełnione spoi-
wem mineralno-cementowym Porocem lub Tekblend. 
 
Profilaktyka po arowa 
 

Uszczelnianie zrobów ciany 
Wykonywane pasy i korki izolacyjne miały również na celu zmniejszenie zagrożenia pożarowego 
w zrobach ściany B-13. 
 

Wczesne wykrywanie po arów 
Monitoring zagrożenia pożarowego realizowano przez: 
– zabudowę na wylocie z rejonu ściany czujnika CCO-10ca z ciągłym pomiarem CO oraz reje-

stracją i sygnalizacją do dyspozytora przekroczenia progu 20 ppm CO w powietrzu, (zakres po-
miarowy czujnika 0–200 ppm); 

– wykonywanie pomiarów gazów przy pomocy przyrządów pomiarowych na stacjach wczesnego 
wykrywania pożarów (2 razy w tygodniu); 

– pobieranie prób powietrza na stacjach wczesnego wykrywania pożarów do analizy laboratoryj-
nej (2 razy w tygodniu); 

– pobieranie prób powietrza na stacjach wczesnego wykrywania pożarów oraz z rurociągu meta-
nowego do analizy chromatograficzno-kalorymetrycznej (1 raz w miesiącu). 
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Schemat rozmieszczenia stacji wczesnego wykrywania pożarów 
rejonu ściany B-13 w pokładzie 348 
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Ochrona za ogi przed zagro eniem po arowym 
Każdy pracownik zatrudniony w rejonie ściany B-13 wyposażony był w aparat tlenowy ucieczko-
wy SR-60 o czasie ochronnego działania 60 minut. Ze względu na czas wycofania załogi drogami 
ucieczkowymi z rejonu ściany B-13, który był dłuższy od czasu ochronnego działania aparatu SR-60, 
na trasie drogi ucieczkowej zabudowana była „Stacja ucieczkowego sprzętu ochrony układu odde-
chowego”. 
 

                                LEGENDA:
              - kierunek wycofania za ogi pod szyb 2 poz.620m.
              - kierunek wycofania za ogi pod szyb 2 poz.820m.

 
 
Schemat dróg ucieczkowych z miejscem zabudowy „Stacji ucieczkowego 
sprzętu ochrony układu oddechowego” 
 
Zwalczanie zagro enia wybuchem py u w glowego w rejonie ciany B-13 pok adu 348 
 

W celu ograniczenia rozwoju wybuchu pyłu węglowego utrzymywane były strefy zabezpieczające 
ścianę. Ze względu na występujące zagrożenie metanowe i zagrożenie wyrzutami metanu i skał 
w całym rejonie ściany zawartość części niepalnych musiała wynosić minimum 80%. Strefy zabez-
pieczające były wykonywane przez opylanie pyłem kamiennym. W 200 metrowych strefach zabez-
pieczających od frontu ściany służba pyłowa pobierała próby pasowe dla określenia zawartości częś-
ci niepalnych nie rzadziej niż co 15 dni, a na pozostałej długości wyrobisk przyścianowych nie rza-
dziej niż co 30 dni – wyniki dokumentowane były w „Książce kontroli stref zabezpieczających przed 
przenoszeniem wybuchu pyłu węglowego i stanu zapór przeciwwybuchowych”. W celu ogranicze-
nia zasięgu wybuchu pyłu węglowego były zabudowane zapory przeciwwybuchowe. Na wlocie i wy-
locie z rejonu zapory główne, a w wyrobiskach przyścianowych zapory pomocnicze (w chodniku 
wentylacyjnym B-13 i pochylni B-5a pokład 348 zapory pomocnicze zabudowano w odległości nie 
większej niż 200 m od siebie na całej długości wyrobisk, natomiast w chodniku nadścianowym B-13 
i chodniku B-13 pokład 348 zapory pomocnicze zabudowane były w odległości nie większej niż 
200 m od frontu ściany. Kontrole zapór przeciwwybuchowych na każdej zmianie prowadził dozór 
oddziału, a technik pyłowy nie rzadziej niż co 30 dni, przy czym wyniki kontroli dokumentowano 
w „Książce kontroli stref zabezpieczających przed przenoszeniem wybuchu pyłu węglowego i sta-
nu zapór przeciwwybuchowych”. 
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 Ponadto w rejonie ściany prowadzono usuwanie nalotu pyłu węglowego poprzez zmywanie wy-
robisk wodą. 200 metrowe strefy zabezpieczające od frontu ściany zmywali pracownicy oddziału 
pyłowego z częstotliwością określoną w „Harmonogramie zmywań stref 200 metrowych” zatwier-
dzonym przez KRZG. W chodniku wentylacyjnym B-13 strefy zmywane były raz na tydzień, 
w chodniku nadścianowym B-13 – 2 razy w miesiącu a w chodniku B-13 – raz na miesiąc. 
Zmywania dokumentowano w ww. harmonogramie i książce raportowej oddziału pyłowego. Pozo-
stałą długość wyrobisk przyścianowych zmywali pracownicy oddziału górniczego zgodnie z 
„Harmono-gramem zmywań poza 200 metrową strefą” zatwierdzonego przez KRZG. Wyrobiska te 
były zmywane raz na miesiąc a dokumentowane w ww. harmonogramie (dołączonym do książki 
raportowej oddziału górniczego) i raporcie zmianowym. 
 

 
 
OGRANICZENIE POSTĘPU ŚCIANY, URUCHOMIENIE DOŁOWEJ STACJI 
ODMETANOWANIA, URUCHOMIENIE KLIMATYZACJI GRUPOWEJ 
 
Metanowość ściany B-13, od marca 2008 roku, sukcesywnie wzrastała z powodu zwiększającego 
się wydobycia. Największą metanowość ściany odnotowano 18 kwietnia, która przy wydobyciu do-
bowym 4030 ton wniosła 92,5 m3/min. 
 Efektywność odmetanowania w tym okresie wynosiła średnio 62,3% a wydobycie w poszcze-
gólnych dniach roboczych kształtowało się w granicach od 2000 do 4700 t/dobę. 
 Sytuacja ta doprowadzała do szeregu przekroczeń dopuszczalnych stężeń metanu rejestrowanych 
przez czujniki metanometrii automatycznej, powodujących wyłączenia napięcia w rejonie ściany B-13. 
W związku z powyższym 22 kwietnia 2008 roku zostało zwołane posiedzenie doraźne Zespołu do 
spraw Zagrożeń Metanowych oraz Wyrzutami Gazów i Skał w KWK „Krupiński” z udziałem Przed-
stawicieli JSW S.A., Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Głównego Instytutu Górnictwa, 
ZOK Sp. z o.o. oraz OUG Rybnik. 
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Opinie i wnioski komisji 
 

Po przeanalizowaniu sytuacji ściany B-13 w pokładzie 348 w aspekcie zagrożeń ze szczególnym 
uwzględnieniem narastającego zagrożenia metanowego, wnioski komisji były następujące: 
– komisja nie wniosła uwag do sposobu prowadzenia odmetanowania w rejonie ściany B-13 w po-

kładzie 348; 
– przeanalizowano i pozytywnie zaopiniowano rozmieszczenie czujników metanometrii automa-

tycznej w rejonie ściany B-13 w pokładzie 348; 
– stwierdzono, że przepływ powietrza w rejonie ściany B-13 w pokładzie 348 jest stabilny; 
– pozytywnie zaopiniowano propozycję ograniczenia postępu dobowego ściany B-13 w pokładzie 

348 z 6,5 m/d do 4,5 m/d; 
– w przypadku wzrostu metanowości rejonu ściany B-13 w pokładzie 348 celowym jest wykony-

wanie połączeń wentylacyjnych pomiędzy chodnikiem nadścianowym B-13 w pokładzie 348 
i chodnikiem wentylacyjnym B-13 w pokładzie 348 w mniejszych odstępach niż podano w „Pro-
jekcie technicznym eksploatacji pokładu 348 ścianą B-13” (co 100 m), 

– parametry wydajnościowe powierzchniowej stacji odmetanowania (sprężarka Aerzener GMB 
15.11 stanowiąca rezerwę oraz trzy dmuchawy DR 700T – aktualnie stale pracujące) były w peł-
ni wykorzystane, a w dniu 18.04.2008 roku przedstawiały się następująco: 
 koncentracja CH4 – 80%, 
 ilość CH4 (mieszanka) – 151,3 m3/min., 
 ilość CH4 (czysty) – 121,0 m3/min., 
 depresja – 2520 mm H2O. 

– dla poprawy bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego konieczna jest zabudowa dołowej stacji 
odmetanowania (Przewoźne urządzenie do ujmowania i przetłaczania gazu typu PUPG-2 pro-
dukcji Zakładu Odmetanowania Kopalń „ZOK” Sp. z o.o.) na poziomie 620 m, co pozwoli na 
skierowanie ujmowanej dotychczas z poziomu 620 m mieszanki gazowej do rezerwowego ruro-
ciągu metanowego ø 300 mm zabudowanego w szybie III i umożliwi zwiększenie ujęcia meta-
nu w rejonie eksploatowanych ścian; 

– z uwagi na utrzymujące się w szybie III stężenia metanu w granicach 0,3÷0,6% oraz koniecz-
ność zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie prowadzenia ruchu w szybie III, który jest szybem 
wentylacyjno-materiałowym, ujmowana mieszanka tłoczona będzie rurociągiem metanowym 
ø 300 mm zabudowanym w szybie III od strony północnej i wypuszczana przez dyfuzory wy-
prowadzone do dwóch kanałów wentylacyjnych szybu III na odległość około 8 m od rury szy-
bowej. Na podstawie pomiarów wykonanych w dniu 18.04.2008 roku straty powietrza na szy-
bie III wynosiły około 2500 m3/min, w czasie stosowania dołowej stacji odmetanowania nie bę-
dą podejmowane działania w kierunku ograniczenia strat powietrza, gdyż ilość ta zapewni bez-
pieczne koncentracje metanu w powietrzu płynącym kanałami wentylacyjnymi szybu III. Dla 
zapewnienia kontroli zawartości metanu przed wirnikami wentylatorów głównych typu WPK-
-3.3 należy zabudować czujniki wyłączająco-rejestrujące o progu 1% CH4 powodujące automa-
tyczne wyłączenie dołowej stacji odmetanowania. 

 
W zwi zku z wysokim zagro eniem metanowym ciany B-13 w pokladzie 348 
podj to nast puj ce dzia ania: 
 

– Zmniejszono postęp ściany z 6,5 m/d do 4,5 m/d, 
– Zwiększono ilość powietrza doprowadzanego do rejonu ściany B-13 (do ściany B-13 minimum 

Q = 1700 m3/min, minimum 600 m3/min. na doświeżanie wylotu ściany). 
– Faktycznie potrzebną ilość powietrza do ściany aktualizował co miesiąc Kierownik Działu Wen-

tylacji w zależności od rzeczywistej metanowości ściany. 
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Do owa stacja odmetanowania 
Zgodnie z ustaleniami na posiedzeniu komisji z dnia 22.04.2008 roku podjęto natychmiastowe dzia-
łania zmierzające do uruchomienia dołowej stacji odmetanowania. 
 Odbiór oraz uruchomienie dołowej stacji odmetanowania odbyło się dnia 15.05.2008 roku. 
 Dołowa stacja odmetanowania oparta była na przewoźnym urządzeniu do ujmowania i przetła-
czania gazu typu PUPG-2. 
 Prowadzenie eksploatacji stacji odmetanowania planowane było do czasu zakończenia budowy 
rurociągu metanowego powierzchniowego Ø400 mm pomiędzy kolektorem przy szybie III, a po-
wierzchniową stacją odmetanowania KWK „Krupiński”. 
 Uruchomienie stacji odmetanowania pozwoliło na skierowanie ujmowanej dotychczas z pozio-
mu 620 m mieszanki gazowej do rezerwowego rurociągu metanowego Ø300 mm zabudowanego 
w szybie III, a następnie odprowadzenie jej do kanałów wentylacyjnych szybu III. Umożliwiło to 
zwiększenie ujęcia metanu w rejonie eksploatowanych ścian. 
 Dołowa stacja odmetanowania ujmowała metan pokładu 328/1 partia N oraz D (ściana D-15 
i N-15). Po uruchomieniu dołowej stacji odmetanowania natychmiast przystąpiono do budowy 
drugiego rurociągu metanowego powierzchniowego Ø400 mm. Prace związane z budową ruro-
ciągu ukończono w październiku 2008 roku. 
 Dzięki zabudowanemu rurociągowi Ø400 mm wydajność powierzchniowej stacji odmetanowa-
nia znacznie wzrosła, co umożliwiło zatrzymanie pracy dołowej stacji odmetanowania (15 paździer-
nika 2008 roku). 
 

Pomocnicze urz dzenia wentylacyjne 
Zastosowano pomocnicze urządzenia wentylacyjne w celu likwidacji zagrożenia metanowego oraz 
niedopuszczenia do tworzenia się nagromadzeń metanu w górnym odcinku ściany oraz w chodniku 
nadścianowym B-13 za ścianą. 
 

chodn ik wenty lacyjny B-13

pas podporowo-izo lacyjny
ze spoiwa Porocem

ciana
B-13/348

chodnik nad cianowy B-13

korki izo lacyjne ze spoiwa
Porocem  lub Tekblend

W LP-602

 
 
Schemat rozmieszczenia pomocniczych urządzeń wentylacyjnych 

 
USTALENIA 
w sprawie rodków zabezpieczaj cych przed tworzeniem si  nagromadze  metanu 
w rejonie wylotu ciany B-13 w pok adzie 348 
 
1. Stosować stały nadmuch na korki przeciwwybuchowe i pas podporowo-izolacyjny za pomocą 

wentylatora WLP-602 zabudowanego w chodniku nadścianowym B-13 pokład 348 z odcinkiem 
lutniociągu elastycznego. 

SEP 2011, Sesja: Techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż

– 556 –



 

 

2. Utrzymywać w rejonie wylotu ściany WLP-402 z lutniociągiem elastycznym oraz dwie strumie-
nice (lub cyklony) w rejonie wylotu ze ściany z możliwością natychmiastowego użycia w miej-
scu wystąpienia lokalnego nagromadzenia metanu. 

3. W zależności od zaawansowania robót związanych z wykonywaniem korków za połączeniem 
wentylacyjnym, stosować odpowiednią ilość nawiewek w rejonie korków lub na bieżąco regu-
lować ilość powietrza płynącego nowym połączeniem poprzez tymczasowe tamy wentylacyjne 
zabudowane na wylocie nowo wykonanego połaczenia. 

4. Odległość wylotu lutniociągu i przegrody od linii likwidacji chodnika oraz kierunek nadmuchu 
ustala dozór oddziału lub metaniarz kontrolujący ścianę. 

5. Przy stosowaniu pomocniczych urządzeń wentylacyjnych należy przestrzegać następujących za-
sad: 

 5.1. podczas wykonywania czynności technologicznych w ścianie (urabianie, przejazd sekcjami 
obudowy zmechanizowanej), które mogą wpłynąć na wielkość wydzielania metanu, układ po-
mocniczych urządzeń wentylacyjnych powinien pracować w sposób stabilny zapewniający sku-
teczne zwalczanie zagrożenia metanowego; 

 5.2. przebudowa lub zmiana lokalizacji układu pomocniczych urządzeń wentylacyjnych może 
być dokonana pod nadzorem osoby dozoru ruchu oraz przy spełnieniu następujących warunków: 
 w rejonie ściany nie są prowadzone wymienione w punkcie 5.1 czynności technologiczne, 
 rozpoczęcie oraz zakończenie prac związanych z przebudową pomocniczych urządzeń wen-

tylacyjnych zostanie zgłoszone do dyspozytora metanometrii. 
6. Usterki i wadliwe funkcjonowanie pomocniczych urządzeń wentylacyjnych powinno być na-

tychmiast usuwane przy zatrzymanych procesach technologicznych i przy wyłączonych spod 
napięcia kablach i urządzeniach elektrycznych w ścianie B-13. 

 
Profilaktyka metanowa ciany B-13 
 

Profilaktyka metanowa stosowana w tym okresie prowadzenia eksploatacji pokładu 348 ścianą 
B-13 nie uległa radykalnym zmianom. 
 Zmianie uległa częstość wykonywania połączeń wentylacyjnych pomiędzy chodnikiem nadścia-
nowym B-13 a chodnikiem wentylacyjnym B-13. Związane to było z wzmożonym oddziaływaniem 
górotworu na chodniki nad ścianą, w okolicy zrobów, co skutkowało znacznym zmniejszaniem się 
przekroju poprzecznego chodników za ścianą i brakiem możliwości utrzymania odpowiedniej ilości 
powietrza. 
 
Metanowo  ciany B-13 
Uruchomienie 15.05.2008 roku dołowej stacji odmetanowania zaowocowało w postaci znacznego 
zwiększenia efektywności odmetanowania ściany B-13 dochodzącego nawet do 80%. 
 

Miesiąc Rok 
Metanowość 

całkowita 
[m3/min] 

Odprowadzana
wentylacyjnie

[m3/min] 

Ujmowana 
odmetanow. 

[m3/min] 

Relatywna 
[m3/tona] 

Efektywność 
odmetanow. 

[%] 

Wydobycie 
[t/dobę] 

V 2008 78,76 27,36 51,40 41,27 65,26 2748 
VI 2008 82,83 23,03 59,80 49,16 72,20 2426 
VII 2008 87,31 23,51 63,80 44,63 73,07 2817 
VIII 2008 84,31 24,11 60,20 60,34 71,40 2012 
IX 2008 78,72 24,52 54,20 65,71 68,85 1725 
X 2008 80,00 25,40 54,60 49,42 68,25 2331 
XI 2008 90,94 25,74 65,20 47,07 71,70 2782 
XII 2008 90,07 22,97 67,10 67,31 74,50 1927 
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Miesiąc Rok 
Metanowość 

całkowita 
[m3/min] 

Odprowadzana
wentylacyjnie

[m3/min] 

Ujmowana 
odmetanow. 

[m3/min] 

Relatywna 
[m3/tona] 

Efektywność 
odmetanow. 

[%] 

Wydobycie 
[t/dobę] 

I 2009 75,38 14,28 61,10 110,76 81,06 980 
II 2009 71,87 24,37 47,50 115,12 66,09 889 
III 2009 61,87 25,67 36,20 84,29 58,51 1057 
IV 2009 65,62 19,12 46,50 37,83 70,86 2498 
V 2009 64,22 17,42 46,80 41,28 72,87 2240 
VI 2009 59,38 14,18 45,20 57,86 76,12 1478 
VII 2009 61,06 20,96 40,10 58,93 65,67 1492 
VIII 2009 71,29 23,99 47,30 67,31 66,35 1525 
IX 2009 84,88 24,48 60,40 60,39 71,16 2024 
X 2009 92,04 29,84 62,20 63,38 67,58 2091 
XI 2009 90,83 26,33 64,50 53,89 71,01 2427 
XII 2009 92,39 26,19 66,20 68,68 71,65 1937 

I 2010 86,71 25,81 60,90 70,14 70,23 1780 
II 2010 81,29 23,49 57,80 65,22 71,10 1797 
III 2010 74,27 23,67 50,60 86,74 68,13 1233 
IV 2010 68,11 21,01 47,10 67,27 69,15 1458 
V 2010 65,01 20,61 44,40 86,92 68,00 1077 
VI 2010 53,52 15,82 37,70 138,13 70,00 558 
VII 2010 54,71 20,31 34,40 82,49 62,90 955 
VIII 2010 35,92 5,72 30,20 - 84,00 - 
IX 2010 25,50 1,90 23,60 - 92 - 

 
Zabezpieczenia telemetryczne ciany B-13 
W schemacie zabezpieczeń telemetrycznych, zgodnie z zaleceniami komisji, wprowadzono zmianę 
polegającą na zastosowaniu czujnika pomiaru prędkości powietrza wyłączającego spod napięcia 
urządzenia elektryczne zabudowane w rejonie ściany B-13 w przypadku spadku prędkości powie-
trza doprowadzanego do ściany poniżej 0,5 m/s. 
 

Profilaktyka po arowa dla ciany B-13 w II etapie eksploatacji 
Oprócz prowadzonej profilaktyki pożarowej w związku z dojechaniem frontem ściany do zaburzeń 
w eksploatowanym pokładzie 348 (szereg uskoków) i pozostawieniem resztek węgla w zrobach 
ściany, podjęto dodatkowe działania z zakresu profilaktyki pożarowej, tj. do zrobów ściany wtłacza-
no mieszaninę wody słonej i preparowanego chlorku wapnia. 
 Ze względu na nadmierne zawodnienie chodnika B-13 (podścianowego) rozpoczęto wtłaczanie 
piany ANTYPIROGEL zarówno za sekcje w rejonie wylotu ściany oraz od strony przecinki wenty-
lacyjnej B-13. 
 

Uruchomienie klimatyzacji grupowej 
Prace związane z zabudową rurociągów, przygotowaniem miejsca oraz zabudową agregatów chłod-
niczych oraz chłodnic wyparnych nie były ukończone na dzień odbioru ściany B-13 w pokładzie 348. 
Uruchomienia klimatyzacji grupowej w KWK „Krupiński” dokonano 6 lipca 2008 roku. Poprawiło 
to znacznie komfort pracy w rejonie ściany B-13, w którym do dnia uruchomienia klimatyzacji 
grupowej, ze względu na przekroczone parametry klimatyczne, obowiązywał sześciogodzinny czas 
pracy. 
 Uruchomienie klimatyzacji grupowej pozwoliło przywrócić normalny czas pracy w rejonie ścia-
ny B-13, za wyjątkiem chodnika nadścianowego B-13 (odcinek za wylotem ściany) i chodnika wen-
tylacyjnego B-13. 
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OCENA STOSOWANYCH PROFILAKTYK ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ NATURALNYCH 
 

Ocena profilaktyki metanowej 
 

W przypadku ściany B-13 opracowana prognoza metanowa przewidywała znacznie mniejszą me-
tanowość ściany od faktycznej, to podjęte działania w zakresie zwalczania zagrożenia metanowego 
okazały się skuteczne i pozwalały na dalszą eksploatację pokładu 348 ścianą B-13. 
 Podczas eksploatacji pokładu 348 ścianą B-13 kluczowe znaczenie w ramach profilaktyki me-
tanowej, oprócz doprowadzenia dużej ilości powietrza do rejonu ściany, stosowania pomocniczych 
urządzeń wentylacyjnych i prawidłowej kontroli metanometrycznej, odgrywał sposób prowadzenia 
odmetanowania dzięki któremu uzyskiwano efektywność dochodzącą do 80% (72m3 CH4/min.). 
 Wszystkie działania zmierzające do zagwarantowania bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o zagroże-
nie metanowe, a przede wszystkim dla zwiększenia efektywności, a zarazem wydajności odmeta-
nowania w KWK „Krupiński” pochłonęły ogromne nakłady pracy i finansów: 
 Głównymi przedsięwzięciami w tym zakresie były: 
– modernizacja kopalnianej stacji odmetanowania; 
– zabudowa w szybie nr 3, do poziomu 820 m, rurociągu metanowego 500 mm; 
– czasowego uruchomienie dołowej stacji odmetanowania do momentu zabudowy powierzchnio-

wego rurociągu metanowego 400 mm, od kolektora przy szybie 3 do powierzchniowej stacji 
odmetanowania; 

– zabudowa na poziomie 820 m rurociągu metanowego 400 mm dla prowadzenia odmetanowa-
nia ścian w pokładzie 348 w partii B; 

– modernizacja dyspozytorni metanometrycznej w kierunku wprowadzenia metanometrii ciągłego 
pomiaru, w oparciu o centrale metanometryczne typu CST-40 współpracujące z czujnikami me-
tanometrycznymi typu CM-10ca oraz CSM-1; 

– w celu uzyskania niezależnej drogi doprowadzenia, dla tak wysokiego zagrożenia metanowego, 
niezbędnej ilości powietrza do rejonu ściany B-13, wydrążono kamienne wyrobisko bezpośred-
nio do szybu wdechowego nr 1 poniżej poziomu 820; 

– w okresie od marca 2008 do sierpnia 2010 roku wykonano: 
 86 korków ze spoiwa mineralno-cementowego Porocem, 
 43 połączenia wentylacyjne pomiędzy chodnikiem nadścianowym B-13 a chodnikiem wen-

tylacyjnym B-13, 
 1560 m pasa podporowo izolacyjnego ze spoiwa mineralno-cementowego Porocem w 

chodniku nadścianowym B-13, 
 1593 m pasa izolacyjnego w chodniku B-13 wypełnionego i uszczelnionego pianką moczni-

kowo-formaldehydową typu Izopiana P Antypirogeniczna, 
 85 zagrodzeń w chodniku B-13 wypełnionych i doszczelnionych pianką mocznikowo formal-

dehydową typu Izopiana P Antypirogeniczna. 
 Do powyższych prac zużyto: 
– IZOPIANA P ANTYPIROGENICZNA – 28 842 kg, 
– POROCEM C – 332 925 kg, 
– TEKBLEND – 41 875 kg. 
 
Ocena profilaktyki po arowej 
 

Węgiel pokładu 348, według badań GIG Katowice, zakwalifikowany został do I grupy samozapal-
ności o bardzo małej skłonności do samozapalenia, to przy takiej skali zagrożenia metanowego bar-
dzo ważna była skuteczność stosowanej profilaktyki pożarowej, której stosowanie i w pełni moni-
torowanie przyjętej profilaktyki pożarowej ściany B-13 w pokładzie 348 okazało się jak najbar-
dziej właściwe. 
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 Wykonywanie korków oraz pasów uszczelniających (przedstawionych w poprzednim punkcie) 
miało również na celu zabezpieczenie ściany B-13 przed pożarem endogenicznym w zrobach. 
 Ponadto w okresie biegu ściany do zrobów ściany wtłoczono: 
– Popioły lotne – 2482,2 ton, 
– Odpady poflotacyjne – 15 610 m3, 
– Woda słona – 7103 m3, 
– Piroks – 116,5 ton, 
– Preparowany Chlorek Wapnia – 128,5 ton, 
– Antypirogel – 96,2 ton. 
 W okresie biegu ściany, w pobieranych próbach powietrza do badań wczesnego wykrywania po-
żarów, jak i za pomocą przyrządów CO-metrii automatycznej, nie odnotowano przekroczenia do-
puszczalnych zawartości CO w obiegowym prądzie powietrza, co jest dowodem na prowadzenie 
skutecznej profilaktyki pożarowej dla ściany B-13 w pokładzie 348. 
 

Ocena zwalczania zagro enia wybuchu py u w glowego 
Zastosowana profilaktyka zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego była skuteczna, co 
potwierdzają wyniki pomiarów na zawartość części niepalnych w pyle kopalnianym wykonywa-
nych przez służbę pyłową. 
 

Ocena klimatyzacji grupowej 
W okresie bezpośrednio poprzedzającym uruchomienie klimatyzacji grupowej w rejonie ściany B-13 
pokład 348 w warunkach skróconego czasu pracy zatrudnionych było 122 pracowników (czerwiec 
2008 rok). Uruchomienie klimatyzacji pozwoliło przywrócić normalny czas pracy w rejonie samej 
ściany, ilość pracowników zatrudnionych w warunkach skróconego czasu pracy zmalała do 58 
w miesiącu lipcu, 32 w miesiącu sierpniu oraz 29 w miesiącu wrześniu roku 2008. 
 Dopuszczalna temperatura była przekroczona w chodniku wentylacyjnym B-13 pokład 348 (część 
chodnika pomiędzy ścianą, a przecinką wentylacyjną B-13 – stanowiska pracy wiertaczy oddz. ZOK). 
Maksymalna temperatura w tym wyrobisku wynosiła 28,8ºC. 
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Wyznaczenie w warunkach dołowych oporu 
aerodynamicznego chłodnicy powietrza 
 
 
Grzegorz Rudzki, Rafał Pluta 
KWK „Halemba-Wirek”, Ruda l ska 
 
Krzysztof Słota, Zbigniew Słota 
Politechnika l ska, Gliwice 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Przy projektowaniu wentylacji lutniowej niezbędne jest zapewnienie odpowied-
niej ilości powietrza w przodku, zwracając szczególną uwagę na występujące zagrożenia. Konie-
czne jest również zapewnienie odpowiednich warunków klimatycznych w miejscu pracy. W związ-
ku z tym do projektowanej instalacji dołącza się urządzenie klimatyzacyjne. Istotnym elementem 
staje się wówczas informacja o oporze aerodynamicznych chłodnicy powietrza, gdyż wpływa on 
na całkowity opór sieci wentylacyjnej (lutniociągu) i pracę wentylatora. W artykule przedstawiono 
wyniki pomiarów oporu aerodynamicznego chłodnicy powietrza wykonane w KWK „Halemba-Wi-
rek”. Pomiary, przeprowadzone w warunkach rzeczywistych, powinny być przydatne przy projek-
towaniu wentylacji lutniowej dla przyszłych robót przygotowawczych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Wentylacja, wentylacja lutniowa, klimatyzacja, urządzenia chłodnicze 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
W polskim górnictwie głębokość eksploatacji stale rośnie, a wraz z nią wzrasta zagrożenie klima-
tyczne. Większość robót przygotowawczych prowadzona jest w trudnych lub bardzo trudnych wa-
runkach klimatycznych. W związku z tym przy przewietrzaniu wyrobisk przygotowawczych ko-
nieczne jest wykorzystywanie chłodnic powietrza. Zastosowanie tych urządzeń w wentylacji lutnio-
wej (w lutniociągu) znacząco wpłynie na całkowity opór sieci, a co za tym idzie na parametry pra-
cy wentylatora. 
 W artykule przedstawiono wyniki pomiarów oporu aerodynamicznego chłodnic powietrza typu 
DV-290 oraz DV-350 w wyrobiskach przygotowawczych w KWK „Halemba-Wirek”. 
 
 
2. PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH DV-290 ORAZ 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 
urządzenia, lecz podwyższona temperatura skraplacza może uniemożliwić osiągnięcie parametrów 
gwarantowanych przez wytwórcę. Temperatura skraplania zależy natomiast od temperatury wody 
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chłodzącej 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 ruro-
ciągu przeciwpożarowego. W pierwszym przypadku należy wskazać lokalizację chłodnicy wypar-
nej wody, w której ciepło skraplania oddawane będzie do zużytego prądu powietrza. W drugim 
przypadku należy wskazać zbiornik wody, do którego zrzucana będzie woda ciepła odpływająca od 
skraplacza. Jednak w obu przypadkach należy sprawdzić, w oparciu o dokumentację ruchowo-tech-
niczną urządzeń, 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 również od ilości i parametrów powietrza płynącego bocznicą, w której tę chłodnicę zlokalizo-
wano. Zatem należy sprawdzić, czy ilość i parametry powietrza dopływającego do chłodnicy wy-
parnej pozwolą 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 OPORU AERODYNAMICZNEGO 

URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH DV-350 ORAZ DV-290 
 
Pomiary oporu aerodynamicznego pracy urządzeń chłodniczych DV-350 oraz DV-290 wykonano 
w przekopie podsadzkowym p. 504/H (DV-290) oraz w przecince badawczej 2 p. 504/H. Łącznie 
wykonano 20 serii pomiarowych wykorzystując do pomiaru różnicy ciśnień dwa przyrządy – cyfro-
wy mikromanometr różnicowy oraz U-rurkę. 
 
 

 
 
Rys. 1. Schemat pomiarowy 
Figure 1. The measurement scheme 
 
 
 Na rysunku 1 przedstawiono poglądowy schemat pomiarowy urządzenia chłodniczego współ-
pracującego z wentylatorem wymuszającym przepływ powietrza przez chłodnicę i lutniociąg. 

V 
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 Obliczenia dotyczące oporu aerodynamicznego wykonywano dla dwóch urządzeń chłodniczych, 
wykorzystując do pomiaru różnicy ciśnień (przed i za urządzeniem U-rurkę oraz cyfrowy mikro-
manometr różnicowy). 
 Podczas przeprowadzanych pomiarów mierzono następujące wielkości: 

objętościowe natężenie przepływu powietrza przez chłodnicę (lutniociąg)      m3/s, 
różnicę ciśnień przed i za chłodnicą pch, mm H2O mm H2O. 

 Do obliczeń oporu aerodynamicznego chłodnicy (Rch) wykorzystano formułę: 
7

2
ch

ch kg/m   ,
V
p

R                                                                                                         (1) 

 Dane pomiarowe i obliczeniowe przedstawiono w tabelach 1 i 2. 
 
Tabela 1. Dane pomiarowe dla DV-290 
Table 1. Measurement data for DV-290 

Lp. Przyrząd pomiarowy 
V  pch pch Rch 

m3/s mm H2O Pa kg/m7 

1. 

mikromanometr 
różnicowy 

2,50 20 196,133 31,4
2. 2,50 20 196,133 31,4 
3. 2,50 20 196,133 31,4 
4. 2,33 20 196,133 36,1 
5. 2,50 30 294,200 47,1 
6. 

U-rurka 

2,50 24 235,360 37,7 
7. 2,33 26 254,973 47,0 
8. 2,50 24 235,360 37,7 
9. 2,50 26 254,973 40,8 

10. 2,50 28 274,586 43,9 
 
Tabela 2. Dane pomiarowe dla DV-350 
Table 2. Measurement data for DV-350 

Lp. Przyrząd pomiarowy 
V  pch pch Rch 

m3/s mm H2O Pa kg/m7 

1. 

mikromanometr 
różnicowy 

4,50 110 1078,732 53,3
2. 4,50 120 1176,798 58,1 
3. 4,50 130 1274,865 63,0 
4. 4,50 130 1274,865 63,0 
5. 4,50 130 1274,865 63,0 
6. 

U-rurka 

4,50 124 1216,025 60,1 
7. 4,50 138 1353,318 66,8 
8. 4,50 128 1255,251 62,0 
9. 4,50 130 1274,865 63,0 

10. 4,50 132 1294,478 63,9 
 
 
3. ANALIZA PRZEPROWADZONYCH POMIARÓW I WNIOSKI 
 
Przeprowadzone pomiary urządzeń chłodniczych w miejscu ich pracy pokazały dużą zmienność 
w wartościach różnicy ciśnienia przed i za urządzeniem, dochodzącym nawet do 200 Pa w przy-
padku urządzenia DV-290 oraz pomiarami wykonanymi cyfrowym mikromanometrem różnicowym. 

,V
.

SEP 2011, Sesja: Techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż

– 563 –



 

 

 Średni przepływ powietrza przez urządzenie DV-290 wynosił 2,5 m3/s, a przez DV-350 4,5 m3/s 
(tab. 1 i 2). 
 Obliczony opór aerodynamiczny urządzenia DV-290 wyniósł 38,5 kg/m7, natomiast dla 
urządzenia DV-350 wyniósł 61,6 kg/m7 (rys. 2 i 3). Należy podkreślić, że celem autorów nie by-
ła zmiana punktu pracy wentylatora (jego wydajności), ale sprawdzenie wielkości i zmienności 
oporu aerodynamicznego dla warunków rzeczywistych, w jakich współpracuje wentylator z 
chłodnicą i lutniociągiem. Ponadto można było sprawdzić jakość i dokładność urządzeń pomia-
rowych oraz porównać je ze sobą. 
 
 

Opór aerodynamiczny DV-290
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Rys. 2. Opór aerodynamiczny urządzenia DV-290 
Figure 2. Aerodynamic resistance of DV-290 
 
 
 Cyfrowy mikromanometr różnicowy podawał wartości ciśnienia z dokładnością 10 mm H2O. 
U-rurką odczytu pomiaru można było dokonać z dokładnością 2 mm H2O. 
 W przypadku małych różnic ciśnienia, istotnym elementem będzie dokładność i rozdzielczość 
pomiarów i zdaniem autorów korzystniej będzie używać U-rurki lub wybrać cyfrowy miernik, ale 
z większą dokładnością i rozdzielczością pomiarów. 
 Opory aerodynamiczne urządzeń DV-290 i DV-350 znacząco odbiegają od siebie, lecz może to 
wynikać z różnicy w wielkości przepływu powietrza, jak i warunków otoczenia, w których były 
urządzenia zainstalowane. 
 Przeprowadzone pomiary powinny być przydatne przy projektowaniu wentylacji lutniowej, gdzie 
wykorzystywane będą również urządzenia chłodnicze, a dane o tych urządzeniach dostarczane przez 
ich producentów nie zawsze są odpowiednio dopasowane do warunków dołowych. 
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Opór aerodynamiczny DV-350

pch = RV2

R = 61,6 kg/m7

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0 1 2 3 4 5 6

strumie  obj to ci powietrza przep ywaj cego przez 
ch odnic , m3/s

R
ó

ni
ca

 c
i

ni
en

ia
 p

rz
ed

 i 
za

 
ur

z
dz

en
ie

m
, P

a

 
 
Rys. 3. Opór aerodynamiczny urządzenia DV-350 
Figure 3. Aerodynamic resistance of DV-350 
 
 
 
Assignment in Mining Conditions Aerodynamic Resistance of Air Cooler 
 
Design of lute ventilation requires acquaintance of hazards for which essential amount of air in ex-
cavation is appointed. Affirmation of proper climatic condition is indispensable in work-place also. 
Thus, air-conditioner fix-up adjoins for design installation. Then information of aerodynamic resis-
tance of air cooler becomes important element, because it effects all-out of resistance network (lute) 
and work of fan. It present results of measurements of aerodynamic resistance of air coolers in ar-
ticle execute in „Halemba-Wirek” coal-mine. Measurements should be useful at project design of lute 
ventilation for future preparatory jobs. 
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Górnicze maszyny urabiające dla ścian 
o dużej koncentracji wydobycia 
 
 
Andrzej Skrzypiec 
Zabrza skie Zak ady Mechaniczne S.A., Zabrze 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule omówiono nowe rozwiązania konstrukcyjne górniczego kombajnu 
KSW-2000E1 oraz KSW-1500EU dużej mocy z elektrycznym napędem posuwu. Przedstawiono ich 
podstawowe parametry techniczne, zastosowane obecnie innowacyjne rozwiązania oraz rozwiązania 
jakie Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. planują wdrożyć w najbliższej przyszłości. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Górniczy kombajn ścianowy, charakterystyka rozwiązań konstrukcyjnych, 
parametry techniczne, nowości, innowacyjność 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Podstawowym celem projektowania nowoczesnych kompleksów ścianowych jest zwiększenie efek-
tywności pracy poszczególnych maszyn i urządzeń wchodzących w jego skład oraz poprawa bez-
pieczeństwa pracy załogi. Górniczy kombajn ścianowy to jeden z wielu elementów systemu, jed-
nak od niego zależy w dużej mierze wydajność całego kompleksu. Wymusza to konieczność stoso-
wania rozwiązań najbardziej zaawansowanych technicznie z jednoczesnym zwróceniem szczegól-
nej uwagi na ich niezawodność. 
 Trwający od kilku lat trend zwiększenia koncentracji wydobycia z przodków ścianowych w pol-
skim górnictwie oraz chęć zaprezentowania produktów polskiej myśli technicznej na rynkach ze-
wnętrznych jak Australia, Chiny, RPA i inne, powoduje, że ZZM S.A. nieustannie dążą do unowo-
cześnienia produkowanych kombajnów. Wyznaczone zostały nowe kierunki rozwoju górniczych 
kombajnów ścianowych uwzględniające zastosowanie najnowocześniejszych światowych rozwiązań 
technicznych. 
 Obecnie rozwój konstrukcji górniczych kombajnów ścianowych ukierunkowany jest na: 
– zwiększenie wydajności, 
– podniesienie niezawodności, 
– bezpieczną eksploatację i spełnienie norm bezpieczeństwa ATEX i IECex, 
– wydłużenie między remontowych okresów pracy maszyn, 
– minimalizację czasu usuwania niesprawności, 
– monitoring i diagnostykę, 
– automatyzację procesu wydobycia. 
 
 
2. CHARAKTERYSTYKA I BUDOWA KOMBAJNU TYPU KSW-1500EU 
 
Kombajn ścianowy KSW-1500EU z elektrycznym napędem posuwu przeznaczony jest do dwukie-
runkowego mechanicznego urabiania i ładowania urobku w wyrobiskach ścianowych o nachyleniu 
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poprzecznym do 20° oraz nachyleniu podłużnym do 35° w kompleksach o bardzo dużej wydajności, 
dzięki wysokim parametrom technicznym. Może być zasilany napięciem 1 kV lub 1,14 kV lub 
3,3 kV. Jest to kombajn budowy samonośnej o bardzo zwartej konstrukcji. 
 W kombajnie KSW-1500EU (rys. 1) wykorzystano doświadczenia z udanej konstrukcji kombaj-
nu KSW-880EU. 
 
 

 

 
Rys. 1. Kombajn KSW-1500EU 
Picture 1. Longwall shearer KSW-1500EU 
 
 
 W tabeli 1 przedstawiono podstawowe parametry kombajnu. 
 
 
Tabela 1. Podstawowe parametry kombajnu 
Table 1. Major technical parameters 

Parametr Wartość 

Wysokość urabiania 1550÷4200 mm 
Nachylenie podłużne ściany 35° 

Nachylenie poprzeczne ściany ±20° 
Średnica organu urabiającego 1500÷2300 mm 

Głębokość urabiania 0,8÷1,0 m 

Napięcie znamionowe 
1000 V 
1140 V 
3300 V 

Minimalna wysokość kombajnu 1250 mm 

Maksymalna zainstalowana moc 1445 kW 
(1705 kW) 

silniki urabiania 2 500 (630) kW 
silnik kruszarki (opcja) 175 kW 

silniki posuwu 2 120 kW 
silnik napędu pomp 30 kW 

Siła posuwu (0÷50 Hz) 2 460 kN 
Prędkość posuwu 0÷36 m/min 

System posuwu o podziałkach 126 lub 147 mm 
Całkowita masa kombajnu 65÷70 ton 

Temperatura pracy 5÷45°C 
 
 
2.1. Ci gniki uk adu posuwu 
 

Oba ciągniki (rys. 2) napędzane są silnikami elektrycznymi o mocy znamionowej 120 kW. 
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Rys. 2. Ciągnik CE-120 
Picture 2. Haulage unit CE-120 

 
 Nowością jest zastosowanie wektorowego sterowania momentu w układzie posuwu kombajnu 
KSW-1500EU co wymusiło rozbudowę układu o drugi przemiennik częstotliwości. Tryb momento-
wy umożliwia optymalizację pracy napędu posuwu, zabezpieczenie układu przed przeciążeniami 
dynamicznymi oraz zwiększenie żywotności podzespołów mechanicznych. Prędkość kombajnu moż-
na regulować w zakresie 0÷36 m/min zarówno w trybie momentowym jak i częstotliwościowym. 
 Ciągniki wyposażono w układ centralnego smarowania łożysk i kół zębatych. 
 Dla podniesienia trwałości przekładni ciągnika wyposażono go w układ chłodzenia. Instalacja 
wodna ciągnika składa się z chłodnicy silnika oraz chłodnicy oleju. Woda z obwodu chłodzenia kie-
rowana jest do przestrzeni kół napędowych przekładni bocznej. Konstrukcja przekładni bocznej 
ciągnika (rys. 3) o zmiennej geometrii umożliwia uzyskanie dziewięciu różnych wysokości kadłu-
ba, a po dostosowaniu podparcia maszyny współpracę z przenośnikami zgrzebłowymi różnych pro-
ducentów i o różnych szerokościach (800÷1100 mm). Zmiana wysokości położenia kadłuba umoż-
liwia uzyskanie maksymalnego prześwitu pod kombajnem dla wybranych warunków wydobyw-
czych (maksymalnie 725 mm). Dla dodatkowego zabezpieczenia przekładni ciągnika przed znisz-
czeniem od przeciążeń dynamicznych w silnikach posuwu zabudowano wałki skrętne, które w chwi-
li przeciążenia ulegają kontrolowanemu zniszczeniu. W celu zapewnienia bezpiecznej pracy kom-
bajnu na upadzie oba ciągniki wyposażone zostały w elektrohydrauliczne hamulce postojowe. 
 

 
 
Rys. 3. Przekładnia boczna ciągnika 
Picture 3. Down drive of haulage unit 
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2.2. Ramiona R400/500 
 

W kombajnie zastosowano nowy typ ramion R400/500 (rys. 4) przeznaczonych do napędu organów 
urabiających. Ramię zbudowane jest z monolitycznego kadłuba, wewnątrz którego osadzono silnik 
elektryczny posiadający bezpiecznik w postaci wałka skrętnego, przekładnię napędową, instalację 
wodną i hydrauliczną. Ramię umożliwia współpracę z ładowarką osłonową i jej napędem. W obrę-
bie przekładni planetarnych zainstalowano zespół napędu ładowarek osłonowych. 
 

 
 
Rys. 4. Ramię R400/500 
Picture 4. Ranging arm R400/500 
 
 Przekładnie napędowe ramion wyposażone zostały w układ wymuszonego smarowania współ-
pracujący z instalacją intensywnego chłodzenia, co przy niewielkich gabarytach pozwala na prze-
noszenie dużych mocy. Instalacja smarowania zasilana jest z dwóch pomp zębatych. Instalacja wod-
na ramienia zapewnia chłodzenie silnika elektrycznego oraz chłodnicy oleju w instalacji smarowa-
nia. Umożliwia zasilenie instalacji zraszania organu urabiającego lub skierowanie całej wody do 
przewodu powrotnego, którym wraca ona do chodnika podścianowego. 
 
2.3. Kruszarka k sów 
 

Kombajn posiada możliwość zabudowy kruszarki (rys. 5) po stronie lewej lub prawej kombajnu. 
Bęben kruszący dostosowuje strugę urobku umożliwiając przetransportowanie jej pod kombajnem. 
Elementy przekładni są zabezpieczone przed uszkodzeniem za pomocą wałka bezpiecznikowego 
skrętnego zabudowanego w silniku napędowym, który w przypadku wystąpienia przeciążeń dyna-
micznych ulega kontrolowanemu uszkodzeniu zabezpieczając pozostałe elementy przekładni przed 
ich zniszczeniem. Kruszarka wyposażona jest w baterię zraszającą usytuowaną bezpośrednio przy 
bębnie kruszącym co przeciwdziała nadmiernemu zapyleniu powstającemu w trakcie kruszenia. Kru-
szarka jest wyposażona w instalację wodną chłodzącą silnik napędowy, woda po wyjściu z układu 
chłodzenia kierowana jest do baterii zraszającej obszaru kruszenia, istnieje możliwość niezależne-
go podłączenia układu chłodzenia silnika od układu zasilania baterii zraszającej zabudowanej ob-
szarem kruszenia. 
 

 
 
Rys. 5. Kruszarka kęsów 
Picture 5. Lump breaker 
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2.4. Modu  zasilaj co-steruj cy 
 

Moduł zasilająco-sterującego dzieli się na dwa zespoły: elektryczny i hydrauliczny. Podział zmniej-
szył gabaryty obu zespołów ułatwiając ich transport do przodka ścianowego. 
 
2.4.1. Zespó  hydrauliczny 
Główne elementy instalacji hydraulicznej nowoczesnego układu z tzw. „wyczuciem mocy”, insta-
lacji wodnej oraz centralnego smarowania zabudowane zostały w zespole hydrauliki (rys. 6). W jego 
wnętrzu znalazły się: zbiornik oleju, pompa, rozdzielacz sterujący pracą poszczególnych odbiorni-
ków oraz elementy zapewniające poprawną i bezawaryjną pracę, takie jak: filtry, zawory i czujniki. 
Zastosowanie w rozdzielaczu serwozaworów pozwoliło na precyzyjne sterowanie położeniem ra-
mion, a ich niewielkie gabaryty umożliwiły zredukowanie wymiarów całego zespołu. Nowością 
jest systemem automatycznego czyszczenia wkładów dwukomorowego filtra rewersyjnego, a także 
układu centralnego smarowania połączeń przegubowych, kół trakowych i napędów ładowarek. 
 

 
Rys. 6. Zespół hydrauliki 
Picture 6. Hydraulic unit 

 
 Możliwa jest jednoczesna czterech odbiorników, niezależnie od wartości ich obciążeń. Kon-
strukcja rozdzielacza zapobiega wzajemnemu oddziaływaniu na siebie odbiorników obciążonych 
w różnym stopniu. 
 Kombajn wyposażony jest w instalację wodną z wewnętrznym zraszaniem przez organy urabia-
jące, z układem chłodzenia wszystkich, wymagających tego, zespołów kombajnu. 
 Praca instalacji wodnej kombajnu kontrolowana jest przez zintegrowane czujniki przepływu ci-
śnienia i temperatury, które włączone w system zabezpieczeń kombajnu powodują wyłączenie lub 
brak możliwości włączenia kombajnu w określonych sytuacjach. 
 Układ centralnego smarowania (rys. 7) zamontowany w kombajnie KSW-1500EU ma dostar-
czać do wybranych punktów środek smarny w odpowiednich ilościach i z określoną częstotliwoś-
cią. Dostarczanie smaru do poszczególnych punktów odbywa się automatycznie bez udziału obsłu-
gi kombajnu. 
 
 

 
 
Rys. 7. Schemat i widok układu centralnego smarowania 
Picture 7. Schema and view of central greasing system 
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2.4.2. Zespó  elektryczny
Podczas projektowania maszyny, główny nacisk, położono na stosowanie uniwersalnych rozwią-
zań dostosowujących kombajn do indywidualnych potrzeb klienta. Jednym z nich jest konstrukcja 
uniwersalnego zespołu zasilająco-sterującego umożliwiająca zabudowanie w tym samym kadłubie 
aparatury elektrycznej na trzy różne napięcia: 1000 V, 1140 V i 3300 V. Zasilanie kombajnu od-
bywa się jednym kablem oponowym dla wersji 3300 V lub dwoma dla wersji 1000 V i 1140 V. Do 
podłączenia kabla zasilającego użyto sprzęgła typu Victor ale przewidziano także możliwość stoso-
wania innych rozwiązań technicznych. Zespół zasilająco-sterujący (rys. 8) posiada budowę ognio-
szczelną i mieści wyposażenie elektryczne niezbędne do zasilania kombajnu oraz elementy stero-
wania i diagnostyki kombajnu. 
 

 
Rys. 7. Zespół zasilająco-sterujący 
Picture 7. Electrical control box 

 
 System automatyki oparty został na magistrali CAN, cechującej się dużą niezawodnością i szyb-
kością działania. Rozproszona architektura systemu sterowania pozwoliła rozmieścić moduły I/O 
bezpośrednio w pobliżu miejsca instalacji czujników pomiarowych i urządzeń wykonawczych Zre-
dukowano w ten sposób ilość połączeń do niezbędnego minimum oraz wyeliminowano wpływ nie-
korzystnych zakłóceń obwodów silnoprądowych na obwody pomiarowe. 
 
2.5. Pozosta e nowo ci 
 

Nową funkcją zaimplementowaną w kombajnie KSW-1500EU jest pamięć skrawu wzorcowego, 
który w połączeniu z precyzyjnym układem pomiaru wychylenia ramion i osłon oraz pozycjono-
wania kombajnu pozwala na jego automatyczne odwzorowanie. Połączenie tak zaawansowanych 
funkcji kombajnu z automatyką obudowy ścianowej i przenośnika to już niewielki krok do stwo-
rzenia kompleksu ścianowego, w którym obecność obsługi zostanie zredukowana do niezbędnego 
 

 
 
Rys. 7. Widok planszy głównej wyświetlacza kombajnowego 
Picture 7. Major display screen on electrical control box of shearer 
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minimum. Piloty radiowe zostały wyposażone w dodatkowe wyświetlacze przedstawiające skróco-
ne menu zaawansowanego systemu diagnostyki. W przypadku zaistnienia konieczności zasięgnię-
cia bardziej szczegółowych informacji operator może skorzystać z monitora centralnego wyposa-
żonego w duży kolorowy wyświetlacz LCD o wielkości 10,4 . W kombajnie KSW-1500EU zasto-
sowano zaawansowany interfejs użytkownika umożliwiający wyświetlenie aktualnych i archiwal-
nych informacji o stanie maszyny, sygnalizację nieprawidłowości w jej pracy (alarmy i ostrzeżenia), 
wyświetlenie podpowiedzi sugerujących rozwiązanie problemu oraz zmianę nastaw wybranych pa-
rametrów. Przykładowy widok planszy głównej wyświetlacza kombajnowego przedstawiono na ry-
sunku 7. 
 Nieodzownym elementem nowoczesnych maszyn stały się cyfrowe rejestratory służące do ar-
chiwizacji parametrów procesu technologicznego. Kombajn KSW-1500EU również wyposażony 
jest w rejestrator pozwalający na zapis wszystkich parametrów jego pracy z możliwością później-
szej analizy tych danych w specjalnie do tego celu stworzonej aplikacji (rys. 8). 
 

 
 
Rys. 8. Aplikacja do odczytu danych z kart pamięci 
Picture 8. Screen of application designed to analyze data 
from memory of shearer 

 
Kombajn KSW-1500EU umożliwia włączenie go do sieci Ethernet za pomocą transmisji po kablu 
zasilającym, z wykorzystaniem technologii światłowodowej lub Wi-Fi. Dzięki tej samej technolo-
gii możliwe jest monitorowanie procesu wydobywczego w centrum dyspozytorskim kopalni, a tak-
że wizualizacja danych w dyspozytorni serwisu ZZM S.A. Zastosowanie sieci Ethernet pozwoliło 
także na zdalny odczyt danych z kart pamięci zainstalowanych w kombajnie oraz parametryzację 
systemu, z siedziby producenta, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa i przy 
pełnej akceptacji obsługi zakładu górniczego. 
Prezentowana maszyna może również być wyposażona w dodatkową instalację wodno-powietrzną 
podnoszącą bezpieczeństwo pracy w przodkach metanowych.  
 
 
3. GÓRNICZY KOMBAJN ŚCIANOWY TYPU KSW-2000E1 
 

3.1. Charakterystyka techniczna kombajnu KSW-2000E 
 

Kombajn typu KSW-2000E (rys. 9) jest dwuramionowym kombajnem ścianowym pracującym na 
przenośniku ścianowym w systemie bezcięgnowym. Przeznaczony jest do dwukierunkowego ura-
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biania i ładowania urobku w wyrobiskach ścianowych o nachyleniu poprzecznym do 15° po wznio-
sie i do 15° po upadzie oraz nachyleniu podłużnym do 12° bez hamulców i do 25° w wersji z ha-
mulcami. Napęd posuwu kombajnu zapewniają dwa ciągniki, zasilane z przemienników częstotli-
wości zabudowanych w kombajnie. Bezstopniowa regulacja wysokości urabiania umożliwia wybie-
ranie pokładów pofałdowanych o zmiennej miąższości. 

 

 
Rys. 9. Kombajn KSW-2000E1 
Picture 9. Longwall shearer KSW-2000E1 

 
 Kombajn wyposażony jest w komputerowy system sterowania i diagnostyki jego pracy. Stero-
wanie odbywa się zdalnie (radiowo) lub lokalnie przez obsługę. Konstrukcja kombajnu umożliwia 
zabudowę kruszarki po stronie lewej lub prawej kombajnu. 
 
 W tabeli 2 przedstawiono podstawowe parametry kombajnu. 
 
Tabela 2. Podstawowe parametry kombajnu 
Table 2. Major technical parameters 

Parametr Wartość 

Wysokość urabiania 2000÷5000 mm 
Nachylenie podłużne ściany 35° 

Nachylenie poprzeczne ściany ±20° 
Średnica organu urabiającego 2000÷3000 mm 

Głębokość urabiania 0,9÷1,0 m 
Napięcie znamionowe 3300 V 

Minimalna wysokość kombajnu 1850 mm 

Maksymalna zainstalowana moc 1895 kW 

silniki urabiania 2 750 kW 
silnik kruszarki (opcja) 110 kW 

silniki posuwu 2 120 kW 
silnik napędu pomp 45 kW 

Siła posuwu (0÷50 Hz) 2 506 kN 
Prędkość posuwu 0÷34,2 m/min 

System posuwu o podziałkach 126 lub 147 mm 
Całkowita masa kombajnu 65÷95 ton 

Temperatura pracy 5÷45°C 
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3.2. Ramiona typu R750 
 

Zastosowane w kombajnie ramiona (rys. 10) są tzw. ramionami wąskimi umożliwiającymi urabia-
nie obok napędów przenośnika ścianowego. Ramiona są wykonane z układem doprowadzającym 
wodę do systemu zraszania z organu. Każde z ramion przymocowane jest do specjalnego adaptera 
dostosowującego ramię do ciągnika prawego lub lewego. W ramionach jako opcja zabudowany jest 
silnik lub silniki hydrauliczne służące do sterowania zmianą położenia ładowarek osłonowych. Dla 
zabezpieczenia przekładni przed zniszczeniem od przeciążeń dynamicznych w silnikach zabudo-
wano wałki bezpiecznikowe, które w chwili przeciążenia ulegają kontrolowanemu zniszczeniu. Ra-
mię zbudowane jest z monolitycznego kadłuba, wewnątrz którego osadzono specjalny silnik elek-
tryczny oraz zabudowano przekładnię napędową, instalację wodną, instalację hydrauliczną oraz in-
stalację smarującą. Moment obrotowy silnika elektrycznego przenoszony jest na pierwszy stopień 
przekładni walcowej poprzez bezpiecznik przeciążeniowy, umiejscowiony wewnątrz wału wirnika. 
W ramionach zastosowano instalację wymuszonego smarowania. 
 

  
 
Rys. 10. Ramię R750 
Picture 10. Ranging arm R750 
 
3.3. Ci gniki uk adu posuwu 
 

Dla zrealizowania posuwu w kombajnie zastosowano dwa ciągniki (rys. 11) odpowiednio w wyko-
naniu lewym i prawym. Każdy z ciągników składa się z przekładni, której zadaniem jest zreduko-
wanie prędkości obrotowej silnika elektrycznego, a zarazem zwielokrotnienie momentu obrotowe-
go na kole napędowym ciągnika. Tak zwielokrotniony moment zapewnia odpowiednią siłę posu-
wu, a zarazem prędkość roboczą kombajnu. Silniki elektryczne ciągników celem uzyskania żąda-
nej prędkości posuwu i płynnego rozruchu kombajnu są sterowane przy pomocy przemiennika częs-
totliwości. Dla zabezpieczenia przekładni ciągników przed zniszczeniem od przeciążeń dynamice-
nych w ciągnikach zabudowano wałki bezpiecznikowe, które w chwili przeciążenia ulegają kontro-
lowanemu zniszczeniu. Korpusy ciągników umożliwiają bezpośrednie połączenie ciągnika ze skrzy-
nią elektro-hydrauliczną kombajnu, oraz są dostosowane do zamocowania głowic urabiających (ra-
mion) oraz siłowników hydraulicznych zmiany ich położenia. Ponadto ciągniki są wyposażone 
w układ wymuszonego smarowania przekładni, czujnik prędkości, silnik elektryczny, hamulec hy-
drauliczny dla kombajnu dostosowanego do pracy kombajnu na nachyleniach podłużnych powyżej 
12° (opcja). 
 

 
 
Rys. 11. Ciągnik 
Picture 11. Haulage unit 
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3.4. Modu  zasilaj co-steruj cy typu MZS-2300 
 

Głównym zespołem wyposażenia elektrycznego kombajnu KSW-2000E1 jest moduł zasilająco-
sterujący (rys. 12). Posiada on budowę ognioszczelną i mieści wyposażenie elektryczne niezbędne 
do zasilania kombajnu elementy sterowania i diagnostyki kombajnu. 
 Moduł zasilająco-sterujący typu MZS-2300 wyposażony między innymi w dwa napięciowe prze-
mienniki częstotliwości, dwa zespoły rezystorów do wytracania energii w czasie hamowania elek-
trycznego kombajnu, zespół zabezpieczeń upływowych dla sieci 3AC 1000 V, zabezpieczenia prze-
ciążeniowe silników o napięciu znamionowym 3.3 kV oraz 1 kV, komputerowy zespół sterowania 
i diagnostyki kombajnu, transformator napięć pomocniczych, transformator główny do zasilania na-
pięciowych przemienników częstotliwości oraz silnika napędu hydrauliki wraz z zabezpieczenia-
mi, system sterowania radiowego, sygnalizator akustyczny, przyciski i łączniki pokrętne, wyświet-
lacz centralny oraz zbiornik hydrauliczny w części komory hydraulicznej zespołu. 
 

 
 
Rys. 12. Zespół zasilająco-sterujący 
Picture 12. Electrical control box 
 
3.5. Modu  hydrauliczny wraz z wyposa eniem 
 

Wyposażenie hydrauliczne kombajnu służy do zasilania i sterowania siłownikami podnoszenia ra-
mion, siłownikami podnoszenia osłon, silnikami ładowarek osłonowych (opcja), hamulcami (opcja), 
siłownikiem zmiany położenia kruszarki (opcja). 
 Układ hydrauliczny jest nowoczesnym układem z tzw. „wyczuciem mocy”. Ze względu na funk-
cje układ składa się z układu sterowania (niskiego ciśnienia), oraz układu roboczego (wysokiego 
ciśnienia). Układ umożliwia równoczesną pracę wszystkich odbiorników. 
 Zespół hydrauliki przedstawiono na poniższym rysunku (rys. 13). 
 

 
 
Rys. 13. Zespół hydrauliki 
Picture 13. Hydraulic unit 
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3.6. Kruszarka k sów 
 

Kombajn posiada możliwość zabudowy kruszarki (rys. 14) po stronie lewej lub prawej kombajnu. 
Kruszarka zabudowana jest do kombajnu za pomocą sworzni, położenie jej jest sterowane za po-
mocą siłownika hydraulicznego. 
 Elementy przekładni są zabezpieczone przed uszkodzeniem za pomocą wałka bezpiecznikowe-
go skrętnego zabudowanego w przekładni planetarnej (wałek słoneczny specjalnej konstrukcji), któ-
ry w przypadku wystąpienia przeciążeń dynamicznych ulega kontrolowanemu uszkodzeniu zabez-
pieczając pozostałe elementy przekładni przed ich zniszczeniem. 
 Kruszarka wyposażona jest w baterię zraszającą usytuowaną bezpośrednio nad bębnem kruszą-
cym co przeciwdziała nadmiernemu zapyleniu powstającemu w trakcie kruszenia. 
 Kruszarka jest wyposażona w instalację wodną chłodzącą silnik napędowy, woda po wyjściu 
z układu chłodzenia kierowana jest do baterii zraszającej obszaru kruszenia, istnieje możliwość nie-
zależnego podłączenia układu chłodzenia silnika od układu zasilania baterii zraszającej zabudowa-
nej obszarem kruszenia. 
 

 
 
Rys. 14. Kruszarka kęsów 
Picture 14. Lump breaker 

 
3.7. Inne rozwi zania 
 

Podobnie jak w kombajnie KSW-1500EU w kombajnie KSW-2000E1 wprowadzono pamięć skra-
wu wzorcowego. Piloty radiowe zostały wyposażone również w dodatkowe wyświetlacze przed-
stawiające skrócone menu zaawansowanego systemu diagnostyki. 
 Kombajn wyposażono w monitor centralny z dużym kolorowym wyświetlaczem LCD o wiel-
kości 15”. Przykładowy widok planszy głównej wyświetlacza kombajnowego przedstawiono poni-
żej (rys. 15). 
 

 
 
Rys. 15. Widok planszy głównej wyświetlacza kombajnowego 
Picture 15. Major display screen on electrical control box of shearer 
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 Kombajn wyposażono w rejestrator pozwalający na zapis wszystkich parametrów jego pracy 
z możliwością późniejszej analizy danych w specjalnie do tego celu stworzonej aplikacji (rys. 16). 
 

 
 
Rys. 16. Aplikacja do odczytu danych z kart pamięci 
Picture 16. Screen of application designed to analyze data 
from memory of shearer 

 
3.8. Podstawowe cechy zastosowanych rozwi za  technicznych 
 

– Główne węzły łożyskowe są smarowane za pomocą systemu automatycznego smarowania za-
instalowanego na kombajnie. 

– Budowa kombajnu modułowa. Połączenia są realizowane za pomocą układu śrub napinanych 
i luzowanych przy pomocy ciśnienia hydraulicznego. 

– Ramiona symetryczne – odwracalne prosty sposób przebudowy ramienia z prawego na lewe. 
– Ramiona mocowane do kombajnu za pomocą specjalnych łączników. 
– Ramię posiada rozłączny napęd ładowarki osłonowej co pozwala na konfigurowanie go z na-

pędem lub bez napędu. 
– Przekładnia ramienia stanowi jedną komorę olejową co umożliwia zastosowanie jednego ro-

dzaju oleju oraz chłodzenie i filtrowanie go w całej objętości. 
– Ramiona wyposażono w instalację wymuszonego smarowania. 
– W ramionach zwiększono efektywność chłodzenia przekładni oraz oleju hydraulicznego dzięki 

zastosowaniu chłodnic płytowych. 
– Zastosowano łożyskowanie wału głównego na łożyskach stożkowych z napięciem wstępnym. 
– Układ przeniesienia napędu zbudowany w systemie „bliźniaczym”. 
– Kombajn posiada zabudowany zespół filtrów wodnych który działa w systemie automatycznym 

sterowanym przy pomocy komputera. 
– Ciągniki wyposażono w instalację wymuszonego smarowania. 
– W ciągnikach zwiększono efektywność chłodzenia przekładni oraz oleju hydraulicznego dzięki 

zastosowaniu chłodnic płytowych. 
– Realne ograniczenie niezbędnej ilości wody doprowadzanej do kombajnu dzięki wykorzystaniu 

wody chłodzącej głowice do systemu zraszania. 
– Kombajn wyposażony jest w zaawansowany system sterowania i diagnostyki pracy. Budowa 

systemu jest oparta o superszybki system transmisji CAN. 
– Kombajn jest przystosowany do cyklu pracy automatycznego, powtarza cykl eksploatacji wpro-

wadzony przez obsługę. 
– Kombajn jest wyposażony w nowoczesną dwukierunkową transmisję danych pracującą w stan-

dardzie ETHERNET. Transmisja ta umożliwia integrację pracy kombajnu z systemem sterowa-
nia obudowy zmechanizowanej i przenośnika. 

– W kombajnie dodatkowo zainstalowano karty pamięci które dodatkowo na bieżąco zapisują pa-
rametry pracy maszyny. 
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WNIOSKI 
 
Reasumując, w dążeniu do szeroko pojętej innowacyjności i automatyzacji pracy kombajnów ZZM 
S.A. zastosowała w kombajnach KSW-1500EU i KSW-2000E1 wiele rozwiązań technicznych speł-
niających zakładane kierunki rozwoju: 
– silniki posuwu są zasilane z przemienników częstotliwości pracujących w trybie momentowym 

w zamkniętym układzie sterowania ze sprzężeniem zwrotnym; 
– dla dodatkowego zabezpieczenia przekładni ciągnika oraz ramion przed zniszczeniem od prze-

ciążeń dynamicznych w silnikach napędowych zabudowano wałki skrętne, które w chwili prze-
ciążenia ulegają kontrolowanemu zniszczeniu; 

– zastosowanie zaawansowanych technik sterowania pozwalających na optymalne wykorzystanie 
napędu posuwu dzięki wyrównaniu momentów wytwarzanych przez oba ciągniki, oraz na pre-
cyzyjne ograniczanie momentu nawet przy bardzo dynamicznych zmianach obciążenia zwięk-
szając tym samym żywotność podzespołów mechanicznych kombajnu; 

– przekładnie napędowe ciągników i ramion wyposażone zostały w układy wymuszonego smaro-
wania współpracujące z instalacjami intensywnego chłodzenia; 

– kombajny wyposażono w układ centralnego smarowania połączeń przegubowych, kół trakowych 
i napędów ładowarek; 

– kombajny wyposażono w systemem automatycznego czyszczenia wkładów dwukomorowego 
filtra; 

– wielowariantowość wykonania przekładni ramienia pozwala na optymalne dobieranie parame-
trów skrawania organu urabiającego; 

– obwody odpowiedzialne za bezpieczeństwo zawierają wyłącznie elementy ze stopniem niena-
ruszalności bezpieczeństwa SIL-2 i SIL-3; 

– specjalnej konstrukcji transformator główny chłodzony wodą; 
– system automatyki w całości oparty o magistralę CAN; 
– funkcja skrawu wzorcowego; 
– monitor centralny kombajnu z wyświetlaczem LCD; 
– karta pamięci rejestrująca wszystkie parametrów pracy kombajnu; 
– współpraca z innymi systemami automatyki poprzez sieć Ethernet opartą o protokół TCP/IP 

z wykorzystaniem kabla zasilającego, połączeń światłowodowych i Wi-Fi; 
– przesyłanie danych na powierzchnię po TCP/IP; 
– możliwość zdalnej parametryzacji kombajnu i odczytu danych z kart pamięci. 
 Kolejny raz ZZM S.A. oferują swoim odbiorcą nowoczesne maszyny o parametrach technicz-
nych znacznie przekraczających parametry maszyn oferowanych przez inne firmy do podobnego 
zakresu zastosowania. 
 ZZM S.A. w dalszym ciągu prowadzi prace nad nowymi rozwiązaniami układów mechanicz-
nych, automatyki i sterowania oraz dostosowaniem stopnia automatyzacji kompleksu ścianowego 
do indywidualnych uwarunkowań klienta. Współpraca z ośrodkami naukowymi oraz przodującymi 
producentami elementów automatyki powinna w niedalekiej przyszłości zaowocować rozwiązania-
mi technicznymi umożliwiającymi stworzenie w pełni sterowanej automatycznie ściany wydobyw-
czej. 
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The New Longwall Shearer with Electrical Haulage System 
 
In the paper you can find description about new technical solution of longwall shearer with electri-
cal haulage system designed for foreign market. 
 There are focused major technical parameters and new technical solutions which Zabrze Me-
chanical Works planned to apply in the nearest future. 
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STRESZCZENIE: W artykule zaprezentowano wyniki prac realizowanych w Akademii Górniczo-
Hutniczej, których głównym celem jest skonstruowanie nowoczesnego i ekonomicznego rozwiąza-
nia bateryjnego układu zasilania z systemem dwukierunkowego bezprzewodowego przesyłu energii, 
przystosowanego do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem i umożliwiającego budowę 
wysokosprawnych układów zasilających. W proponowanym rozwiązaniu bateria dostarcza energię 
w sposób bezprzewodowy do odbiornika jak i w sposób bezprzewodowy jest również ładowana. 
Brak jakichkolwiek styków mechanicznych podwyższa niezawodność oraz stopień bezpieczeństwa 
eksploatowanych urządzeń. Ułatwi to znacząco serwis i obsługę oraz pozwoli podnieść efektywność 
wykorzystania urządzeń zasilanych bateryjnie w górnictwie podziemnym. Przewidywane wdroże-
nie opracowanych systemów zasilania, modułów baterii bezstykowej i ładowarek mogących praco-
wać zarówno na powierzchni jak i pod ziemią, pozwoli rozwijać innowacyjne rozwiązania i udo-
stępni wysokosprawne i wydajne źródła bateryjne dla branży górniczej. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Bateria bezprzewodowa, ładowanie w strefach zagrożonych wybuchem 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Układy zasilania z systemem bezprzewodowego przesyłu energii za sprawą projektu WiTricity 
prowadzonego w Massachusetts Institute of Technology oraz projektu WREL prowadzonego przez 
firmę Intel znalazły się w kręgu zainteresowania czołowych ośrodków badawczo-rozwojowych 
i koncernów elektronicznych [1], [2]. Technologia ta obejmuje urządzenia pobierające moc rzędu 
kilku-kilkunastu mikrowatów (np. transpondery i sensory w pasywnej technice RFID) poprzez ła-
dowarki telefonów, radiotelefonów i laptopów o mocach rzędu kilku-kilkunastu watów poprzez 
układy ładowania ogniw w pojazdach o mocach kilku kilowatów aż po układy mocy rzędu kilkuset 
kilowatów dla szybkiego transportu kolejowego (IPS – Inductive Power Supply) [3], [4], [5]. Ze 
względu na ogromną rozpiętość aplikacji oraz poziomów dostarczanych mocy konstrukcja wyko-
rzystywanych układów jest bardzo różna. Elementami wspólnymi bezprzewodowych układów za-
silania, w przeważającej większości przypadków jest indukcyjne sprzężenie pomiędzy źródłem 
mocy a odbiornikiem oraz rezonansowy charakter wymuszania prądów i napięć w obwodach mo-
cy. Z tego też powodu w badaniach nad takimi układami wykorzystuje się techniki modelowania 
pól magnetycznych w celu otrzymania kształtu i rozkładu przestrzennego pola gwarantującego 
uzyskanie wysokiej sprawności w przekazie energii [1], [6]. Dokładniejszej analizie poddaje się 
również elementy indukcyjne, w których optymalizacji podlega kształt i rozkład uzwojeń, kształt 
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i parametry materiałów magnetycznych oraz termiczne właściwości całej konstrukcji [10]. Następ-
nym istotnym elementem w układzie bezprzewodowego przesyłu energii jest konfiguracja układu 
rezonansowego, w której wymuszane są sinusoidalne przebiegi prądów i napięć. W tym wypadku 
istnieje pewna wspólna część z układami stosowanymi w grzejnictwie indukcyjnym (elektrotermii), 
jednak ze względu na większe częstotliwości pracy oraz możliwość uzyskiwania w układach rezo-
nansowych i kluczach większych przepięć i przetężeń występuje też większe bogactwo konfigura-
cji pracy tych układów. Do dnia dzisiejszego są one rozwijanie a niektóre z nich znajdują ochronę 
patentową. Intensywnie jest również rozwijana tematyka optymalnego sterowania przekształtników, 
a w szczególności techniki miękkiego przełączania w zerze napięcia (ZVS) lub w zerze prądu w klu-
czu (ZVC) [6]–[9]. 
 Systemy bezprzewodowego zasilania pozwalają budować nowoczesne aplikacje, których wy-
różnikiem jest brak kabli i styków, co jest cechą niezmiernie pożądaną w urządzeniach mobilnych. 
Zapewniają przy tym elastyczność i stosunkowo niskie koszty wdrożenia, przez co można spodzie-
wać się wkrótce znacznego zwiększenia liczby urządzeń wyposażonych w układy zasilające tego 
typu. W dłuższej perspektywie realne wydaje się również przyjęcie jakiegoś standardu, który mógł-
by zaspokoić potrzeby szerokiej gamy urządzeń zasilanych bateryjnie, a przez to zmniejszyć ilość 
i różnorodność ładowarek. Możliwości te nabierają szczególnego znaczenia w przestrzeniach trud-
no dostępnych, w których panują ekstremalne warunki środowiskowe, istnieje zwiększone ryzyko 
wybuchu i gdzie stosowanie styków mechanicznych i połączeń kablowych jest utrudnione lub wręcz 
niemożliwe [4], [9]. 
 Bateryjne układy zasilania z systemem bezprzewodowego przesyłu energii są coraz szerzej sto-
sowane w produktach komercyjnych [1], [2], (Laptop Latitude firmy Dell). Największym rynkiem 
dla tego typu rozwiązań są obecnie systemy bezprzewodowego ładowania baterii w telefonach ko-
mórkowych i przenośnych urządzeniach komputerowych. Znaczące zainteresowanie obserwuje się 
również w sektorze samochodowym [7]. Ze względu na swoje unikalne cechy, systemy bezprze-
wodowego przesyłu energii mogą znaleźć zastosowanie wszędzie tam gdzie występuje silnie koro-
zyjna atmosfera, duże wibracje lub elementy źródła i odbiornika energii przemieszczają się wzglę-
dem siebie. 
 W Polsce tematyka bezprzewodowego przesyłu energii również cieszy się zasłużonym zainte-
resowaniem. W Akademii Górniczo-Hutniczej podczas realizacji pracy doktorskiej pt. „Układ bez-
stykowego przekazu energii elektrycznej” powstała cała seria artykułów pana Roberta Stali przed-
stawiająca całościowo problematykę projektowania i budowy tego typu układów [6]. Z kolei w pra-
cowni autorów artykułu prowadzone są intensywne prace rozwojowe nad rezonansowymi układa-
mi przetwarzania energii, w tym również przystosowanymi do pracy w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem. Część z zaproponowanych układów została zgłoszona do ochrony patentowej i 
obejmuje rozwiązania przekształtników DC–AC dedykowanych do bezstykowych układów zasi-
lania oraz konstrukcję elementów magnetycznych [11]–[13]. Z kolei w Zakładzie Elektrycznych 
Napędów Obrabiarkowych Instytutu Elektrotechniki Politechniki Warszawskiej rozwijane są 
systemy bezprzewodowego zasilania wieloosiowych robotów na liniach montażowych (elektroni-
ka, motoryzacja), które wymagają często doprowadzenia energii elektrycznej poprzez jedną lub 
więcej części ruchomych. Buduje się tam także układy bezprzewodowego zasilania dla przeno-
śnych komputerów [4], [5]. Innym ośrodkiem, który również zajął się tą tematyką jest Katedra 
Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki w Politechnice Śląskiej, w której zrealizowa-
na została praca doktorska „Analiza właściwości oraz optymalizacja konstrukcji transformatora 
energoelektronicznego z uzwojeniami koncentrycznymi silnie sprzężonymi” pana Mariusza 
Stępnia. Dodatkowo w tej Katedrze wspólnie z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii z Zabrza 
rozwijana jest koncepcja bezprzewodowego zasilania sztucznego serca [9]. W zakresie dużych 
mocy w Zakładzie Trakcji Elektrycznej w Politechnice Gdańskiej prowadzone są prace związa-
ne z bezstykowym zasilanie pojazdów trakcyjnych [14]. Należy podkreślić, iż konwencjonalne 
sposoby przyłączania elektrycznych urządzeń ze względu na swą prostotę znakomicie sprawdzają 
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się w warunkach normalnych, lecz w trudnych warunkach środowiskowych konieczne jest stoso-
wanie specjalistycznych sprzęgów łączących. Do istotnych wymagań, spotykanych w układach te-
go typu można zaliczyć: 
– możliwość pracy w strefach zagrożonych wybuchem (kopalnie, laboratoria chemiczne, prze-

mysł chemiczny i petrochemiczny), 
– możliwość pracy urządzenia pod wodą lub w dużej wilgotności, 
– zapewnienie dodatkowego stopnia swobody ruchu częściom ruchomym, 
– zasilanie wszczepianych/wszczepionych implantów (medycyna), bez konieczności ingerencji 

przez ciało pacjenta, 
– ładowanie baterii telefonów lub pojazdów elektrycznych, 
– zasilanie czujników w robotach przemysłowych. 
 Większość z dotychczas wprowadzonych rozwiązań jest silnie dedykowana do konkretnej apli-
kacji i nie obejmuje możliwości pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Ze względu na 
zwiększanie stopnia bezpieczeństwa i możliwość budowy bardziej wydajnych iskrobezpiecznych 
źródeł energii konieczne staje się opracowanie skalowalnego rozwiązania, mogącego zaspokoić po-
trzeby wielu wymagających aplikacji. Proponowany bateryjny układ zasilania z systemem dwukie-
runkowego bezprzewodowego przesyłu energii przystosowanego do pracy w przestrzeniach zagro-
żonych wybuchem jest oryginalną ofertą dla górnictwa i innych wymagających aplikacji i może 
stać się istotnym elementem wpływającym na podniesienie niezawodności układów zasilania. No-
watorskie w skali europejskiej rozwiązanie odpowiada na stale rosnące zapotrzebowanie rynku na 
specjalistyczne, ale zarazem elastyczne rozwiązania w dziedzinie zasilania mobilnych urządzeń pra-
cujących w trudnych warunkach środowiskowych [11]–[13]. 
 
 
2. OPIS ROZWIĄZANIA 
 
Głównym celem prezentowanych badań jest skonstruowanie nowoczesnego i ekonomicznego roz-
wiązania bateryjnego układu zasilania z systemem dwukierunkowego bezprzewodowego przesyłu 
energii, przystosowanego do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem i umożliwiającego 
budowę wysokosprawnych układów zasilających. W proponowanym rozwiązaniu bateria dostarcza 
energię w sposób bezprzewodowy do odbiornika jak i w sposób bezprzewodowy jest również ła-
dowana. Brak jakichkolwiek styków mechanicznych zwiększa stopień niezawodności zasilania oraz 
podwyższa stopień bezpieczeństwa eksploatowanych urządzeń. Ułatwi to znacząco serwis i obsłu-
gę urządzeń a poprzez możliwość ładowania baterii pod ziemią, znacząco skrócony zostanie czas 
jej obsługi. Polepszy to efektywność jej wykorzystania, co wydaje się być istotną zaletą dla urzą-
dzeń zasilanych bateryjnie w górnictwie podziemnym. Zwiększenie bezpieczeństwa załóg górni-
czych i ludzi pracujących w strefach zagrożonych wybuchem będzie osiągnięte również poprzez 
znaczne zmniejszenie wartości prądów zwarcia w odniesieniu do klasycznego iskrobezpiecznego 
źródła bateryjnego w stosunku nawet 1 do 5. 
 Istotą prezentowanych badań nad bateryjnym układem zasilania jest skonstruowanie platformy 
sprzętowej, umożliwiającej dwukierunkowy bezprzewodowy przesył energii z wysoką sprawnością 
(przy przerwie izolacyjnej 4 mm, osiągana sprawność całkowita od baterii do obciążenia wynosi 
powyżej 70%) i wykorzystanie jej do budowy bateryjnego układu zasilania. Dodatkowo propono-
wane rozwiązania będą dedykowane do pracy w bardzo trudnych warunkach środowiskowych oraz 
w systemach o podwyższonym stopniu niezawodności. Przedstawiony bateryjny układ zasilania 
z systemem dwukierunkowego bezprzewodowego przesyłu energii przystosowany do pracy w przes-
trzeniach zagrożonych wybuchem umożliwi realizację wielu specyficznych aplikacji. Aby przybli-
żyć potencjalne możliwości opisywanych rozwiązań na rysunku 1 przedstawiono najważniejsze ele-
menty systemu. 
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Rys. 1. Elementy składowe bateryjnego systemu zasilania umożliwiającego 
dwukierunkowy, bezprzewodowy przesył energii 
Figure 1. Key elements of a wireless power supply system 
with bi-directional energy transfer 

 
2.1. Bateria bezstykowa 
 

Podstawowym elementem układu zasilania z systemem dwukierunkowego bezprzewodowego prze-
syłu energii przystosowanego do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem jest bateria bez-
stykowa. Zawiera ona ogniwa litowo-jonowe, układy zabezpieczeń oraz ładowania i rozładowania 
umożliwiające wykorzystywanie jej w środowisku kopalnianym. Mikrokontroler zarządza pracą 
całej baterii i ma możliwość dwukierunkowej łączności poprzez moduł radiowy z urządzeniami 
zewnętrznymi. Dzięki temu możliwa jest rejestracja historii działania baterii i określania jej aktual-
nego stanu pracy. Czujnik z układem wykrywania odbiornika i ładowarki pozwala na uruchamianie 
układu konwersji mocy (tzn. sterownika, przekształtnika DC-AC i indukcyjnego układu przekazu 
energii) tylko w momentach, kiedy jest to konieczne. W chwili wykrycia ładowarki mikrokontroler 
automatycznie przechodzi w tryb nadzoru i kontroli ogniwa litowo-jonowego. Na rysunku 2 przed-
stawiono schemat blokowy baterii bezstykowej. 
 
2.2. Uk ad odbiornika energii baterii bezstykowej 
 

Układ odbiornika energii baterii bezstykowej współpracuje z baterią bezstykową i jest elementem 
odpowiedzialnym za dostarczenia do odbiornika iskrobezpiecznych napięć i prądów na wymaga-
nym poziomie. Po wykryciu przez baterię bezstykową obecności odbiornika energii następuje ła-
dowanie, jeśli to konieczne, układu podtrzymania napięcia i nawiązanie łączności poprzez krótko-
zasięgowe moduły radiowe. Na podstawie otrzymywanych komunikatów, bateria bezstykowa do-
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starcza do odbiornika energię na odpowiednim poziomie. Na rysunku 3 przedstawiono schemat 
blokowy odbiornika energii baterii bezstykowej. 

 
 
Rys. 2. Schemat blokowy baterii bezstykowej 
Figure 2. Block diagram of a contactless battery 

 
2.3. adowarka bezstykowa 
 

Ładowarka bezstykowa może zostać wykonana w dwóch wersjach: przystosowanej do pracy na po-
wierzchni (np. lampownia zakładu górniczego) oraz przystosowanej do pracy w strefach zagrożo-
nych wybuchem (np. cecha M2). Układy w niej obecne pozwalają na podgląd i rejestrację stanu og-
niw i baterii, umożliwiając przy tym zarówno przeprowadzenie procesu ładowania, rozładowania 
baterii jak i wymiany oprogramowania poprzez dwukierunkowy układ łączności radiowej. Dzięki 
możliwości ładowania pod ziemią obsługa urządzeń bateryjnych pracujących w podziemiach ko-
palń zostanie znacznie uproszczona, co przełoży się również na zmniejszenie kosztów użycia tych 
układów. Na rysunku 4 przedstawiono schemat blokowy ładowarki bezstykowej. 
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Rys. 3. Schemat blokowy odbiornika energii baterii bezstykowej 
Figure 3. Block diagram of an energy receiver in a contactless battery 

 
 
Rys. 4. Schemat blokowy ładowarki bezstykowej 
Figure 4. Block diagram of a contactless battery charger 
 
 
3. OPIS GŁÓWNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 
 
W zaproponowanym rozwiązaniu sposób bezprzewodowego przesyłania energii opiera się na wy-
korzystaniu rezonansowego sprzężenia dwóch cewek, odległych od siebie od 2 do 15 mm [13]. Na 
rysunku 5 przedstawiono schemat układu bezprzewodowego przekazu energii który oparto na sze-
regowo-równoległym obwodzie rezonansowy wyposażonym w ogranicznik dobroci (L4, D1, D2) 
zwracający nadmiar energii krążący w układzie do źródła zasilania [11]. Z kolei na rysunku 6 przed-
stawiono zintegrowany element magnetyczny który pozwala na zmniejszenie liczby kształtek fer-
romagnetycznych oraz poprawę sprawności energetycznej układu poprzez odpowiednie ukształto-
wanie pola indukcji magnetycznej [12]. 
 

 
 
Rys. 5. Schemat układu do bezprzewodowego 
przekazu energii elektrycznej [11] 
Figure 5. Schematic of a wireless 

 
Rys. 6. Budowa zintegrowanego elementu 
magnetycznego dedykowanego do bezprze-
wodowego przekazu energii [12] 
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energy transfer circuit [11] Figure 6. Structure of an integrated mag- 
netic element designed for wireless 
energy transfer [11]

 Przebiegi czasowe układu bezprzewodowego przekazu energii z rysunku 5 przedstawiono na 
rysunku 7. Napięcia na bramce sterującej klucza K2 zobrazowano w kanale 4, prąd wyjściowego 
w kanale 2 zaś napięcie na uzwojeniu wtórny w kanale 1. Całość pomiarów została wykonana przy 
zasilaniu Uin = 12 V DC, mocy wejściowej Pin = 47 W i mocy wyjściowej Pout = 32 W. W zbudo-
wanym modelu laboratoryjnym układu bezstykowego przekazu energii z przerwą izolacyjną równą 
10 mm i zakresem częstotliwości pracy od 48 do 65 kHz oraz przy rezystancji obciążenia równej 
Rload = 30  uzyskano sprawność powyżej 70%. Była ona liczona jako stosunek mocy na obciąże-
niu (po prostowniku) do mocy źródła zasilana (rys. 8). Otrzymany wynik jest tym bardziej zachę-
cający że zaproponowana struktura nadaje się do dwukierunkowego przesyłania energii jak również 
jest skalowalna i pozwala na budowę układów o mocy od watów do kilkuset watów. Do istotnych 
zalet przedstawionego rozwiązanie jest również niski poziom emisji elektromagnetycznej uzyskany 
dzięki niemal sinusoidalnym kształtom prądów w obwodach rezonansowych bez względu na war-
tość obciążenia. Ten aspekt konstrukcji, ze względu na wzrost w górnictwie liczby eksploatowa-
nych systemów elektronicznych, staje się ważnym czynnikiem wpływającym na wybór rozwiązań. 
 

 
Rys. 7. Przebiegi czasowe układu bezprzewodowe- 
go przekazu energii (rys. 5): napięcie na bramce 
sterującej klucza K2 – kanał 4, prąd wyjściowy – 
kanał 2, napięcie wyjściowe – kanał 1 przy zasi- 
laniu 12 V DC, mocy wejściowej Pin = 47 W 
i wyjściowej Pout = 32 W 
Figure 7. Time plots of: K2 gate voltage – 
channel 4, output current – channel 2, output 
voltage – channel 1, with 12 V DC supply 
voltage, Pin = 47 W of input power 
and Pout = 32 W of output power 

 
Rys. 8. Wykres sprawności i mocy wyjściowej dla uk-
ładu bezprzewodowego przekazu energii z rysunku 5 
Figure 8. Efficiency vs. output power in a wireless 
energy transfer circuit shown in Figure 5 

 
 
PODSUMOWANIE 
 
Przedstawione w artykule rozwiązania bateryjnego układu zasilania z systemem dwukierunkowego 
bezprzewodowego przesyłu energii, przystosowanego do pracy w przestrzeniach zagrożonych wy-
buchem, opracowywane w Akademii Górniczo-Hutniczej, są oryginalną ofertą dla górnictwa i in-
nych wymagających aplikacji i mogą stać się istotnym elementem wpływającym na podniesienie 
niezawodności układów zasilania. Przewidywane wdrożenie opracowanych systemów zasilania urzą-
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dzeń górniczych, modułów baterii bezstykowej i ładowarek mogących pracować zarówno na po-
wierzchni jak i pod ziemią, pozwoli rozwijać innowacyjne rozwiązania i udostępni zaawansowane 
technologicznie źródła energii dla branży górniczej. Bezprzewodowy bateryjny układ zasilania bę-
dzie mógł spełnić nowe, wyższe wymagania i zapotrzebowanie producentów urządzeń górniczych 
na bezprzewodową energię elektryczną. Dodatkowo ze względu na otwartość i skalowalność roz-
wiązania podmioty gospodarcze będą mogły rozwijać kolejne, własne produkty i usługi (np. urzą-
dzenia radiowe, sieci czujników, systemy głośnomówiące, itp.), wykorzystując opracowane i zgło-
szone do ochrony patentowej układy bezstykowego przekazu energii [11], [12]. Cechą charaktery-
styczną proponowanego układu zasilania jest możliwość pracy w urządzeniach używanych bezpo-
średnio w procesie wydobywczym (np. kombajn, przenośnik, obudowa zmechanizowana, kołowrót, 
kruszarka, łączność głosowa w ścianie wydobywczej itp.), co implikuje ogromne wymagania doty-
czące niezawodności. Brak jakichkolwiek styków mechanicznych sprzyja osiągnięciu tego celu, jak 
również podwyższa stopień bezpieczeństwa eksploatowanych urządzeń. 
 
 
Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach projektu: WND-POIG.01.03.02-12-009/10: „Ochrona patentowa zintegrowa-
nego modułu reaktancyjnego dedykowanego do bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej”. 
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Wireless Power Supply System with Bidirectional Energy Transfer 
Designed for Operation in Potentially Explosive Atmospheres 
 
The paper presents results of a project conducted at the AGH – University of Science and Techno-
logy in Krakow, which aimed at creating a battery power supply with bidirectional wireless energy 
transfer that is able to operate in a potentially explosive atmosphere. The designed device is cost 
effective and allows to construct highly efficient power supply systems. In the presented solution 
energy is delivered from a battery in a wireless way and the battery is also charged contactlessly. 
This eliminates the need for any mechanical pads or contacts between the battery and powered de-
vice, increasing reliability, safety and usability of the equipment working in underground mines. 
The expected deployment of the designed wireless energy transfer methods, contactless batteries 
and chargers capable of working in harsh underground environment will allow to develop new and 
innovative, highly efficient power supply solutions for the mining industry. 
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Eksploatacja w polu G – kopalni Polkowice-Sieroszowice 
jako przykład bezpiecznego wybierania złoża rudy miedzi 
w warunkach dużej zmienności okruszcowania oraz 
występowania stref kamiennych 
 
 
Artur Wrona, Grzegorz Tekieli 
KGHM „Polska Mied ” S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” 
 
 
 
 
 
 
I. WSTĘP. ZMIENNOŚĆ ZŁOŻA W POBLIŻU STREF KAMIENNYCH JAKO 

PRAWIDŁOWOŚĆ ZAOBSERWOWANA W POŁUDNIOWEJ I POŁUDNIOWO- 
-ZACHODNIEJ CZĘŚCI OBSZARU GÓRNICZEGO POLKOWICE II 

 
Z eksploatacją rudy miedzi, oprócz problemu z zapewnieniem bezpieczeństwa prowadzenia robót, 
związany jest z problem czystości wybierania złoża. Obecnie, nabiera on szczególnego znaczenia, 
ponieważ wpływa zarówno na koszty produkcji jak również, ma wpływ na środowisko naturalne. 
Skała płonna jeżeli zostanie zmieszana z rudą na etapie pozyskiwania jej z przodków, musi podle-
gać procesowi przeróbki oraz ostatecznie lokowana jest w stawach osadowych. Wybieranie po-
szczególnych pól eksploatacyjnych łączy się z rozpoznaniem istniejących zagrożeń oraz takim do-
braniem technologii eksploatacji, aby przy akceptowalnym poziomie bezpieczeństwa zagwaranto-
wać maksymalne wykorzystanie złoża i optymalny koszt jednostkowy produkcji oraz zminimalizo-
wać ilość „produkowanej” skały płonnej. 
 W komorowo-filarowych systemach eksploatacji niemożliwe jest całkowite wybranie złoża 
i konieczne jest pozostawianie tzw. strat, resztek, bądź też czasowe wyłączanie z eksploatacji za-
sobów udostępnionych. W warunkach eksploatacji złoża rudy w LGOM pozostawianie złoża zwią-
zane jest najczęściej z: 
– technologią prowadzenia robót (pozostawianie filarów resztkowych w zrobach dla zapewnienia 

łagodnego ugięcia się warstw stropowych), 
– pozostawianiem resztek złoża z racji braku możliwości zapewnienia bezpieczeństwa robót np. 

w związku z zagrożeniem zawałowym w strefach zaburzeń tektonicznych albo zagrożeniem tą-
paniami), 

– sytuacjami odkładania w czasie wybierania partii złoża dla ochrony istniejącego układu wyro-
bisk funkcyjnych czy też ochrony obiektów na powierzchni. 

 Dzięki nowelizacji zapisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku 
„w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy…” dopuszcza się pozostawienie resztek (§329), pod 
warunkiem ustalenia przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego dodatkowych zasad bezpiecz-
nego prowadzenia robót górniczych w strefach możliwego ich oddziaływania. 
 W referacie, omówiono doświadczenia kopalni w prowadzeniu eksploatacji w polu G, gdzie wy-
stępują strefy słabo okruszcowane, oraz pozbawione okruszcowania (strefy kamienne) a w szcze-
gólności w rejonach, gdzie przy tych strefach stwierdza się wzrost zawartości Cu. 
 Obserwacje dołowe oraz laboratoryjne badania prób pobranych w pobliżu stref kamiennych 
w polu G, potwierdzają prawidłowość w wykształceniu i okruszcowaniu złoża rudy miedzi. Reguła 
ta występuje przy zbliżaniu się wyrobiskami do lokalnych stref kamiennych i polega na gwałtow-
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nym wzroście parametrów złożowych (nawet dwukrotnie), po czym następuje przejście złoża do 
tzw. zawieszenia („zawieszeniem z o a” nazywamy potocznie w ZG Polkowice-Sieroszowice zjawi-
sko, gdy sp g z o a nie wyst puje bezpo rednio nad stropem piaskowca, lecz wy ej w obr bie up-
ka, b d  dolomitu) i ostatecznie do jego zaniku. 
 
 

 
 
Przykład zmienności złoża przy zbliżaniu się do strefy kamiennej 
 
 
 Opisana prawidłowość nie jest czymś wyjątkowym, gdyż mamy z nią do czynienia w połu-
dniowej i południowo-zachodniej części obszaru kopalni. Rejon ten położony jest najbliżej wiel-
kiej „strefy utlenionej” (Rote Fäule) obrzeżającej LGOM od zachodu. Strefy pozbawione okrusz-
cowania są tam rozmieszczone w sposób bardzo nieregularny i trudny do zidentyfikowania ze wzglę-
du na szybkie zmiany facjalno-złożowe. Z uwagi na zmienność okruszcowania informacje uzyska-
ne z otworów badawczych wykonanych z powierzchni okazują się nieprzydatne w procesie projek-
towana eksploatacji, ponieważ jak niejednokrotnie stwierdzono, parametry złoża kilkanaście me-
trów od otworu mogą być już zupełnie inne. Charakterystyczne dla tego rejonu jest występowanie 
niewielkich stref kamiennych, którym towarzyszą czerwone plamy występujące makroskopowo 
w profilu wyrobiska. Plamy mają zróżnicowaną wielkość (od kilku do kilkudziesięciu centyme-
trów) oraz nieregularne kształty. Barwa od ceglasto-czerwonej do wiśniowej jest wywołana obec-
nością żelaza (Fe2O3, FeO), występującego w skale pierwotnej oraz doprowadzanego z podłoża 
przez przemieszczające się ku górze roztwory utleniające. Roztwory utleniające najprawdopodob-
niej powodowały wypchnięcie istniejącej już mineralizacji siarczkowej na zewnątrz – do strefy zło-
żowej. W związku z tym, przy granicy strefy przejściowej powstała najwyższa koncentracja 
siarczków Cu. Obecność plam jest w praktyce bardzo istotna, ponieważ, niejednokrotnie stanowi 
jedyny parametr możliwy do bezpośredniej oceny na dole, pozwalający osobie dozoru górniczego 
stwierdzić, że w obrębie przodka nastąpił zanik rudy. Strefy kamienne mają zróżnicowane szero-
kości od kilku metrów do bloków kilkusetmetrowych. 
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II. DOŚWIADCZENIA KOPALNI Z EKSPLOATACJI ZŁOŻA RUDY MIEDZI O DUŻEJ 
ZMIENNOŚCI OKRUSZCOWANIA W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE STREF 
KAMIENNYCH O NIEREGULARNYCH I NIEROZPOZNANYCH KSZTAŁTACH 

 
 Rejonem gdzie na szeroką skalę jest prowadzona eksploatacja złoża w warunkach dużej zmien-
ności okruszcowania jest pole G. W ramach pola G eksploatacja była prowadzona: 
– w piętrach G4W, G5W, G6W przez oddział G-32, 
– w piętrach G7E, G8E przez oddział G-33. 
 
1. Opis warunków geologicznych panuj cych w polu G 
 

Złoże występuje w spągu serii skał węglanowych cechsztynu i obejmuje: 
– upek miedzionośny o miąższości zmiennej od 0,2 do 0,4 m; 
– dolomit ilasty czarny, zwięzły miejscami spękany o miąższości od 0,1 do 0,4 m; 
– dolomit smugowany o miąższości zmiennej od 0,1 do 1,7 m, charakteryzuje się słabo zaznaczo-

nym uławiceniem (2–3 ławice); 
– dolomit wapnisty o miąższości okruszcowanego bilansowo dolomitu wapnistego od 0,0 do 0,5 m. 
 Skały węglanowe okruszcowane są zmiennie od 0,0 do 3,0 m. 
 

Charakterystyka ska  stropowych 
Miąższość serii węglanowej cechsztynu zmienia się od 20 do 70 m. W skład tej serii wchodzą do-
lomity wapniste i wapienie. Ponad serią węglanową występuje seria anhydrytowa z wkładkami iłow-
ców i dolomitów, miąższość całej serii wynosi około 190 m. 
 

Charakterystyka ska  sp gowych 
W spągu bezpośrednim występują piaskowce szare czerwonego spągowca, miąższość szarego pia-
skowca zmienia się od około 4,0 m do około 14,0 m; średnio wynosi około 7,0 m. 
 Górotwór jest zaangażowany tektonicznie, występują tu liczne uskoki o biegach NW-SE, zrzu-
tach na NE i SW. Amplitudy zrzutów wahają się od 0,5 m do kilkudziesięciu metrów. Występujące 
na omawianym obszarze dyslokacje tworzą skomplikowane systemy rowów i zrębów tektonicz-
nych. Uskokom towarzyszy sieć spękań pionowych i zbliżonych do pionowych oraz płasko nachy-
lonych (10÷35º) o kierunkach generalnie zgodnych z biegiem uskoków. Złoże bilansowe zalega na 
głębokości od 670 do 780 m p.p.t. 
 
2. Przebieg eksploatacji w polu G 
 

Przebieg eksploatacji w pi trze G5W 
Roboty eksploatacyjne w piętrze G5W rozpoczęto w II połowie 2004 roku od drążenia wiązki po-
chylń G-8, G-9 udostępniającej podstawę przyszłego frontu oraz piętro G6W. W tym czasie złoże 
było dodatkowo rozpoznane robotami przygotowawczymi na wybiegu położonymi przy granicy 
z piętrem G4W. Front eksploatacyjny o znacznej planowanej szerokości, przekraczającej 600 m, 
miał się przesuwać po rozciągłości złoża w kierunku północno-zachodnim. Planowane pole eks-
ploatacyjne nie było okonturowane w całości wyrobiskami. Dane geologiczne z położonych na pra-
wym skrzydle chodników oraz doświadczenia uzyskane w trakcie eksploatacji piętra G4W pozwa-
lały na wnioskowanie o panujących w polu eksploatacyjnym typowych warunkach geologicznych. 
Eksploatację w pełnym zakresie (łącznie z likwidacją przestrzeni wybranej) rozpoczęto w IV kw. 
2005 roku. Bardzo szybko okazało się, że w polu eksploatacyjnym występują liczne strefy braku 
okruszcowania o bardzo zmiennych granicach oraz fragmenty złoża o obniżonej stateczności stro-
pu. W trakcie całej dotychczasowej eksploatacji trzykrotnie natrafiono na rozległą strefę występo-
wania w stropach dolomitów marglistych posiadających mniejszą spójność i osłabione parametry 
wytrzymałościowe. Strefa ta powiązana była z powiększającą się strefą nieokruszcowaną. Po stwier-
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dzeniu strefy kamiennej front był zatrzymywany a rozcinka była odtwarzana za tą strefą. Obecnie 
również trwa odtworzenie linii frontu za kolejną strefą kamienną. 
 

 
 
Wycinek mapy – piętro G5W, oddział G-32 
 
Przebieg eksploatacji w pi trze G6W 
Rozcinka calizny piętra G6W w pierwotnym założeniu miała być prowadzona frontem o szeroko-
ści około 300 m. Po około 200 m postępu zawężającego się frontu i doprowadzeniu wszystkich 
przodków do strefy bezzłożowej roboty wstrzymano. 
 

 
 
Wycinek mapy – piętro G6W, oddział G-32 
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Przebieg eksploatacji w pi trze G7E, G8E 
Eksploatację pięter G7E i G8E rozpoczęto z pochylń G-27, G-28 w kierunku NW. Parcela eksplo-
atacyjna była okonturowana wiązkami wyrobisk na skrzydłach i dodatkowo w środku pola. Począt-
kowo front miał szerokość 700 m. W trakcie eksploatacji okazało się, że pomimo okonturowania 
parceli oraz dodatkowych wyrobisk na środku nie uzyskano dostatecznej wiedzy o rozmiarze i kształ-
cie stref kamiennych. Po zakończeniu rozcinaki wyliczono, ze płaszczyzny pozbawione okruszco-
wania zajmują około 25% powierzchni parceli zaplanowanej do wybrania. 
 

 
 
Wycinek mapy – piętro G7E, G8E, oddział G-33 

 
3. Spostrze enia i wnioski z prowadzonej eksploatacji w polu G 
 

Już na etapie prowadzenia wyrobisk przygotowawczych w polu G stwierdzano występowanie licz-
nych i zróżnicowanych obszarowo stref kamiennych. Strefy te były przecinane wyrobiskami ko-
munikacyjnymi, a same wyrobiska wykonywane były tylko w zakresie koniecznym do uruchomie-
nia i prowadzenia rozwiniętej eksploatacji. Równolegle z postępem wyrobisk przygotowawczych, 
których prostoliniowość była wymagana z uwagi na np. planowaną zabudowę taśmociągów czy też 
wynikała z konieczności zapewnienia spływu wody, prowadzono rozpoznanie złoża poprzez kon-
turowanie stref kamiennych wiązkami wyrobisk, w ramach zaplanowanych płaszczyzn eksploata-
cyjnych. Wykonywano również geologiczne wiercenia kierunkowe z poziomu złoża. Zebrane in-
formacje pozwoliły na wstępny opis warunków geologicznych, które będą panowały w trakcie 
eksploatacji. 
 W początkowym okresie eksploatacja była prowadzona wyrównaną linią frontu a napotykane 
strefy kamienne były rozcinane w geometrii rozcinaki na filary eksploatacyjne bądź konturowano 
je wyłączając z eksploatacji. Sytuację, w których dochodziło do konturowania i wydzielania stref 
kamiennych były analizowane przez kopalniany zespół ds. zwalczania zagrożenia tąpaniami i za-
wałami i na tej podstawie określano również zasady prowadzenia robót w sąsiedztwie wydziela-
nych „resztek”. Zasady te przewidywały wyłączanie z ruchu nieupodatnionych wyrobisk biegnących 
na granicy resztki zdolnej do kumulowania naprężeń oraz rozcinkę resztek o szerokości mniejszej 
niż 20 m. 
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Wycinek mapy przedstawiający pozostawione w zrobach resztki kamienne 
 
 W trakcie prowadzenia rozcinki eksploatacyjnej, stwierdzono, że w obrębie „stref kamiennych” 
znajdują się nieregularne tzw. „zatoki złożowe”o bardzo wysokiej zawartości Cu. W początkowym 
okresie złoże było wybierane rozcinką eksploatacyjną, natomiast wstrzymywano się z ostateczną 
likwidacja parcel. Wynikało to z ograniczeń systemowych nakazujących wyrównaną linię rozcina-
ki i likwidacji oraz z braku dostatecznej wiedzy o rozległości strefy kamiennej. Niejednokrotnie 
okazywało się bowiem, że przodki drążone pomimo braku rudy ponownie dochodziły do partii zło-
żowej. Decyzja o zatrzymaniu postępu na danym kierunku często wymagała weryfikacji poprzez 
dane z geologicznych wierceń kierunkowych wykonywanych z poziomu złoża. 
 

 
 
Wycinek mapy z wydzieloną tzw. „zatoka złożową” – piętro G5W 

SEP 2011, Sesja: Techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż

– 594 –



 

 

 
 
Wycinek mapy przedstawiający zatrzymany czasowo front w piętrze G5W 
wraz z wyrobiskami konturującymi strefę kamienną 

 
 Eksploatacja w omawianych piętrach prowadzona była systemem komorowo-filarowym z 
ugięciem stropu. Dodatkowo określono zasady i rygory „obchodzenia” stref braku okruszcowania 
standardowo stosowane w całej kopalni. Jednak rozległość napotkanych takich stref, zmienność ich 
gra-nic, oraz częstość występowania, spowodowały, że niemożliwe było realizowanie w pełni in-
nych zasad prowadzenia robót. Dużo problemów nastręcza utrzymywanie wyrównanej linii rozcin-
ki rozumianej jako utrzymywanie wybiegu przodków komór na całej szerokości pola eksploatacyj-
nego wzdłuż prostej. Przodki czynne, posiadają wyrównaną linię w tej części pola gdzie prowa-
dzony jest ich postęp, natomiast tam gdzie z uwagi na brak okruszcowania zostały zatrzymane, linia 
ta jest nieregularna. Przebieg zatok złoża i wysp wypłonień zmuszał często do zatrzymywanie li-
kwidacji na części frontu do czasu uzyskania następnej drogi komunikacyjnej. 
 Wybieranie złoża w sąsiedztwie stref kamiennych, przy nieregularnym ich kształcie, jak poka-
zały ww. przykłady, związane było z następującymi sytuacjami: 
– prowadzeniem rozcinki wąskimi frontami, 
– nieregularną linią rozcinki w ramach całego piętra, 
– koniecznością rozcinania wysp kamiennych o szerokościach poniżej 20 m, 
– pozostawianiem stref nieokruszcowanych w strefie roboczej i zrobach, 
– występowaniem tzw. zatok złożowych. 
 Decydującym czynnikiem pozwalającym na bezpieczne wykonywanie robót w polu G jest zni-
koma aktywność sejsmiczna oraz relatywnie niskie zagrożenie tąpaniami. W polu występowały głów-
nie zjawiska śladowe, zanotowano pojedyncze wstrząsy klasy E3, E4 i E5, nie zaobserwowano też 
zwiększonych naprężeń w spągach oraz sytuacji świadczących o kumulowaniu naprężeń. Nie stwier-
dzono też niekorzystnego oddziaływania pozostawianych resztek i istniejących nieregularności na 
sąsiadujące wyrobiska. 
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Zestawienie aktywności sejsmicznej w trakcie prowadzenia eksploatacji w piętrze G5W 
G5W Rząd energii     Suma 

ilości 
Suma 
energii Lata E1 E2 E3 E4 E5 

2005 52 5 1 1 0 59 3,37E+04 
2006 128 11 0 0 0 139 9,36E+03 
2007 77 16 0 0 0 93 8,67E+03 
2008 46 3 0 0 0 49 2,99E+03 
2009 49 5 0 0 0 54 4,55E+03 
2010 17 4 0 0 1 22 2,23E+03 

 
Zestawienie aktywności sejsmicznej w trakcie prowadzenia eksploatacji w piętrze G6W 

G6W Rząd energii Suma 
ilości 

Suma 
energii Lata E1 E2 E3 E4 E5 

2007 12 1 0 0 0 13 7,00E+02 
2008 7 0 0 0 0 7 3,50E+02 
2009 13 1 0 0 0 14 7,50E+02 
2010 5 0 0 0 0 5 2,50E+02 

 
Zestawienie aktywności sejsmicznej w trakcie prowadzenia eksploatacji w piętrze G7W 

G7E Rząd energii Suma 
ilości 

Suma 
energii Lata E1 E2 E3 E4 E5 

2006 44 7 0 0 0 51 4,90E+03 
2007 76 15 3 1 0 95 3,61E+04 
2008 79 14 0 1 0 94 3,55E+04 
2009 53 16 0 0 0 69 6,46E+03 
2010 11 3 0 0 0 14 1,52E+03 

 
Zestawienie aktywności sejsmicznej w trakcie prowadzenia eksploatacji w piętrze G8W 

G8E Rząd energii Suma 
ilości 

Suma 
energii Lata E1 E2 E3 E4 E5 

2006 22 2 0 0 0 24 1,70E+03 
2007 13 2 1 0 0 16 2,10E+03 
2008 0 2 0 0 0 0 0 
2009 22 10 0 0 0 32 4,28E+03 
2010 22 12 0 0 0 34 4,00E+03 

 
 
 W celu utrzymania bezpieczeństwa prowadzenia robót górniczych podejmowane były następu-
jące działania: 
– w sytuacjach zbliżania się przodkami do strefy kamiennej przeprowadzona była analiza sytuacji 

i określane były zasady prowadzenia robót w szczególności w odniesieniu do dalszej rozcinki 
i likwidacji; 

– po stwierdzeniu granic stref nieokruszcowanych określane były zasady konturowania resztki 
i zasady funkcjonowania wyrobisk w sąsiedztwie resztek; 
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– w sytuacjach występowania tzw. „zatokach złożowych” prowadzona była analiza możliwości 
pozostawienia czasowo obszaru bez likwidacji i wykonanie jej po wystarczającym rozpoznaniu 
granic kamiennych, bądź też przystępowano do likwidacji bezzwłocznie; 

– robotom likwidacyjnym towarzyszy lokowanie skały płonnej z selektywnego wybierania przod-
ków, z obrywek, bądź przodków udostępniających prowadzonych pomimo braku rudy, 

– wszystkie w/w działania i zasady prowadzenia robót oraz doświadczenia związane z prowadze-
niem eksploatacji w warunkach dużej zmienności złoża i występowania stref nieokruszcowanych 
opisane zostały jako system J-UGK-PS (system komorowo-filarowy z ugięciem stropu z udzia-
łem stref nieokruszcowanych). 

 Należy zaznaczyć że stosowany system eksploatacji nie daje uniwersalnych rozwiązań na pro-
wadzenie robót w warunkach występowania stref nieokruszcowanych, a jedynie jest poprawnym 
rozwiązaniem dla szczególnych sytuacji, w tym przypadku dla pola G oraz rejonu południowo-
zachodniego O/ZG Polkowice. Rejon ten mimo zaklasyfikowania go z racji parametrów wytrzy-
małościowych spągu do III stopnia zagrożenia tąpaniami jest rejonem mało aktywnym sejsmiczne 
a jego potencjalne zagrożenie tąpaniami jest niewielkie. Stosowanie systemu w innych warunkach 
powinno być poddane wnikliwej analizie a w warunkach realnego zagrożenia tąpaniami powinno 
być ograniczone. 
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Usuwanie niewypa u w polu eksploatacyjnym czynnej ciany 
wydobywczej w KW S.A. Oddzia  Kopalnia „Rydu towy-Anna” 
 
 
St. Konsek, J. Matuszek, A. Chowaniec, M. Porwolik 
KW S.A. Oddzia  Kopalnia „Rydu towy-Anna” 
 
 
 
 
 
 

STRESZCZENIE: W trakcie prowadzenia prac profilaktyki t paniowej w rejonie czynnej ciany 
eksploatacyjnej nast pi o powstanie niewypa u w polu eksploatacyjnym co spowodowa o powsta-
nie zagro enia dla prowadzenia eksploatacji, tj. urabiania kombajnem cianowym. Dalsza eksplo-
atacja ciany by a wr cz niemo liwa ze wzgl du na wysokie ryzyko dla zatrudnionej za ogi. Zasto-
sowano rodki techniczne i metody organizacyjne pozwalaj ce na wyeliminowanie ryzyka zwi za-
nego z niewypa em oraz ponowne uruchomienie ciany wydobywczej do pe nego cyklu produk-
cyjnego. 
 

 
 
1. OPIS REJONU GÓRNICZEGO I WYPOSA ENIA TECHNICZNEGO 
 
Kopalnia Kompanii W glowej „Rydultowy-Anna” nale y do kopal  o wysokim stopniu zagro enia 
t paniami i zagro eniu metanowego. ciana XV-W1 w pok adzie 713/1-2 (poni ej poziomu 1000 m) 
zosta a oddana do eksploatacji w maju 2010 roku z nast puj cym g ównym wyposa eniem tech-
nicznym: kombajn KSW-475/2BPH, 106 sekcji obudowy zmechanizowanej typu BW 18/34 Oz, 
przeno nik cianowy typu Rybnik 850, przeno nik pod cianowy typu Rydu towy 2001 oraz dwa 
przeno niki odstawy typu Gwarek 1000. ciana jest prowadzona w warunkach wyst powania na-
st puj cych zagro e  naturalnych: zagro enie t paniami III, zagro enie metanowe III kategoria (po-
le IV kategorii), klasa B zagro enia wybuchem py u w glowego oraz I stopie  zagro enia wodne-
go. Mi szo  pok adu 713/1-2 w polu ciany wynosi oko o 2,7 m, wybieg 1040 mb, ciana prowa-
dzona po rozci g o ci. 
 Dla zmniejszenia zagro enia t paniami zatrudnionej za ogi zastosowano system telewizji prze-
mys owej oraz stanowiska obs ugi przeno ników cianowego i pod cianowego umieszczono na 
pierwszej sekcji obudowy zmechanizowanej w cianie. W rejonie ciany XV-W1 wyznaczono stre-
fy szczególnego zagro enia t paniami; wyznaczone w chodnikach przy cianowych s  strefami ru-
chomymi i obejmuj : odcinek chodnika 14a-W1 na d ugo ci od linii jego zawa u do minimum 100 m 
przed frontem ciany XV-W1 oraz. odcinek chodnika 15-W1 na d ugo ci od linii zawarcia za fron-
tem ciany XV-W1 do minimum 100 m przed frontem ww. ciany oraz odcinki ciany prowadzone 
w obudowie indywidualnej. 
 Ponadto na zmianach wydobywczych wy czono z ruchu chodnik 14a-W1 i 14-W1, na ca ej 
d ugo ci, oraz 450 m odcinek przed frontem ciany w chodniku 15-W1. 
 Od po owy listopada 2010 roku w trakcie urabiania kombajnem dolnej cz ci ciany (do ok. 40 
metra od wlotu) pojawi y si  oznaki zwi kszonych napr e  w w glu, co objawia o si  samoist-
nym odpr aniem ociosu cianowego i przemieszczaniem si  do trasy przeno nika. Przeprowadzo-
no wiercenia sonda owe ma o rednicowe, które potwierdzi y wzrost zagro enia. Wprowadzono sto-
sowanie profilaktyki pasywnej w postaci dodatkowych os on przej cia oraz wprowadzono obowi -
zek profilaktyki aktywnej. 
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Wstrz sy zarejestrowane podczas eksploatacji pok adu 713/1-2 cian  XV-W1 

Liczba wstrz sów 

Rok Miesi c Post p 
[m] 

E2 [J] E3 [J] E4 [J] E5 [J] E6 [J] E7 [J] Razem 

Miesi czna 
energia 

sumaryczna 
[J] 

V 21,8 0 8 1 0 0 0 9 6,2E+04 
VI 65,3 7 9 5 0 1 0 22 7,8E+06 
VII 58,3 28 32 4 2 0 0 66 1,4E+06 
VIII 60,3 24 26 19 2 1 0 72 3,4E+06 
IX 52,0 40 49 15 0 4 0 108 1,5E+07 
X 67,3 53 77 13 4 3 0 150 1,5E+07 
XI 50,0 51 67 30 7 3 0 158 1,5E+07 

2010 

XII 70,8 67 70 18 14 5 0 174 2,6E+07 

 
 W ramach profilaktyki aktywnej wykonywano strzelania wstrz sowe w pok adzie z ociosu cia-
nowego (otworami o d ugo ci 8–10 m) oraz takimi samymi z chodnika pod cianowego. Zaplano-
wano jednocze nie wykonanie otworów d ugich (ok. 30 m) z chodnika pod cianowego w kierunku 
ociosu. 
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 W trakcie prowadzenia robót strza owych otworami d ugimi z chodnika pod cianowego w dniu 
20 listopada 2010 roku dosz o do powstania niewypa u w otworze o d ugo ci 27, rednicy 76 mm 
w odleg o ci 15 mb przed cian  równolegle do jej frontu. Otwór za adowany zosta  materia em 
wybuchowym typu Emulinit PM. W ilo ci oko o 100 kg oraz jako detonator u yty zosta  lont deto-
nuj cy typu LDPM. 
 Dalsza eksploatacja ciany z pozostawionym niewypa em grozi a niekontrolowanym wybuchem 
w trakcie urabiania kombajnem. Wed ug producenta materia ów wybuchowych zdecydowanie wi k-
sze zagro enie stanowi  lont detonuj cy, który móg by detonowa  np. przez uderzenie kilofem czy 
no em kombajnu. 
 Podobna sytuacja nie wyst powa a dotychczas w dost pnej literaturze oraz nie by a uregulowa-
na przepisami. Dlatego musia o powsta  rozwi zanie innowacyjne zapewniaj ce pe ne bezpiecze -
stwo za ogi. 
 
 
2. OPIS ZASTOSOWANEJ TECHNOLOGII 
 
Przeprowadzano analiz  stosowanych technologii usuwania niewypa ów, wykonano ocen  ryzyka 
dla poszczególnych rozwi za  w zaistnia ej sytuacji wnioskuj c zachowanie priorytetu bezpiecze -
stwa za ogi poprzez wycofanie zatrudnionych poza stref  zagro enia okre lon  odleg o ci  powy-
ej 100 metrów od miejsca potencjalnego odpalenia niewypa u. 

 Przyj to dwuetapowy cykl urabiania dolnej cz ci ciany: 
1. Etap pierwszy – wykonanie wn k wyprzedzaj cych, kontrolnych dla kontroli obecno ci niewy-

pa u. 
2. Etap drugi – skraw kombajnem dolnego odcinka ciany. 
 W etapie pierwszym by proces odbywa  si  bezpiecznie zastosowano system trzech kamer, któ-
re wizualizowa y na monitory umieszczone na stanowisku obs ugi (górna cz  ciany) prace wiert-
nicze. Zastosowano zdalne hydrauliczne sterowanie wiertnicami a nast pnie po wykonaniu post pu 
robotami strza owymi i wybraniu wn k nast powa a szczegó owa kontrola pod k tem obecno ci 
niewypa u. 
 Etap drugi rozpoczyna  si  zmian  lokalizacji kamer tak, aby dawa y przegl d ociosu w celu 
kontroli w czasie skrawu. Nale y nadmieni , e w pocz tkowym okresie stosowania tej technologii 
by  to najd u szy okres przygotowania (w a ciwy k t, w a ciwe o wietlenie itp.). Przebudowano rów-
nie  stanowisko obs ugi przeno ników cianowego i pod cianowego pod ostatni  sekcj  w cianie 
( cznie z monitorami). Pozosta a do okre lenia technologia obs ugi kombajnu podczas dokonywa-
nia skrawu dolnej zagro onej cz ci ciany. Zaistnia a konieczno  zdalnego spoza strefy zagro e-
nia sterowania funkcjami kombajnu dlatego wspó pracuj c z firm  ELSTA Wieliczka producenta 
m.in. sterowa  radiowych maszyn górniczych zastosowano sterowanie radiowe z wyniesionym pi-
lotem poza stref  zagro enia. Nie naruszaj c konstrukcji kombajnu do skrawu zagro onego odcin-
ka zastosowano stacj  bazow  zainstalowan  na 30 sekcji która komunikuje si  z odbiornikiem ra-
diowym kombajnu. Cz  „bezpieczna ciany” pozostaje urabiana na klasycznym sterowaniu ra-
diowym, po dotarciu kombajnu od góry w rejon sekcji 50-tej nast puje zmiana sterowania i wyco-
fanie kombajnistów poza stref  zagro enia. Nast pnie dokonanie skrawu na zagro onym odcinku 
i powrót na 50-t  sekcj . 
 
 
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 
Zastosowana technologia pozwoli a na bezpieczne urabianie dolnej cz ci ciany XV W1 w pok a-
dzie 713/1-2 w kopalni „Rydu towy-Anna” a tym samym przywrócenie zdolno ci wydobywczej re-
jonu. Alternatywnym sposobem by oby wykonanie fragmentu dowierzchni, przezbrojenie fragmen-

Szkoła Ekspaloatacji Podziemnej 2011

– 601 –



 

 

tu ciany, co wymaga oby znacznych nak adów. Pozostawienie niewypa u w tak obci tym pniu 
w momencie dotarcia linii zawa u mog oby doprowadzi  do jego odpalenia. 
 Wniosek wynikaj cy z zaistnia ej sytuacji jest nast puj cy: w nowo kupowanych (dzier awio-
nych) kombajnach nale y przewidzie  mo liwo  sterowania funkcjami kombajnu z miejsc odda-
lonych o co najmniej 100 metrów, pozwoli to obs udze mie  alternatywne sterowanie w przypadku 
konieczno ci przebywania poza stref  zagro enia. 
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O potrzebie stosowania mechanicznego urabiania 
w KGHM Polska Miedź SA 
 
L. Ziętkowski 
KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wroc aw 
 
D. Teodorski 
KGHM Polska Mied  SA, Lubin 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono przesłanki do podejmowania działań w zakresie 
zmiany technologii urabiania złóż rud miedzi w LGOM oraz dalszego prowadzenia prób mecha-
nicznego urabiania tych złóż w warunkach kopalń KGHM Polska Miedź SA. Omówiono stosowa-
ny obecnie sposób urabiania z wykorzystaniem techniki strzałowej. Scharakteryzowano dotychcza-
sowe doświadczenia z mechanicznego urabiania skał kombajnami z głowicami obrotowymi prze-
prowadzone w krajowym górnictwie miedziowym. Przedstawiono wyniki pracy kombajnów, które 
realizowały mechaniczne urabianie skał podczas wykonywania wyrobisk w Zakładach Górniczych 
Lubin i Polkowice-Sieroszowice. Zasygnalizowano także prace podjęte w KGHM Polska Miedź 
SA dotyczące mechanicznego urabiania złoża kombajnem ścianowym, których celem jest wdroże-
nie nowej technologii eksploatacji złoża rud miedzi.  
 
SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo podziemne, eksploatacja złóż rud miedzi, urabianie mecha-
niczne 
 
 
 
1. WSTĘP 
 

W procesie urabiania złóż rudy miedzi w KGHM Polska Miedź SA stosowana jest powszechnie 
technika strzelnicza, w której wykorzystywane są różnego typu materiały wybuchowe. Tym sposo-
bem urabiania wykonywane są wyrobiska udostępniające i przygotowawcze oraz realizowane są 
roboty eksploatacyjne w oddziałach wydobywczych.  

Generalnie roboty górnicze prowadzone są w skałach tworzących furtę złożową. Są to pia-
skowce, łupki i dolomity, które cechuje zmienna miąższość. Część wyrobisk technologicznych 
wykonywana jest także w skałach otaczających złoże. 

Skały złożowe jak i otaczające posiadają różne właściwości fizyko-mechaniczne i tym samym 
są w różnym stopniu podatne na urabianie techniką strzelniczą. Zróżnicowanie to uwzględniają 
odpowiednio dobierane metryki strzelnicze, w których uwzględniana jest duża wytrzymałość skał 
złożowych (piaskowce o spoiwie anhydrytowym oraz dolomity) lub ich abrazyjność (piaskowce 
o spoiwie węglanowo-ilastym i ilastym). Łupki należą do skał łatwo urabialnych. 

Urabianie techniką strzelniczą wymaga wykonania otworów strzałowych w górotworze, zała-
dowania do tych otworów materiału wybuchowego oraz jego odpalenia. Operacje te są zmechani-
zowane i realizowane są z wykorzystaniem samojezdnych maszyn górniczych takich jak wozy 
wiertnicze i wozy strzelnicze. Stosowanie techniki strzelniczej wymaga funkcjonowania stałych 
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i ruchomych składów materiałów wybuchowych wybuchowych, w których przechowywane są 
materiałów wybuchowych, i sprzętu strzałowego.  

W celu uzyskania jak najlepszych efektów technicznych oraz kosztowych procesu urabiania 
technika strzelnicza oraz gospodarka środkami strzałowymi jest cały czas doskonalona i optymali-
zowana. Mimo zmechanizowania oraz zautomatyzowania proces ten wymaga jednak nadal obec-
ności ludzi bezpośrednio na przodkach. Z uwagi na planowaną eksploatację złóż rud miedzi z rejo-
nów położonych na coraz większych głębokościach a także przy eksploatacji złóż cienkich warun-
ki pracy ludzi będą ulegały pogorszeniu. 

Mając na względzie zachowanie wymogów bezpieczeństwa pracy podczas eksploatacji złóż 
w coraz trudniejszych warunkach górniczych w KGHM Polska Miedź SA prowadzone są prace 
koncepcyjne nad zastosowaniem mechanicznego urabiania oraz próby tego typu urabiania z wyko-
rzystaniem kombajnów. Próby prowadzono dwutorowo. Koncentrowały się one głównie na wyko-
nywaniu wyrobisk przygotowawczych a także na urabianiu calizny w cienkim złożu. Aktualnie 
prowadzone są testy kombajnu chodnikowego MH-620 firmy Sandvik wykonującego wyrobiska 
przygotowawcze w Zakładach Górniczych Lubin. Zaawansowane są prace nad zastosowaniem 
kombajn ścianowego firmy Bucyrus do ciągłego urabiania calizny w oddziale wydobywczym.  
 
  
2. POTRZEBA ZASTOSOWANIA MECHANICZNEGO URABIANIA 
 

KGHM Polska Miedź SA jest istotnie zainteresowany technologią mechanicznego urabiania złoża 
rud miedzi. Niewątpliwie urabianie mechaniczne jest alternatywną techniką urabiania, która mo-
głaby wyeliminować problemy związane ze stosowaną obecnie techniką strzelniczą. 

Oczekiwania w zakresie zastosowania nowej technologii wynikają także z potrzeby efektywnej 
eksploatacji złóż cienkich o miąższości do 2 m, których udział w zasobach przemysłowych Cu jest 
znaczny. Bardzo istotny jest również aspekt ekonomiczny. Zastosowanie mechanicznego urabiania 
powinno obniżyć koszty produkcji. Potrzeba poszerzania doświadczeń eksploatacyjnych z mecha-
nicznym urabianiem, których celem jest wprowadzenie mechanicznego urabiania w kopalniach rud 
miedzi wynika w szczególności z następujących przesłanek: 
1. W zasobach KGHM Polska Miedź SA są złoża cienkie o miąższości poniżej 2,0 m. Udział zło-

ża cienkiego o miąższości od 0 do 2,0 m w zasobach przemysłowych Cu w KGHM Polska 
Miedź SA wynosi około 24,2%. Udział tego typu złóż w zasobach przemysłowych Cu w nie-
których obszarach górniczych jest dość znaczny i wynosi: 

Radwanice Wschód – 100% 
Głogów Głęboki Przemysłowy – 40,6% 
Sieroszowice – 47,6% 
Polkowice – 35,4% 
Radwanice Wschód – 100% 

2. Stosowane systemy eksploatacji rudy miedzi szczególnie dla furty poniżej 2,0 m cechują się 
znacznym zubożeniem eksploatacyjnym wynoszącym około 22,5% dla miąższości 1,0 2,0 m 
i około 47,6% dla miąższości 0 1,0 m. W celu ograniczenia zubożenia rudy, złoże o małej 
miąższości urabia się selektywnie. Przybrana skała płonna lokowana jest w zrobach. 

3. Problem urabiania cienkiego złoża potęguje brak technicznych rozwiązań maszyn górniczych 
do złóż o małej miąższości (w szczególności poniżej 1,5 m) oraz fakt, że niskie maszyny są 
znacznie bardziej kosztowne od maszyn przeznaczonych do eksploatacji złóż furtą o większej 
wysokości. Wysokość maszyn oponowych umożliwia eksploatację złóż furtą większą od 1,6 m. 
Rzeczywista furta urabiania wynosi powyżej 1,8 m. 

4. Rozszerzenie bazy zasobowej KGHM Polska Miedź SA i planowana eksploatacja nowych złóż 
rud miedzi na coraz większych głębokościach zalęgających poniżej poziomu 1200 m wiąże się 
z pogorszeniem warunków górniczo-geologicznych tej eksploatacji. Temperatura pierwotna 
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skał złożowych w przyszłych obszarach górniczych takich jak: Głogów Głęboki-Przemysłowy, 
Retków i Bytom Odrzański może osiągać około 50o C (średnio około 47,8o C) [1]. Wysoka 
temperatura wymuszać będzie stosowanie rozważań technicznych i organizacyjnych umożli-
wiających podjecie eksploatacji. Oprócz działań w zakresie poprawy warunków wentylacyjno-
klimatycznych bardzo istotne będą działania w zakresie wprowadzenia szeroko pojętej mecha-
nizacji, automatyzacji i sterowania w procesie produkcyjnym, w tym w szczególności procesu 
urabiania. 

5. Urabianie cienkiego złoża furtą zbliżoną do miąższości tego złoża spowoduje ograniczenie ilo-
ści rudy miedzi wydobywanej na powierzchnię i kierowanej do Zakładów Wzbogacania Rud. 
Spodziewać się można jednocześnie wzrostu zawartości Cu w rudzie w szczególności przy 
eksploatacji złóż furtą o wysokości do 1,5 m. 

6. W procesie wydobycia wykorzystywane są znaczne ilości różnych maszyn górniczych. Doty-
czy to głównie wozów wiertniczych, kotwiących i strzelniczych a także ładowarek i wozów od-
stawczych. Rozbudowany park maszynowy wymaga szerokich działań służb kopalnianych 
związanych z utrzymaniem maszyn górniczych w gotowości eksploatacyjnej a także prowadze-
nia powiązanej funkcjonalnie gospodarki remontowej paliwowo-smarowniczej oraz materiała-
mi wybuchowymi.  

7. Stosowany obecnie sposób urabiania złoża wymaga wykonania dużej ilości operacji technolo-
gicznych, konieczności zaangażowania zróżnicowanego sprzętu dla poszczególnych operacji 
technologicznych oraz zatrudnienia dużej ilości pracowników do obsługi sprzętu.  

8. Nie znalazły szerokiego zastosowania układy rozdrabniania urobku w kruszarkach w oddzia-
łach wydobywczych. W funkcjonujących powszechnie stanowiskach przeładowczych bryły 
nadgabarytowe rudy rozbijane są młotem hydraulicznym na kracie posiadającej oczka 0,4 x 0,4 
m. Część urobku stanowią zatem bryły o rozmiarach zbliżonych do tych wymiarów. Urobek ten 
transportowany na dużych odległościach i przesypywany w wielu miejscach na trasach odstawy 
przenośnikami powoduje szybsze zużywanie się taśm przenośnikowych oraz krążników.  

9. Przy eksploatacji złoża metodami z ugięciem stropu [2] dla uzyskania efektu łagodnego osiada-
nia oraz ugięcia stropu zaleca się stosowanie frontów eksploatacyjnych o długości powyżej 400 
m oraz otwarcia przestrzeni roboczej około 70 m (5 i więcej pasów). Duże powierzchnie odsło-
niętego górotworu powodują, że temperatura powietrza wzrasta do wartości przekraczających 
poziom dopuszczalny i konieczne jest jej obniżanie za pomocą kosztownych układów klimaty-
zacji.  

 
2.1. Oczekiwane korzyści 
 

Zastosowanie mechanicznego urabiania umożliwi eksploatację złóż cienkich furtą 
o wysokości H ≥ 1,0 m. 
Zwiększenie postępu przy wykonywaniu wyrobisk przygotowawczych i udostępnia-
jących. 
Dla furt o wysokości do 2,0 m powinno być możliwe prowadzenie eksploatacji bez 
konieczności lokowania kamienia lub zubażania urobku. 
Możliwe będzie stosowanie eksploatacji ścianowej/ubierkowej do wybierania złoża 
i ograniczenie do minimum strat złożowych. 
Możliwe będą do zastosowania systemy eksploatacji (np. ubierkowo-zabierkowe) za-
pewniające znacznie efektywniejszą wentylację, ograniczające wymianę ciepła mię-
dzy górotworem a powietrzem kopalnianym oraz zmniejszające intensywność prze-
wietrzania 
Zmniejszenie ilości operacji technologicznych.  
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Efektywniejsze wykorzystanie zmianowego i dobowego dyspozycyjnego czasu pra-
cy, jako rezultat wyeliminowania procesu strzelania, konsekwencji jego stosowania 
(wyczekiwanie, przewietrzanie). 
Zmniejszenie ilości maszyn górniczych biorących udział w procesie wydobycia.  
Zmniejszenie ilości pracowników obsługujących bezpośrednio proces technologiczny 
oraz pracowników działów pomocniczych.  
Zmniejszenie kosztów działów maszyn dołowych i strzelniczych. 
Wyeliminowanie obudowy kotwowej z przestrzeni urabianej. 
Znacznie łatwiejsza automatyzacja procesów technologicznych. 
Wyeliminowanie materiału strzelniczego z procesu urabiania. 
Ograniczenie ilości gazów pochodzących z procesów strzelania i pracy maszyn do-
łowych.  
Uzyskiwanie urobku o granulacji stwarzającej możliwość wyeliminowania lub ogra-
niczenia kruszenia wstępnego w ZWR. 
Zmniejszenie wolumenu urobku do transportu i przeróbki oraz odpadów flotacyjnych 
Obniżenie kosztów mielenia i flotacji. 
Obniżenie kosztów składowania odpadów. 

 
3. STAN OBECNY W ZAKRESIE URABIANIA ZŁÓŻ RUD MIEDZI W KGHM POLSKA 
MIEDŹ SA 
 

Obecnie urabianie złóż rud miedzi w kopalniach odbywa się techniką strzałową z wykorzysta-
niem materiałów wybuchowych. Realizowane cyklicznie operacje technologiczne w obecnie sto-
sowanym systemie urabiania przedstawiono na rysunku 1. 

 
 
 
 

 
Rys.1. Cykl pracy w obecnej technologii urabiania 
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Stosowanie materiałów wybuchowych wymaga wykonania otworów wiertniczych w przod-
kach. Stosowane są to tego samojezdne wozy wiertnicze SWW z wiertarkami elektrohydraulicz-
nymi. Długość wierconych otworów wynosi od 3 do 4 m, co po odstrzeleniu przodka daje zabiór 
wynoszący około 2,8 do 3,8 m. Strzelanie przodków realizowane jest dwa razy na dobę. Do trans-
portu materiałów wybuchowych, sprzętu strzelniczego oraz górników strzałowych stosowane są 
samojezdne wozy strzelnicze SWS. 

Poszukując zwiększenia efektywności procesu urabiania w KGHM Polska Miedź SA prowa-
dzono prace w zakresie wydłużenia zabiorów do 6-7 m. Skutkowało to wzrostem czasochłonności 
procesu wiercenia otworów oraz prawie 1,5 krotnym wzrostem zużycia materiałów wybuchowych 
w odniesieniu do ilości uzyskanego urobku.  

Długość zabioru w robotach eksploatacyjnych ogranicza ciśnienie górotworu. Powoduje ono 
ścinanie i poprzeczne przemieszczanie otworów na długości odwiertu. Zjawiska te niejednokrotnie 
utrudniają załadunek otworów materiałem wybuchowym na całej długości oraz przyczyniają się do 
przerwania ciągłości ładunków i połączeń zapalnikowych. Zmniejszeniu ulega oczekiwany efekt 
strzałowy decydujący w znacznym stopniu o wydajności procesu urabiania.  
W procesie eksploatacji z wykorzystaniem robót strzałowych konieczne jest zachowanie szeregu 
wymogów podnoszących bezpieczeństwo. 

Magazynowanie i składowanie materiałów wybuchowych odbywa się w specjalnie wykona-
nych do tego celu składach materiałów wybuchowych zlokalizowanych w określonych miejscach 
kopalni oddalonych od rejonów wydobywczych. W ramach optymalizacji działań związanych 
z magazynowaniem, składowaniem, transportem i dystrybucją środków strzałowych transportu 
wprowadzono ruchome składy materiałów wybuchowych. Stanowią je samojezdne wozy o tej sa-
mej nazwie. Rozwożą one materiały wybuchowe w różne rejony kopalni i zaopatrują samojezdne 
wozy strzelnicze w tych rejonach. Cały proces logistyczny od dostawy materiałów wybuchowych 
do kopalni aż do ich załadunku w otworach strzałowych wymaga szczególnych warunków bezpie-
czeństwa i kontroli. 

Konieczne jest oddalenie stanowisk strzałowych poza strefę szczególnego zagrożenia tąpaniami 
na odległość około 1 km od linii frontu. Wydłuża to linie strzałowe i zwiększa podatność tych linii 
na uszkodzenia oraz utrudnia ich kontrolę. 
Strzelanie większych ilości przodków mając na uwadze uzyskanie efektu odprężenia górotworu 
wymaga odpalenia złożonych obwodów strzałowych. 

Po wykonaniu strzelania wymagana jest przerwa w procesie eksploatacji, podczas której nie są 
wykonywane prace związane z wydobyciem. Obejmuje ona czas wyczekiwania i czas przewietrza-
nia [3]. Czas wyczekiwania wynika z możliwości wystąpienia w rejonie eksploatacji dużych od-
prężeń lub tąpnięć. Ustalany jest on przez Zakładowy Zespół ds. Tąpań i wynosi od 1 do 2 godzin. 
Czas przeznaczony na przewietrzenie wynoszący około 0,5 godziny ma celu uzyskanie odpowied-
niej jakości powietrza w rejonie prowadzonych robót strzałowych. Wydzielane podczas tych robót 
gazy postrzałowe (tlenki węgla i azotu) przekraczają niekiedy wartości dopuszczalne.  
 
4. DOŚWIADCZENIA 
 

Doświadczenia z mechanicznym urabianiem rozpoczęte w KGHM Polska Miedź SA w 1992 
roku nakierowane były na urabianie złoża soli kamiennej w Zakładach Górniczych Polkowice-
Sieroszowice. Historię urabiania mechanicznego soli kamiennej przedstawiono w tabeli 1. 

Pierwsze próby mechanicznego urabiania złoża rudy miedzi przeprowadzono w O/ZG Polko-
wice-Sieroszowice w 1995 roku. W próbach zastosowano kombajn o symbolu E-169 firmy Paurat. 
Posiadał on głowicę o średnicy 570-1200 mm, na której było osadzone 42 noże tnące. Moc zainsta-
lowana do napędu głowicy wynosiła 100 kW. Kombajnem urabiano skały typowej furty (piasko-
wiec, łupek i dolomit) o wytrzymałości na ściskanie od 35-230 MPa. Maksymalna wydajność jaką 
osiągnął kombajn wyniosła około 17 Mg/h.  
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 6

 
Tabela 1. Charakterystyka kombajnów eksploatowanych na złożu soli kamiennej 

w KGHM Polska Miedź SA 
 

AM-50 AM-100 T1/E/134E AM-85 P ATM-105 IC
Paurat Voest Alpine Sandvik

35-45 (85-230)

14 000 842 000 358 000 2 120 000 252 000 soli
(31 000 kamienia)

18 42 34 40 48-50
12 120 60 120 150

1,25 1,29 i 1,4
180 48 108 114 i 144

100 250/300 250 270 300
100 65 90 140

14 x 5,5 x 3,95 21 x 6,5 x 4,8
przenośnik zgrzebłowy + 

przenośnik taśmowy
pracuje (wyk. komór i 

odtw. wyrobisk)
pracuje (drążenie chodn. i 

wyk. komór)

Wytrzym. na ściskanie [MPa] 35-45
Voest Alpine

Wyszczególnienie

Ilość urobku [Mg] 

Przekrój urab. wyrobiska [m2]
Wydajność urabiania [Mg/h]
Średnica głowicy [m]
Ilość noży tnących [szt.]
Moc głowicy urab. [kW]
Masa kombajnu [Mg]
Wymiary gabaryt. [m]

Sposób odbioru urobku

Stan obecny wycofany

przenośnik zgrzebłowy

 
 
Przeprowadzono 5 prób skrawania z różnymi typami noży. Testy trwały od 40 min do 80 min. 

Dotyczyły wcięcia pełnym zabiorem o wymiarach 6,5 m x 2,7 m x 0,95 m. W czasie testów uzy-
skano wydajności około: 0,542 - 1,084 Mg/min. Wykorzystano noże z węglika spiekanego różnych 
producentów. W czasie próby zużyto do 7 sztuk noży dla poszczególnej próby. Ostaecznie firma 
Paurat zaproponowała konstrukcję kombajnów dedykowanych dla KGHM o symbolu E-276, E-
276. Parametry techniczne kombajnów chodnikowego i eksploatacyjnego proponowanych przez 
Paurat przedstawiono w tabeli 2. Do szerszej współpracy z ww. firmą w zakresie zastosowania 
kombajnów w kopalniach rud miedzi nie doszło. 
 

Tabela 2.Parametry techniczne kombajnów proponowanych do urabiania złóż rud miedzi 
 

 Typ kombajnu Paurat E-275 Paurat E-276 
Przeznaczenie Chodnikowy Eksploatacyjny 
Moc zainstalowana [kW] 450 450 
- głowica urabiająca 300 300 
- układ odstawczy urobku 2x30 2x30 
- zespół hydrauliki 90 90 
Wymiary gabarytowe [mm]   
- długość 12 600 12 950 
- szerokość bez stołu 2900 2750 
- wysokość 1650 1700 
- szerokość ze stołem 3600 3600 
Prędkość jazdy (m/min) 15 15 
Napięcie zasilania [V] 1000 1000 
Masa [Mg] 80 60 

 
Kolejnymi istotnymi doświadczeniami służącymi głównie potwierdzeniu możliwości urabiania 

skał złożowych obrotowymi głowicami z asymetrycznymi dyskami były próby dołowe przeprowa-
dzone w 2004 roku także w O/ZG Polkowice-Sieroszowice [4]. Do prób wykorzystano wówczas 
kombajn ARM-1100 firmy Voest Alpine przedstawiony na rysunku 2. Kombajn podczas prze-
mieszczania się do przodu umożliwiał wykonywanie zabierki o szerokości około 4 m furtą 
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o wysokości około 1,1 m co przedstawiono na rysunku 3, natomiast wybrane parametry techniczne 
kombajnu ARM-1100 przedstawiono w tabeli 3 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Widok kombajnu ARM-1100 Rys. 3. Kształt zabierki wykonywanej kombajnem 
ARM-1100 (obrotową głowicą na wychylnym ra-
mieniu)  

 
Tabela 3. Parametry techniczne kombajnu ARM-1100 

 

Wyszczególnienie Wielkość 
Długość całkowita z podawaczem [m] 11,5 
Szerokość kombajnu =szerokość urabiania [m] 4,0 
Masa całkowita [Mg] 32 
Średnica głowicy urabiającej [m] 1,1 
Moc silnika głowicy urabiającej [kW] 185 
Moc silnika agregatu hydr. [kW] 280 
Moc silnika napędu podawacza [kW] 7,5 
Kąt wychyłu ramienia głowicy [deg] 120 
Napięcie zasilania [V] 1000 

 
Podczas prób wykonano najpierw zabierkę o długości około 44 m wzdłuż istniejącej upadowej 

A-1/6 a następnie z ww. upadowej prostopadle i po skosie do ociosu wykonano kilka zabierek na 
głębokość maksymalną około 27 m uzyskując wyrobisko w kształcie wachlarza.  

Łącznie wykonano wówczas wyrobiska o powierzchni około 532 m2 (co przy szerokości ura-
biania 4,0 m odpowiada wyrobisku o długości 133 m). Wydajność urabiania z pominięciem awarii 
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i przestojów osiągała wartość do 16,08 Mg/h. Zawartość Cu w urobionej rudzie zawierała się 
w przedziale 2,54% – 3,74%. Efektywny czas cięcia kombajnu wynosił około 35%. Zużycie czyn-
nej energii elektrycznej oscylowało na poziomie 160 kWh, na godzinę pracy kombajnu. Maksy-
malna wartość obciążenia mocą czynną wynosiła 210 kW. Minimalna wartość obciążenia mocą 
czynna wynosiła 130 kW. Moc zainstalowana 350 kW). W całym okresie prób narzędzie zużyło 
się 0,2 mm na średnicy 311 mm. Analiza sitowa rudy wykazała że ziarna w rozmiarze do 100 mm 
stanowią 97% udziału wagowego urobionej rudy. Ziarna w rozmiarze do 20 mm stanowią około 
56% udziału wagowego a zawartość Cu w tej frakcji zawiera się w przedziale 2,63% - 4,17% 
Odstawa urobku z przodka odbywała się zgarniakiem podającym urobek na podawacz (przeno-
śnik taśmowy zintegrowany z kombajnem). Dalszy odbiór odbywał się najpierw przy użyciu jed-
nego, a później za pomocą dwóch przenośników Boa-800. Strop w wykonanym wyrobisku był w 
miarę równy i nie wykazywał tendencji do łuszczenia się i odspajania. 

Znacznie szersze doświadczenia w zakresie mechanicznego urabiania dostarczyły roboty górni-
cze wykonywane w latach 2005-2007 w Zakładach Górniczych Lubin kombajnem chodnikowym 
typu AM-75 Ex-s firmy Voest-Alpine Bergtechnik.  

Kombajn był wyposażony w dwie głowice urabiające, z których każda posiadała 50 noży. Or-
gan roboczy pracował z prędkością 2,4 m/s, a jego konstrukcja zezwalała na wykonanie wyrobiska 
o powierzchni przekroju poprzecznego do 34 m2. Zabudowane na kombajnie urządzenie załadow-
cze zapewniało magazynowanie urobku przy nieciągłej odstawie. Do załadunku maszyn odstaw-
czych (wozy samojezdne) służyła podawarka łańcuchowa zabudowana na kombajnie. Kombajn był 
zasilany silnikami elektrycznymi na napięcie 1000 V o łącznej mocy 342 kW, przy czym 200 kW 
było przeznaczone do zasilania organu roboczego. 

Pierwszy etap prac prowadzono w wiązce pochylń AW-13/14/15 rozpoczynając je w utworach 
węglanowych cechsztynu (wapienie, dolomity) znajdujących się ponad strefą złożową (łupki do-
lomityczne, dolomity, piaskowce szare) [5]. Następnie wyrobiska weszły w utwory czerwonego 
spągowca charakteryzującego się niewielką zwięzłością – początkowo były to piaskowce szare 
o wytrzymałości na ściskanie Rc w przedziale 42 - 122 MPa (przy spoiwie węglanowym), 
a następnie piaskowce czerwone o wytrzymałości Rc poniżej 30 MPa by osiągnąć poziom złoża 
(łupki dolomityczne, piaskowce szare). Roboty chodnikowe wykonywano w rejonie o I i III stop-
niu zagrożenia wodnego.  

Roboty chodnikowe trwały od września 2005 roku do czerwca 2007 roku i wykonano w tym 
czasie około 1982 m wyrobisk.  

Kolejny etap prac prowadzono w pochylniach L-141/142. Od marca 2008 roku do kwietnia 
2010 roku wykonano łącznie około 1503 m wyrobisk. 

Kombajn pracował w systemie WSP. Postęp wyrobisk realizowano na trzech zmianach robo-
czych natomiast jedna zmiana konserwacyjno-remontowa przeznaczona była na przeglądy kom-
bajnu oraz maszyn i urządzeń zaangażowanych w ramach tych robót. Oprócz drążenia wyrobisk 
kombajnem realizowano ręcznie obudowę stalową ŁP o profilu V25/10, w rozstawie podsta-
wowym odrzwi wynoszącym około 1,0 m, łączonych rozporami rurowymi. Wykorzystywano do 
tego celu pomosty robocze i podnośnik stropnicy obudowy zabudowane na kombajnie. 

Odstawa urobku realizowana była początkowo ładowarkami łyżkowymi typu LKP-805 lub 
LKP-803 Tur a wraz ze wzrostem długości dróg transportowych wozami odstawczymi typu CB-4. 
 
 
5. AKTUALNIE PROWADZONE DZIAŁANIA W ZAKRESIE MECHANICZNEGO 
URABIANIA ZŁÓŻ RUD MIEDZI 
 

Obecnie w KGHM Polska Miedź SA realizowane są działania badawczo-rozwojowe i próby 
eksploatacyjne dotyczące technologii mechanicznego urabiania skał zwięzłych z wykorzystaniem 
kombajnów chodnikowych i ścianowych.  
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W Zakładach Górniczych Lubin wykonywane są wyrobiska przygotowawcze prowadzone 
z zastosowaniem kombajnu chodnikowego MH-620 firmy Sandvik przedstawionego na rysunku 4.  
 

 
 

Rys. 4. Widok kombajnu chodnikowego MH-620 
 

Pierwszy etap prac trwał od kwietnia do sierpnia 2009 roku wykonując chodniki Z-701 i Z-702 
i przecinki między nimi [6]. W tym okresie kombajn uzyskiwał około 25-86 m postępu na miesiąc 
a łącznie wykonał około 258 m wyrobisk. Należy zaznaczyć, że kombajn pracował w rejonie wy-
chodni gdzie występują bardzo trudne warunki górniczo-geologiczne, w tym: warstwy stropowe 
o słabej zwięzłości, uskoki, III stopień zagrożenia wodnego. Wyrobiska wykonano w obudowie 
kotwowej oraz obudowie łukowej. 

Z uwagi na problemy eksploatacyjne występujące na tym etapie prac kombajn został częściowo 
zmodernizowany. Poszerzono stół załadowczy, zastąpiono platformę wiertniczą z dwoma wiertar-
kami wysięgnikiem z jednym urządzeniem wiercąco-kotwiącym oraz opcjonalnie na kombajnie 
można zamontować manipulator do stawiania obudowy łukowej. Parametry techniczne kombajnu 
MH-620 przedstawiono w tabeli 4. 
 

Tab. 4. Parametry techniczne kombajnu MH-620 
 

Wyszczególnienie Wielkość 
Długość całkowita [m] 18,2 
Szerokość kombajnu/ze stołem załadowczym (poszerzanym) 3,5/4,9 (5,7) 
Masa całkowita [Mg] 131 
Moc silnika głowicy urabiającej [kW] 300 
Moc silnika agregatu hydr. [kW] 150 
Moc silnika urz. załad. stołu [kW] 72 (2 x 36) 
Moc silnika hydr. przenośnika łańcuchowego i taśmowego [kW] 55 i 25 
Napięcie zasilania [V] 1000 

 
Wykonywano wyrobiska o przekroju około 25 - 27 m2. W profilu geologicznym wykonywanej 

furty było około 0,6-1,0 m piaskowca o wytrzymałości na ściskanie około 75 MPa oraz około 2,6 -
3,2 m dolomitu o wytrzymałości na ściskanie około 163 MPa. Średnie zużycie noży wynio-
sło około 0,11 szt/m3 i było dużo niższe od zużycia deklarowanego przez producenta dla skał 
o średniej wytrzymałości na ściskanie około 116 MPa. Odbiór urobku z kombajnu oraz transport 
na kratę odbywał się wozami odstawczymi CB-4. 

Drugi etap prac [6] rozpoczął się w czerwcu 2010 roku w nowym rejonie. Kombajn wykonywał 
pochylnię EW-12 następnie aż do chwili obecnej chodnik C-108a. Wytrzymałość na ściskanie ura-
bianych skał zawiera się w przedziale 30 - 110 MPa a zwięzłość wynosi 2,1 - 8,7. W ciągu siedmiu 
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miesięcy pracy kombajn wykonał łącznie około 953 m wyrobisk. Należy podkreślić, że z miesiąca 
na miesiąc obserwowano wzrost postępu przy wykonywaniu robót chodnikowych. Zmieniał się on 
od 35,6 m w czerwcu 2010 roku do 165,7 m w grudniu 2010 roku. Do około 90 % wzrosła także 
dyspozycyjność kombajnu. Zużycie noży wyniosło 0,16 szt/m3 i osiągnęło połowę poziomu dekla-
rowanego przez producenta. Wyrobiska wykonywano w obudowie kotwowej, na pewnych odcin-
kach wyrobisk bardzo zagęszczonej.  

Przedsięwzięciem związanym z mechanicznym urabianiem cienkich złóż rud miedzi jest pro-
jekt technologii eksploatacji ścianowej kombajnami z głowicami o średnicy 1,2 m. Projekt reali-
zowany jest w O/ZG Polkowice-Sieroszowice a partnerem przemysłowym jest producent kom-
pleksów ścianowych, firma Bucyrus. 

Testy laboratoryjne pracy głowicy potwierdziły w pełni możliwość urabiania skał rudonośnych 
oraz pozwoliły na wstępne określenie parametrów urabiania i dobór narzędzi tnących. W 2012 
roku przewidziano próby eksploatacyjne z kompleksem ścianowym na ubierce o długości frontu 
wynoszącej około 44 m. Próby te powinny pozwolić na zebranie szeregu informacji w zakresie 
skuteczności urabiania skał złożowych in situ, funkcjonowania umaszynowienia (kombajnu, prze-
nośnika ścianowego, ścianowej obudowy podporowej, układu odstawy rudy), zachowania się góro-
tworu oraz sprawdzenia wybranych sposobów kierowania stropem i organizacji pracy. Kluczowym 
zagadnieniem będzie także poziom kosztów jakie generować będzie oddział realizujący mecha-
niczne urabianie w polu eksploatacyjnym [7]. 

W przypadku pozytywnych wyników w dalszej kolejności przewidziano próby eksploatacyjne 
dwóch ścian jednocześnie  
 
6. PODSUMOWANIE 
 

1. Wyniki osiągnięte podczas dotychczasowych prób mechanicznego urabiania są obiecujące. Po-
twierdziły one, że wykorzystując tą technologię jest możliwe urabianie skał złożowych i około-
złożowych w warunkach kopalń KGHM Polska Miedź SA.  

2. Rozwój techniki urabiania mechanicznego może stanowić zasadniczy zwrot w zakresie ograni-
czenia zubożenia oraz skutecznego obniżania kosztów urabiania cienkich złóż rud miedzi, 
w szczególności o miąższości poniżej 1,5 m, w trudnych warunkach górniczo-geologicznych 
i temperaturowych. 

3. Powinny być prowadzone prace nad doskonaleniem maszyn już testowanych celem ich opty-
malnego dostosowania do warunków górniczych w kopalniach rud miedzi. Do wykonywania 
robót chodnikowych zastosowane powinny być kombajny chodnikowe z wyposażeniem 
uwzględniającym dotychczasowe doświadczenia eksploatacyjne w kopalniach 

4. W świetle przeprowadzonych prób eksploatacyjnych z wykorzystaniem kombajnów chodniko-
wych do wykonywania wyrobisk przygotowawczych i udostępniających można stwierdzić, że 
ta technologia pozwala przede wszystkim znacząco ograniczyć ilość niezbędnego sprzętu i lu-
dzi, osiągnąć zadawalający postęp przodka, ograniczyć ilość przestojów technologicznych oraz 
zwiększyć bezpieczeństwo prowadzenia robót górniczych. 

5. Istnieją techniczne możliwości zastosowania mechanicznego urabiania skał zwięzłych. Postęp 
w dziedzinie konstrukcji narzędzi oraz trwałości noży urabiających pokazuje że rysuje się real-
na możliwość wprowadzenia tej metody do urabiania skał rudonośnych w oddziałach wydo-
bywczych oraz przy wykonywaniu wyrobisk udostępniających i przygotowawczych w KGHM 
Polska Miedź SA  

6. Mechaniczne urabianie charakteryzuje się dużym potencjałem w zakresie możliwości obniżania 
kosztów produkcji na poziomie kopalni. Obecnie brak jest innych skutecznych rozwiązań, które 
mogłyby być zastosowane do urabiania skał złożowych w KGHM Polska Miedź SA 
i przyczynić się do zmniejszenia kosztu wydobycia rudy miedzi 
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7. W świetle powyższych zagadnień zasadne i ważne jest prowadzenie dalszych prób urabiania 
kombajnami, zbieranie doświadczeń eksploatacyjnych i organizacyjnych w celu opracowania 
i wdrożenia systemów eksploatacji złóż rud miedzi z mechanicznym urabianiem. 
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TYTUŁ I STRESZCZENIE ARTYKUŁU W JĘZYKU ANGIELSKIM 
 
On the need for using mechanical mining in KGHM Polska Mied  S.A. 
 
ABSTRACT: In the paper reasons for taking action leading to changes in copper ore mining tech-
nology in Legnica-Glogow Copper Basin are presented. The need for further tests of mechanical 
mining methods in KGHM’s mines is indicated as well. Mining method using blasting techniques 
used at present in Polish copper mines is described. Experiments to date from mechanical mining 
of rock using continuous miner with rotational cutting head carried out in Polish copper mining are 
characterized. Results of continuous miner operations carrying out mechanical mining during dri-
vage in Lubin and Polkowice-Sieroszowice Mines are presented. Works undertaken in KGHM 
Polska Miedź SA concerning mechanical mining of the deposit using cutter-loader, which are 
aimed at implementing a new technology for copper ore deposit mining are also mentioned in the 
paper. 
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Niektóre aspekty prognozy indukowanego eksploatacją 
zagrożenia sejsmicznego w górnictwie 
 
 
Jerzy Kornowski 
G ówny Instytut Górnictwa, Katowice 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Praca dotyczy zagrożenia sejsmicznego w górnictwie i związanego z nim za-
grożenia tąpnięciem, a jej celem jest przedstawienie matematycznej formy tak zwanej Komplek-
sowej Metody Oceny Zagrożenia Tąpaniami, ze szczególnym uwzględnieniem wchodzącej w jej 
skład tak zwanej Metody Rozeznania Górniczego. Wszystkie składniki tych metod mają bowiem 
prostą interpretację w kontekście teorii prawdopodobieństwa, mogą więc być obliczane i prze-
kształcane z gwarancją logicznej i matematycznej poprawności. Przedstawiona postać Metody Kom-
pleksowej jest równie prosta i intuicyjnie zrozumiała jak, stanowiąca jej podstawę, oryginalna, zna-
na wersja tej metody i finalne wyniki oceny tak samo przedstawione być mogą w formie „stanów” 
A, B, C… . Przedstawiona postać Metody Rozeznania Górniczego umożliwia optymalizację co za-
pewnić może znacznie bardziej wiarygodne oceny zagrożenia, pod warunkiem dostarczenia danych 
o tąpaniach i o wstrząsach zgodnie z wymogami Instrukcji tej metody. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Tąpania, zagrożenie, prognoza 
 
 
 
1. WSTĘP: CEL PRACY, DEFINICJE I POJĘCIA 
 

1.1 Wprowadzenie i cel 
 

Praca ta dotyczy zagrożenia sejsmicznego (wstrząsami „górniczymi”) i związanego z nim zagroże-
nia tąpnięciem. Pojęcia te są ściśle zdefiniowane i rozróżniane, a zagrożenie sejsmiczne jest jedy-
nym ze składników – koniecznym lecz niewystarczającym – zagrożenia tąpnięciem. 
 W polskim górnictwie węgla kamiennego powszechnie stosowana jest tak zwana Metoda 
Kompleksowa (MK) Oceny Zagrożenia Tąpaniami [1], która obejmuje cztery „metody szczegóło-
we” (w tym dwie metody geofizyczne oraz Metodę Rozeznania Górniczego, która jest szczegól-
nym przedmiotem zainteresowania tej pracy) i określa sposób wnioskowania o zagrożeniu na pod-
stawie ocen szczegółowych. MK nie definiuje jednak – a co najmniej nie definiuje ilościowo – 
ocenianej wielkości, a jej sposób wnioskowania (o zagrożeniu) ma charakter „ekspercki” i w 
znacznym stopniu subiektywny. 
 Celem tej pracy jest przedstawienie formalno-matematycznej postaci MK tak, by zasady ma-
tematyki gwarantowały poprawność sposobu wnioskowania o zagrożeniu, nie ingerując w fizyczną 
i praktyczną stronę zagadnienia, przy czym odróżniana jest poprawność wnioskowania od popraw-
ności wniosków, zawsze zależnych od jakości wykorzystywanej informacji. 
 Przedstawiona postać MK jest równie prosta i łatwa do intuicyjnego zrozumienia jak metoda 
(MK) opisana w [1] i analogiczna informacja finalna o „stanie” zagrożenia (A, B, C …) dociera do 
użytkownika. Formalno-matematyczna postać MK dopuszcza optymalizację, zatem obiecuje oce-
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ny „najlepsze z możliwych” – lecz pod warunkiem dostarczenia odpowiedniej, jakościowo i ilo-
ściowo, informacji. 
 
1.2 Temat i zakres pracy 
 

W rozdziale tym wprowadzana jest terminologia, definicje oraz matematyczne podstawy umożli-
wiające sformalizowanie (tzn. przedstawienie w postaci formuł matematycznych umożliwiających 
obliczenie (1)) znanej Metody Rozeznania Górniczego, MRG, i włączenie jej do wprowadzonego 
wcześniej ([8] rozdz. 3.4) predyktora zagrożenia tąpnięciem, który określa zagrożenie krótkookre-
sowe (np. na najbliższą godzinę). 
 Zacznijmy od przypomnienia, że prawdopodobieństwo (P) łączne zdarzenia złożonego, obej-
mującego M niezależnych „czynników”, jest iloczynem prawdopodobie stw brzegowych ([2] s. 
88) 

)(...)(),...,( 11 MM PPP     (1.1) 
gdzie Θi to wektor parametrów i-tego czynnika. 
 
 Powyższe zdanie i równanie (1.1) to znane twierdzenie matematyczne, nie wymagające dalszej 
dyskusji. 
 Wprowadzając pojęcie „czynników”, nawiązujemy do MRG i do jej Instrukcji (rozdział 2 
w [1]) gdzie stosowane jest pojęcie „Czynniki Kszta tuj ce Zagro enie”, CKZ – np. głębokość 
eksploatacji, miąższość pokładu lub grubość warstwy itp. – a Tablica 1 tej Instrukcji wymienia 19 
takich CKZ, nadając im kolejne (porządkowe) numery: CKZ(1) to głębokość, CKZ(3) to RC itd. 
 By uniknąć przyszłych nieporozumień, trzeba w tym miejscu wymienić trzy ograniczenia tej 
pracy. Nie są to ograniczenia fundamentalne: ich celem jest ograniczenie zakresu badań. 
 OG1. Nie kwestionujemy i nie badamy CKZ-ów wprowadzonych w Instrukcji. Mają one 
wprawdzie charakter „ekspercki” i jakościowy tylko, lecz niosą ładunek wielu dziesięcioleci do-
świadczeń, więc przyjmowane są tu bez dyskusji. 
 OG2. Ograniczymy si  do czynników (niemal) niezale nych. Teoria pozwala wprawdzie na 
wprowadzenie czynników skorelowanych lecz wymaga to dodatkowej informacji i znacznej roz-
budowy aparatu matematycznego. Wiele CKZ-ów wymienionych w Instrukcji uważać można za 
– w przybliżeniu – niezależne. 
 OG3. Ograniczamy si  do (prognozy) t pni , których przyczyn  (zapewne – nie jedyną) 
jest wstrz s o energii E>Eg, gdzie – zgodnie z terminologią Konopki [6] oraz Dubińskiego i Ko-
nopki [3] – Eg jest to lokalna elementarna energia t pni cia (np. Eg≈5·104J) czyli minimalna 
energia która w danych warunkach kiedykolwiek sprowokowała tąpnięcie. 
 Ograniczenie OG3 równoważne jest „hipotezie warunkuj cej”: wstrz s o energii E>Eg, jest 
warunkiem koniecznym lecz niewystarczaj cym wyst pienia t pni cia. 
 
1.3 Definicje zagro e  
 

Wychodząc z oczywistej przesłanki, że niemożliwa jest ilościowa ocena lub prognoza wielkości, 
która nie została ilościowo zdefiniowana, wprowadzić należy teraz, za książką [8] następujące, 
podstawowe dla badanego zagadnienia definicje (wraz z komentarzami): 
 Def. 1 Zagro enie t paniami: mo liwo  wyst pienia t pni cia w rezultacie niekorzyst-
nych warunków górniczo-geologicznych w wyrobisku lub jego otoczeniu (Rozp. MSWiA z dn. 
14.06.2002). Zwracamy uwagę, że jest to definicja formalno-prawna i niekonstruktywna. 
 Zagrożenie tąpaniami – w sensie Def. 1 – nie jest przedmiotem naszego zainteresowania. Przy-
taczamy ją dla kontrastu z dwoma następującymi, konstruktywnymi definicjami. 

                                                           
1Taka formalizacja zwana jest „konstruktywną” 
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 Def. 2 Zagro enie t pni ciem, ZT lub ZT[(t,t+ t),S] – z podkreśleniem liczby pojedynczej: 
„tąpnięciem” nie „tąpaniami” – dotyczy traktowanego jako całość obszaru S (np. ściana wraz z 
„otoczeniem”) i okresu (t,t+ t) i jest to prawdopodobie stwo wyst pienia t pni cia (co wska-
zuje górny indeks „T”) w [(t,t+ t),S]. 
 Jako prawdopodobieństwo, ZT spełnia nierówność 

1]),,[(0 StttZZ TT
     (1.2a) 

 Przedział osi liczbowej (0,1) zawsze podzielić można na odcinki (np. 0-10-5-10-4-10-3-1) i na-
zwać je stanami zagro enia t pni ciem oraz oznaczyć symbolami a, b, c, d – nawiązując do po-
jęć znanych górnikom. W analogiczny sposób definiuje się zagrożenie sejsmiczne. 
 Def. 3 Zagro enie sejsmiczne, ZS lub ZS[(t,t+ t),S] – jest to prawdopodobie stwo 
 0 ZS = ZS (E*) = P{E*[(t,t+ t),S] Eg} 1    (1.2b) 
e energia sejsmiczna E* , wyemitowana w okresie (t,t+ t) i w obszarze S, przewy szy lokaln  

warto  krytyczn  Eg. 
 Definicja ta (lub równoważna) jest od dawna znana i stosowana w sejsmologii (np. [11]). 
 Lokalna wartość krytyczna Eg może, lecz nie musi być tożsama z elementarną energią tąpnię-
cia. Występująca w Def. 3 energia E* jest całkowitą (sumaryczną) energią wyemitowaną w 
[(t,t+Δt),S] bez podziału na wstrząsy i emisję sejsmoakustyczną (AE) i nie wskazując ile zdarzeń w 
[(t,t+Δt),S] może wystąpić – jest to więc górna granica energii wstrząsu jeśli cała energia uwolnio-
na zostanie w jednym wstrząsie. Prognoza takiej (skumulowanej w (t,t+Δt)) energii jest możliwa 
(patrz [8]) – na podstawie łącznych obserwacji metodami sejsmologii górniczej i sejsmoakustyki – 
stosując metody teorii szeregów czasowych. Def. 3 pozostaje poprawna gdy do prognozy stosuje 
się tylko energie wstrząsów (tzn. obserwacje sejsmologiczne) i metody oparte na rozkładzie Gu-
tenberga – Richtera i modelu procesu Poissona (rozdz. 6). 
 Tak jak w przypadku Def. 2, zagrożenie ZS zawsze mieści się w przedziale (0,1), który można 
podzielić na mniejsze przedziały (np. 0-10-5-10-4-10-3-1) i nazwać je stanami zagro enia sej-
smicznego, A, B, C,… 
 Podział przestrzeni zagrożeń – ZT i ZS – na „podprzestrzenie” nazywane „stanami”, nadaje ja-
sny i jednoznaczny sens fizyczny pojęciom stanów zagrożenia, ułatwia podejmowanie decyzji o 
profilaktyce i umożliwia użytkownikom pominięcie rozważań o prawdopodobieństwach. 
Celowy jest jeszcze krótki komentarz terminologiczny. 
 W wielu dziedzinach nauki znane i stosowane jest pojęcie „ryzyko” definiowane jako iloczyn 
prawdopodobieństwa i strat: 
 
 
 
ryzyko = •    (1.3) 
 
 
 Akceptując tą, ogólnie znaną definicję, lecz nie chcąc wikłać się w niepotrzebne dyskusje o 
„cenie życia/zdrowia ludzkiego”, za książką [8] pomija się drugi człon powyższego iloczynu oraz 
– by nie wprowadzać zamieszania terminologicznego – używa się (także ogólnie akceptowanego) 
słowa zagro enie w miejsce ryzyka. 
 Gdyby uzna , e symbol E* w Def. 3 oznacza dowoln  miar  lokalnej intensywno ci 
drga , np. strumie  (e*) energii lub maksymaln  amplitud  (amax), to Def. 3 staje si  „ogólna” 
obejmuj c tak e wp yw wstrz sów na powierzchni . 
 
 
 
 

prawdopodobie - 
stwo wyst pienia  
szkodliwego zdarze-
nia 

straty 
powodowane 
tym  
zdarzeniem 

SEP 2011, Sesja: Zagrożenia sejsmiczne w górnictwie

– 618 –



 

 

2. PODSTAWOWE ZALEŻNOŚCI I DALSZE POJĘCIA 
 
Akceptując definicje Def. 2 i Def. 3 (w szczególności pamiętając, że zagro enie zdarzeniem to 
prawdopodobie stwo tego zdarzenia) oraz ograniczenia i „hipotezę warunkującą”, równanie 
(1.1) zapisać można w postaci wiążącej zagrożenie tąpnięciem, ZT, z zagrożeniem sejsmicznym 
(ZS) i z czynnikami CKZ(i): 
 

 
gdzie: - PT(Θi│E>Eg) to brzegowe warunkowe prawdopodobieństwo tąpnięcia wskutek oddzia-
ływania CKZ(i) o lokalnej wartości Θi (np. wskutek tego, że głębokość wynosi 800 m) pod wa-

runkiem, że wystąpił wstrząs E>Eg. Zapis ten jest skróconą formą zapisu 
),...,( 1 g

T EEP
, 

(patrz np. [2] równ. (2.2.54)).  
- PT(E│E>Eg) to brzegowe warunkowe prawdopodobieństwo tąpnięcia wskutek wstrząsu o energii 
E pod warunkiem, że E>Eg, 
- ZMRG to prawdopodobieństwo (warunkowe) tąpnięcia wskutek oddziaływania czynników okre-
ślonych w Instrukcji MRG, 

- 
T
priorZ

 to zagrożenie możliwe do oszacowania przed wystąpieniem wstrząsu,  

- 
)()( tZtZ T

dyn
TS

 to zagrożenie tąpnięciem wyłącznie wskutek „czynnika sejsmicznego” czyli 
wstrząsu o energii E>Eg; jest to zagrożenie dynamicznie (tzn. szybko) zmieniające się, w odróżnie-

niu od 
T
priorZ

, stąd zaznaczono zależność 
)()( tZtZ T

dyn
TS

. 
 Równanie (2.1a) informuje, że ZT , czyli prawdopodobieństwo tąpnięcia, jest iloczynem: 1) 
prawdopodobieństwa wystąpienia (wstrząsu o) energii E; 2) brzegowego prawdopodobieństwa 
tąpnięcia wskutek wstrząsu o energii E, pod warunkiem E>Eg; 3) brzegowych prawdopodobieństw 
wystąpienia tąpnięcia wskutek CKZ(i), pod warunkiem, że wystąpił wstrząs o energii E>Eg. 
Wpływ pominiętych CKZ, również tych o których istnieniu nawet nie wiemy, jest tożsamościowo 
równy 1: zatem dopuszczając możliwość pominięcia jakichś czynników, równanie (2.1a) interpre-
tować należy jako górną granicę zagrożenia. 
 Równanie (2.1a) i wprowadzona terminologia umożliwiają zapisanie następujących równań: 

T
prior

ST ZtZtZ )()(
     (2.1b) 

 (Zagrożenie tąpnięciem to iloczyn zagrożenia sejsmicznego i apriorycznego) 
MRGT

dyn
T ZtZtZ )()(

    (2.1c) 
(Zagrożenie tąpnięciem to iloczyn zagrożenia dynamicznego i zagrożenia określonego czynnikami 
kszta tuj cymi zagro enie, wg. Instrukcji MRG). Ponadto 

)()()( g
TST

dyn EEEPtZtZ
   (2.1d) 

MRG
g

TT
prior ZEEEPZ )(

   (2.1e) 
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MRG
g

TST ZEEEPtZtZ )()()(
   (2.1f) 

 (ZT(t) to iloczyn: a) prawdopodobieństwa wstrząsu, b) prawdopodobieństwa tąpnięcia tylko 
wskutek wstrząsu, c) „wzmocnienia” zagrożenia przez CKZ-y) 
 
Komentarze 

 K1: 
T
priorZ

 jest odpowiednikiem (znanego w literaturze) tzw. zagrożenia potencjalnego. 
 K2: Iloczyn (wielu) prawdopodobieństw warunkowych jest matematyczną formą „hipotezy wa-
runkującej” (sformułowanej w ostatnim zdaniu p. 1.2). 
 K3: Ponieważ (z definicji) zagrożenie jest prawdopodobieństwem to i „czynniki kształtujące 
zagrożenie”, „kształtują je” modyfikując prawdopodobieństwa brzegowe P(Θi│E>Eg). W ten spo-
sób ca y problem estymacji ZT umieszczony jest w kontek cie teorii prawdopodobie stwa i 
mo e by  badany/przekszta cany zgodnie z regu ami tej teorii, co gwarantuje logiczn  spój-
no  nie ingeruj c w fizyczn  i praktyczn  stron  problemu. 
 K4: Równanie (2.1a) pozostaje poprawne niezależnie od liczby i interpretacji czynników. 
Umożliwia to modyfikacje i rozwój teorii. 
 K5: Wyrażenie PT(Θi│E>Eg) to – w praktyce – funkcja, f(Θi), aproksymująca wpływ danego 
(i-tego) CKZ na zagrożenie ZT. Funkcję taką nazywamy charakterystyk  danego czynnika (np. 
charakterystyką głębokościową zagrożenia, tak jak w technice pomiarowej mamy charakterystykę 
częstotliwościową wzmacniacza lub czujnika), a jej wartość liczbową gdy parametr Θi przyjmuje 
konkretną wartość (np. gdy głębokość wynosi 800m) nazywamy lokalnym wspó czynnikiem 
wzmocnienia (zagro enia ZT przez CKZ(i)). Bardzo prosta aproksymacja [7] wyrażenia 
PT(Θi│E>Eg), wprost wykorzystująca „punkty” z Instrukcji MRG, może mieć (np.) postać 

1
)],(exp[1

1)(0
i

gi
T

iQ
EEP

   (2.2) 
gdzie Q(i, i) to „punkty” którymi Instrukcja MRG kwantyfikuje (tzn. ilościowo określa) wpływ 
CKZ(i) gdy czynnik ten ma konkretną wartość i. Na przykład Q(1,380)=0, Q(1,600)=1, 
Q(1,900)=2.  
 K6: Dla każdego czynnika CKZ(i), generującego ocenę punktową Q(i, i), wyrażenie (2.2) ge-
neruje liczbową wartość współczynnika wzmocnienia zagrożenia. ZMRG jest więc iloczynem 
współczynników wzmocnienia zagrożenia przez kolejne czynniki, a jego logarytm jest (ujemną) 
sumą (logarytmowanych) wzmocnień.  
 K7: Jednym z celów tej pracy jest prezentacja matematycznej postaci MRG, zdefiniowanej 

przez Instrukcję MRG [1] stąd taka właśnie definicja 
MRGZ  i 

T
priorZ

. Definicje te można uogól-
nić, wprowadzając zależności przestrzenne i wyniki analizy naprężeń, prześwietlań np. 

),,()(),,,( . zyxZtZtzyxZ naprrozkTT
   (2.1f) 

jeżeli estymowane wartości naprężeń powiązane zostaną z prawdopodobieństwem tąpnięcia wsku-
tek wstrząsu o energii E>Eg, a zmieniające się – od punktu do punktu – zagrożenie nie utrudni pro-
filaktyki.  
 Należy teraz wprowadzić wa ne rozró nienie między wielkością dopiero prognozowaną, która 
ma wystąpić w przyszłości – a wielkością już zrealizowaną, która wystąpiła i jest „znana” (co na-
zywamy pseudoprognozą).  
 W przypadku procesu emisji sejsmicznej rozróżniamy zatem 
a) prognozowanie (np.) energii przyszłego zdarzenia: tu dokładna/punktowa prognoza jest zada-
niem beznadziejnym i wskazane jest prognozowanie parametrów rozkładu gęstości energii (lub 
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prawdopodobieństw, dla energii w przedziałach) oraz zastosowanie twierdzenia o „prawdopodo-
bieństwie zupełnym” [4], do estymacji zagrożenia, ZT. 
b) wykorzystanie energii zdarzenia już zaistniałego, gdy wartość energii E „otrzymuje się” z ar-
chiwów: tu nie tylko energia E* jest już znana ale i wiemy, e ZS(E*)=P(E*)=1. 
 Tak więc w przypadku pseudoprognozy zagrożenia ZT od minionego wstrząsu, o znanej już 
energii E*, wiadomo już, że ZS(t)=P(E=E*)=1 i równanie (2.1d) ma prostą, niezależną od czasu, 
postać 

)( g
TT

dyn EEEPZ
     (2.3) 

gdzie, na przykład, podstawić można (2.2) by otrzymać liczbowy wynik. 
 
 W przypadku autentycznej prognozy zagrożenia ZT od przyszłego wstrząsu o energii nieznanej 
chwili prognozowania, istnieją (co najmniej) dwie możliwości: 
- prognoza (wielo-)przedziałowa (np. P(Ea<E<Eb)= P1, P(Eb<E<Ec)= P2…), którą otrzymać można 
stosując relację Gutenberga-Richtera i poissonowski model procesu emisji wstrząsów [9], [10] 

)( gi
T

i
i

T
dyn EEEPPZ

    (2.4a) 
(gdzie Ei to środek odpowiedniego przedziału, np. E1 =(Ea+Eb)/2) 
- w przypadku granicznym, gdy szerokości przedziałów energii maleją dążąc do dE, otrzymuje się 
rozkład p(E), gęstości prawdopodobieństwa, a suma (2.4a) przekształca się w całkę; jeżeli (np.) 
metodami teorii szeregów czasowych wyprognozowano (np. dla najbliższej godziny) parametry 
(np. średnią i wariancję) rozkładu p(E), jak to naszkicowano w rozdz. 6 (B) a szerzej opisano w 

[8], to predyktor 
T
dynZ

 przyjmuje postać 

dEEEEPEpZ g
TT

dyn )()(
0    (2.4b) 

 W podręcznikach rachunku prawdopodobieństwa (np. [4]), równanie (2.4b) znane jest jako 
twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym. Jeżeli p(E) jest też funkcją czasu (czego tu nie 

zaznaczono) to 
T
dynZ

 też jest funkcja czasu. 
 
 
3. ZALEŻNOŚĆ PRAWDOPODOBIEŃSTWA TĄPNIĘCIA OD ENERGII WSTRZĄSU 
 
W zagadnieniach dotyczących estymacji prawdopodobieństwa zdarzenia binarnego (np. 0 – nie 
tąpnie, 1 – tąpnie) w zależności od zmiennej objaśniającej (np. od energii E, wstrząsu), w literatu-
rze znany jest i powszechnie stosowany tzw. model logistyczny (np. [5]) 

1)]}(logexp[1{)()( bEaEPEEEP T
g

T
    (3.1) 

(model ten ma asymptoty: 0 gdy E→0 oraz 1 gdy E→∞, może więc aproksymować prawdopodo-
bieństwo zdarzenia binarnego). Parametry a i b modelu (3.1) estymuje się „dopasowując” model 
do – dostępnego dzięki corocznym „Raportom” GIG – zbioru zaobserwowanych wstrząsów i tą-
pań. Zagadnienie to było już szczegółowo opisywane ([8], [7]) nie ma więc potrzeby zajmowania 
się detalami. Niewielka, na szczęście, liczba tąpań powoduje, że dla otrzymania wiarygodnych 
wyników konieczne są zbiory danych z wielu lat i kopalń. W skutek tego jednak otrzymany wynik 
jest tylko aproksymacją prawdopodobieństwa brzegowego PT(E│E>Eg), za pomocą zależności 
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PT(E) uśrednionej po czasie i po obszarach kopalń (*). Pominięcie warunku E>Eg jest tu nieistotne 
(bo dla E<104J, PT(E)≈0). 
 Na podstawie zbioru danych z całego GZW, dla kolejnych dziesięcioleci ((1993-2002), …, 
(1997-2006)) estymowano parametry modelu (3.1), otrzymując wykresy pokazane na rys. 3.1. Dla 
okresu 1997-2006 równanie (3.1) ma postać 

)]9(log1,2exp[1
1)(

E
EEEP g

T

   (3.2) 
 Rysunek 3.1 pokazuje, że zależność PT(E│E>Eg) jest (w przybliżeniu) stabilna względem cza-
su. Łatwo sprawdzić można, że E=1·104↔ PT(E)=0,0000275; E=1·105↔ PT(E)=0,000225; 
E=1·106↔ PT(E)=0,00183; E=1·107↔ PT(E)=0,0148; E=1·108↔ PT(E)=0,1091 (i są to, zdaniem 
autora, wartości realistyczne) oraz że, w przedziale energii 1·104÷1·108J dziesięciokrotny wzrost 
energii powoduje (w przybliżeniu) 8-krotny wzrost prawdopodobieństwa tąpnięcia. 
 Dla wstrząsów archiwalnych, o „znanej” energii – zatem gdy P(E*)=1 – równanie (3.2) bezpo-

średnio daje ZTS=
T
dynZ

. W przypadku stosowania relacji Gutenberga – Richtera, po obliczeniu 
prawdopodobieństw (Pi) wystąpienia wstrząsu o energii 1·10i<E<1·10i+1 dla kolejnych wartości 
„i”, (oraz dla wybranego horyzontu (t,t+Δt)), równania (3.2) i (2.4a) umożliwiają prognozę 

ZTS=
T
dynZ

. W przypadku prognozy energii metodami szeregów czasowych (gdy prognozuje się, np. 

)1(tE oraz σE(t+1)) prognozę ZTS=
T
dynZ

 umożliwia równanie ((2.4b), a elementarny program 
umożliwiający nawet kalkulatorowe obliczenie ZTS podano w książce ([8], rozdz. 3.4.3). Gdy sze-
rokości przedziałów w których, stosując relację G-R i model Poissona prognozuje się energię, ma-
leją dążąc do „dE”, wartości Pi przekształcają się w gęstości prawdopodobieństwa i obie metody 
mogą stać się tożsame. 
 

 
Rys. 3.1. Warunkowe prawdopodobieństwo tąpnięcia PT(logE) pod warunkiem wystąpienia wstrząsu o energii 
E, uśrednione dla wszystkich polskich kopalń węgla kamiennego w kolejnych dziesięcioleciach i estymowane 
na podstawie założenia, że w każdym przedziale εi=(1·10i÷1·10i+1) [J] energie skupione są w środku tego 
przedziału. 
Fig. 3.1. Conditional probability of rockburst PT(logE) given tremors energy E, averaged for Polish coal mines 
in consecutive decades. Estimated assuming that energies 1·10i≤E<1·10i+1 [J], are located in the interval mid-
point.  
                                                           
*W [2] str. 79 Autorzy piszą (o brzegowej funkcji prawdopodobieństwa): „Znajduje się ją sumując wartości 
łącznej masy funkcji po wszystkich wartościach pominiętej zmiennej”. W praktyce sumować możemy nie „po 
wszystkich” lecz „po wszystkich tych, dla których mamy obserwacje”.  
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4. PROSTY TEST OCENY ZAGROŻENIA TĄPNIĘCIEM 
 DLA ZDARZEŃ ARCHIWALNYCH 
 
Jeżeli „punkty” Q(i,Θi) określone w Tabeli 1 Instrukcji MRG dla każdego CKZ, próbnie (dla celów 
tu opisanego testu), potraktujemy jako najlepszą dostępną informację o wpływie danego (i-tego w 
Tabeli 1 Instrukcji MRG) CKZ(i) na zagrożenie tąpnięciem, to dla wstrząsów archiwalnych o 
„znanej” energii E>Eg – zatem dla wstrząsów, dla których ZS=P(E)=1 – wartość PT(E│E>Eg), ob-
licza się z równania (3.2), wartość PT(Θi│E>Eg) z równania (2.2) i wystarcza to do obliczenia za-
grożenia tąpnięciem, ZT, zgodnie z (2.1a). 
Postępowanie to stanowi najprostszy sposób testowania opisanej w tej pracy metody oceny ZT, w 
pełni uwzględnia informację zawartą w Tabeli 1 Instrukcji MRG, przetwarza tą informację zgodnie 
z wymogami teorii prawdopodobieństwa i gwarantuje wynik ilościowy spełniający warunek 
0≤ZT≤1, zatem interpretowalny jako prawdopodobieństwo tąpnięcia.  
 
 Jakość wyników – gdy poprawnie określona – jest miarą jakości danych (tzn. E oraz Θi, 
i=1…m) oraz jakości MRG w wersji zdefiniowanej Instrukcją z roku 2007. 
Zauważyć należy, że poprawny test metody estymującej ZT na danych archiwalnych wymaga obli-
czenia (wielu) wartości ZT, zarówno dla tąpnięć jak i dla wstrząsów które nie wiążą się z tąpnię-
ciami (w tym ostatnim przypadku, intuicyjnie przyjąć można, że wartości ZT powinny być mniejsze 
niż w przypadku tąpnięć). Często obserwowane przez autora testowanie metod predykcyjnych 
(przez użytkowników) na kilku tylko, za to „ważnych” (bo związanych z tąpnięciami) przypad-
kach, jest elementarnym błędem.  
 Skrajnie uproszczonym przykładem takiego testu – który zamieszczono tu tylko w celu zilu-
strowania „jak się to robi” – jest Tab. 1 i rys. 4.1.  
 
Tabela 1. Przykładowe wartości liczbowe ZT, zagrożenia tąpnięciem (wraz z pośrednimi wartościami: 
PT(E •), PT(H •), PT(RC •), których iloczyn określa ZT) dla wstrząsów z tąpnięciami (wiersze 1A – 6A), oraz 
dla wstrząsów bez tąpnięć (wiersze (1B – 6B). Symbole Q(H) i Q(RC) oznacza „punkty”, dokładnie wg In-
strukcji MRG. 
Tab. 1. Examples of rockburst hazard (ZT) values, together with values of PT(E •), PT(H •) and PT(RC •), 
product of which equals ZT. Presented for tremors which cause rockburst (1A – 6A) and for tremors without 
rockburst (1B – 6B). Symbols Q(H), Q(RC) according to the MRG Instruction [1]. 

A: wstrząsy z tąpnięciami 

Lp: logE PT(E|•) H[m] PT(H|•) Rc[Mpa] PT(Rc|•) ZT 
Q[H] Q(Rc) 

1A 5,3 0,000422 930 0,952574 27,5 0,880797 0,000354 3 2 

2A 4,7 0,000120 750 0,952574 >16 0,880797 0,000100 3 2 

3A 5,8 0,001205 700 0,731059 24,4 0,880797 0,000776 1 2 

4A 5,0 0,000225 640 0,731059 29,0 0,880797 0,000145 1 2 

5A 4,6 0,000097 720 0,952574 21,0 0,880797 0,000081 3 2 

6A 6,6  
0,006432 

1150 0,952574 18,6 0,880797 0,005397 3 2 

 
0094,0
00142,0Z

 
B: wstrząsy bez tąpnięć 
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1B 4,9 0,000182 715 0,952574 17,9 0,880797 0,000153 3 2 

2B 5,5 0,000642 550 0,731059 12,5 0,5 0,000235 1 0 

3B 5,9 0,001486 710 0,952574 5,3 0,5 0,000708 3 0 

4B 5,7 0,000977 730 0,952574 4,8 0,5 0,000465 3 0 

5B 5,6 0,000792 725 0,952574 7,6 0,5 0,000377 3 0 

6B 6,4 0,004236 725 0,952574 3,3 0,5 0,002018 3 0 
 

00052,0
00066,0Z

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

0 
T
wstZ  Zx 

T
tapZ

    ZT  
Rys. 4.1. Przykładowe rozkłady ZT, zagrożenia tąpnięciem estymowanego zgodnie z równaniem (2.1a) 
uwzględniając – jak w Tab. 1 – energię wstrząsu, głębokość eksploatacji i lokalną wartość Rc. Obliczano na 

podstawie zbioru danych, których fragment zawiera Tab. 1. 
T
wstZ  to (estymowane) średnie zagrożenie tąp-

nięciem w przypadku wstrząsów bez tąpnięcia, 
T
tapZ

 to (estymowane) średnie zagrożenie tąpnięciem dla 
wstrząsów z tąpnięciem. 
Fig. 4.1. Examples of rockburst hazard (ZT) distribution, estimated with equation (2.1a), for past tremors of 

known energy, depth (H) and uniaxial cricitical stress (Rc). 
T
tapZ

, 
T
wstZ - mean values of ZT for tremors, re-

spectively, with and without rockburst. 
 

 W Tab. 1 podano także wartości średnie 
TZ

i odchylenia standardowe σz estymowanych za-
grożeń (obliczanych zgodnie z równaniem (2.1a)) dla niewielkiego zbioru danych z różnych ko-
palń (bo tąpań jest zbyt mało by ograniczyć się do jednej kopalni). Uzyskane wyniki mają tylko 
wartość ilustrującą: pokazują one, że (zgodnie z teorią): 
1. W przypadku tąpnięć ZT zazwyczaj przyjmuje wartości nieco większe niż w przypadku wstrzą-
sów bez tąpnięcia. 

N, względna 
częstość 
oceny 
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2. Różnice wartości 
T
wstZ  i 

T
tapZ

 mają charakter „statystyczny”: choć spostrzeżenie z p. 1 (powy-
żej) jest zazwyczaj poprawne, to nie jest poprawne zawsze. 
3. Wartości liczbowe ZT, czyli prawdopodobieństwa tąpnięcia są bardzo niewielkie. Nawet gdy 

tąpnięcie w rzeczywistości wystąpiło to, w naszym zbiorze danych, 
TZ
≈0,00142. 

4. Punkt przecięcia Zx rozkładów na rys. 4.1 określa optymalny w naszym zbiorze danych „próg 
dyskryminacji” lub „próg detekcji”: jeżeli ZT <Zx to „raczej nie tąpnie”, jeżeli ZT>Zx to „raczej tąp-
nie”. Choć jest to tylko przykład, policzony na małym zbiorze danych, wskazuje on istnienie uży-
tecznego narzędzia oceny zagrożenia. 
5. Obliczenia te wykonano dla wstrząsów archiwalnych, o „znanej” energii. To samo liczyć moż-
na, jak pokazano w rozdziale 6, w przypadku autentycznej prognozy. 
 

 
Rys. 4.2. Przedział, w którym mieści się wartość P(E│E>Eg) – w dziesięcioleciu 1997–2006 – jeżeli  
w każdym przedziale εj = (1·10j –1·10j+1) J, estymowana energia wstrząsów jest rozłożona równomiernie. 
Fig. 4.2. PT(E│E>Eg), energy-dependent probability of rockburst (during the 1997-2006 decade) if the tre-
mors energy E is uniformaly distributed inside the interval 1·10i≤E<1·10i+1 for i=4,5,..13. 
 
 Najważniejszym źródłem niepewności – zatem trudności z oceną zagrożeń (ZT lub ZTS), dla 
wstrząsów archiwalnych – jest niepewność/błąd oceny energii wstrząsu (o błędzie tym mówi się 
często, że „mieści się w granicach rzędu wielkości” tzn. gdy podano E=a·10b to wartość „b” jest 
poprawna lecz „a” przyjmuje dowolną, nieznana wartość od 1 do 9.9. Dodać można, że zdaniem 
autora sformułowanie to ma na celu uniknięcie oceny błędu w procentach). Ilustruje to rys. 4.2. 
(pochodzący z [8]) gdzie zacieniono „obszar niepewności”. Dla dowolnej, archiwalnej zatem „zna-
nej” energii E=a·10b J, linia oznaczona symbolem P  odpowiada przypadkowi, w którym energia 
rzeczywista znajduje się w środku przedziału (1·10b, 1·10b+1) natomiast linie P+ i P- odpowiadają 
przypadkom skrajnym, gdy, mimo oszacowania a·10b J, rzeczywista energia wstrząsu miała war-
tość 1·10b (P-) i 1·10b+1 (P+). Zauważmy, że na przykład, dla E=a·107 , niepewność prawdopodo-
bieństwa tąpnięcia obejmuje obszar od {1+exp[(-2,1(log107-9)]}=0,0148 do {1+exp[(-2,1(log108-
9)]}= 0,1091, zatem niepewność oceny ZT – wynikająca tylko z niepewności oceny energii minio-

PT (E
│

E>
E g

) 

1997–2006

logE 

P+ 

_ 
P 

P- 
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nego wstrząsu – przekracza 700%. Porównując kolejne wartości PT(E), podane pod równaniem 
(3.2) widać, że jest to prawidłowość, a nie przypadek. 
Wniosek ten – dotycz cy te  zadania prognozy – jest bardzo wa ny dla zastosowa : ogromna 
cz  niepewno ci/b du oceny i prognozy zagro enia t pni ciem ma swe ród o w niepewno-
ci oceny energii minionych, ju  zaobserwowanych wstrz sów. Jest to jedno z najwa niej-

szych wyzwa  przed S u bami T pa  i geofizyk  górnicz . 
 
5. KALIBRACJA CHARAKTERYSTYK CZYNNIKOWYCH, P(Θi│E>Eg), 
 WZMOCNIENIA ZAGROŻENIA 
 
Zgodnie z komentarzem K5 w rozdz. 2, funkcj  f( i) aproksymującą PT(Θi│E>Eg), czyli aprok-
symującą wpływ i-tego CKZ na zagrożenie ZT nazywamy charakterystyk  (czynnikową/danego 
czynnika). Akceptując Instrukcję MRG, każdą funkcję f(Θi) czyli charakterystykę każdego CKZ(i), 
opisać można równaniem (2.2) – gdzie Q(i,Θi) to „punkty” wg tej Instrukcji – i zakończyć na tym 
analizę, gdyż wartości liczbowe ZS[(t,t+Δt),S], PT(E│E>Eg) i { PT(Θi│E>Eg), i=1,…m} są dostęp-
ne i wystarczają do obliczenia zagrożenia tąpnięciem, ZT.  
Jeżeli jednak uznamy, że „punkty” Q(i,Θi) określone przez Instrukcję MRG dają tylko niezbyt do-
kładne „pierwsze przybliżenie” charakterystyk, to otwiera się możliwość poszukiwania przybliżeń 
lepszych, być może „optymalnych w świetle dostępnej informacji”. 
W rozdziale tym ograniczymy się – ze względu na brak informacji (wskutek małej liczby tąpań) – 
do charakterystyk dwuparametrowych, typu (3.1) i przyjmujemy następującą definicję: 
Estymacj  optymalnych, w danych warunkach informacyjnych – czyli na podstawie minio-
nych wstrz sów i t pa  – warto ci parametrów (ai, bi) rozk adu brzegowego 

1)]}(exp[1{)( iiigi
T baEEP

   (5.1) 
nazywamy kalibracj  (i-tej) charakterystyki czynnikowej (wzmocnienia zagro enia ZT). Kali-
bracja z definicji swej zapewnia najlepsze – możliwe do uzyskania – wartości parametrów charak-
terystyk i parametry (ai, bi) powinny z czasem zastąpić „punkty” w Instrukcji MRG. 
W praktyce, do wartości prawdopodobieństwa brzegowego otrzymanych – dla każdego CKZ(i) 
osobno – z obserwacji, „dopasować” należy (estymując wartości ai, bi) charakterystykę o postaci 
(5.1), co jest zadaniem łatwym (tzw. regresja logistyczna). Znacznie trudniejsze jest zebranie (z 
kopalń) wystarczającej ilości danych o wstrząsach i tąpnięciach – gdy każdemu wstrząsowi czy 
tąpnięciu towarzyszyć musi informacja o energii, głębokości, RC, itd. – zgodnie z wymogami Me-
tody Rozeznania Górniczego. Gdy dane te – podkreślić trzeba, że i dla tąpnięć i dla wstrząsów – są 
już dostępne, wyznaczenie rozkładów (5.1) nie jest trudne.  
 
6. ZAGROŻENIE SEJSMICZNE, ZS  
 
Zagrożenie sejsmiczne (ZS) prognozować można co najmniej dwoma sposobami, A i B, opisanymi 
poniżej. 
Po obliczeniu wartości ZS(t) należy ją pomnożyć zgodnie z równaniem (2.1a), przez opisane po-
przednio wielkości PT(E│E>Eg) oraz ZMRG – otrzymując ocenę lub prognozę ZT(t). 
A. Sposób pierwszy (Lasocki 1990, 2001) polega na tym, że na podstawie zbioru NT wstrząsów o 
energiach E>Emin zarejestrowanych w minionym okresie T oblicza się, stosując relację Gutenberga 
– Richtera, oczekiwaną liczbę NΔt* wstrząsów o energiach E>E* w przyszłym okresie Δt (kreska 
nad zmienną oznacza jej wartość średnią):  

     
** logloglog EBNN TT     (6.1a) 
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gdzie   E
B

log
4343,0

      (6.1b) 

min/ EEE      (6.1c) 

i, znając wartości 
*log TN , oblicza się 

TtNN Tt /**
     (6.2) 

 Dla stacjonarnego, poissonowskiego procesu emisji ( tN t **
) – a badania potwierdzają 

(Lasocki 1990, Kornowski i Kurzeja 2008), że ciągi wstrząsów stanowią procesy Poissona – za-
grożenie określone jest równaniem 

)*exp(1* tZ t     (6.3) 
i jest to prawdopodobieństwo wstrząsu E>E* w okresie Δt. 
 Powtarzając te obliczenia dla kilku wartości E*, otrzymać można prawdopodobieństwa prze-
działowe Pi=P(1·10i ≤E<1·10i+1) gotowe do zastosowania w równaniu (2.4a) określającym „zagro-
żenie dynamiczne”. 
 B. Sposób drugi [8] polega na zastosowaniu teorii szeregów czasowych, umożliwiając oparcie 
prognozy na autokorelacji obecnej w ciągach kolejnych, godzinowych obserwacji sumarycznej lo-
garytmowanej energii AE i wstrząsów. W praktyce szeregi czasowe EC opisuje się modelem auto-
regresji AR(p), którego parametry wyznaczane są – ze względu na niezawodność – za pomocą al-
gorytmu Burga. Sekwencyjna procedura godzinowej prognozy EC(t+1)dostarcza (co godzinę) pro-
gnozowaną na następną godzinę średnią wartość tej energii i umożliwia łatwą estymację wariancji 

prognozy, ))1((2 tE . Ponieważ rozkład energii )()()( tEtEtE wstrzAEC
 może być aprok-

symowany rozkładem logarytmiczno-normalnym, prognoza wartości CE i 
2
E  jest tożsama z pro-

gnozą zagrożenia sejsmicznego ZS i wystarcza do prognozy dynamicznego zagrożenia tąpnięciem, 
T
dynZ

 na podstawie równania (2.4b). 
 Przykład rzeczywistej, trzytygodniowej prognozy godzinowego zagrożenia ZS(t+1) pokazano 
na rys. 6.1. 
 Na rysunku tym pokazano wyniki 3-tygodniowej (=504 godz.) godzinowej prognozy (tzn. o 

każdej „pełnej” godzinie obliczane były wartości )1(tEC
 i )1(tE dla najbliższej, właśnie się 

rozpoczynającej godziny). W linii górnej, gdzie na osi pionowej jest logarytm energii, pokazano 
dwie krzywe: krzywa dolna to rzeczywista, obserwowana po upływie okresu prognozy, energia EC. 

Nad nią, niemal równolegle biegnie „kwantyl rzędu 0,95” (
CE95 ) prognozowanej energii czyli war-

tość, która „na 95% nie będzie przewyższona”. Jak widać, wartości obserwowane rzeczywiście 

bardzo rzadko przewyższają wartość 
CE95 . W linii drugiej od góry pokazano )1(tEC

 czyli pro-
gnozowaną „najbardziej prawdopodobna” wartość EC(t+1). Subiektywnie oceniając (tzn. porównu-
jąc z obserwacjami w linii górnej) prognoza ta jest „niezła” lecz w chwilach wstrząsów błędy są 
duże. W linii trzeciej pokazano wartości ZS(t+1), prognozowane prawdopodobieństwo przewyż-

szenia Eg=1·105 przez )1(tEC
, stąd oś pionowa ma skalę niemianowaną. Widać tu, że zagroże-

nie zazwyczaj jest znikome lecz chwilami – w momentach wstrząsów – gwałtownie wzrasta i 
szybko opada. Stąd wynika ważny wniosek merytoryczny: zagrożenie sejsmiczne, ZS(t) i z nim tyl-
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ko związane dynamiczne zagrożenie tąpnięciem, 
)()( tZtZ T

dyn
TS

 jest wielkością szybkozmienną 
(stąd nazwa „dynamiczne”). W najniższej linii pokazano stan zagrożenia sejsmicznego, przyjmują-
cy dyskretne wartości (1≡A, 2≡B, 3≡C i 4≡D) zdefiniowane jak pod Def. 3 rozdz. 1. Tylko ta wiel-
kość jest bezpośrednio potrzebna użytkownikom i komunikat (z programu) ograniczać się może do 
podania prognozy stanu zagrożenia. 
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Rys. 6.1. Przykładowe wyniki prognozy zagrożenia i stanu zagrożenia dla okresu 3 tygodni i jednej ściany w 
kopalni „Bobrek-Centrum”. Od góry: 
- energia całkowita (EAE +Ewstrz) emisji wraz z 95% kwantylem energii prognozowanej, 
- najbardziej prawdopodobna wartość energii prognozowanej, 

- ZT, prognozowane zagrożenie ( 1)],[(0 tttPZ TT
), 

- stan zagrożenia: 1 ≡ a, brak zagrożenia; 2 ≡ b, słabe zagrożenie itd. 
Fig. 6.1. Three weeks (504 hours) of hazard prediction at the longwall in Bobrek – Centrum mine. From top to 
the bottom: observed values of logE and (above it) 95% confidence limit for prediction of logE; mean value of 
predicted hourly logE; predicted seismic hazard or probability that the energy in the nearest future hour, will 
exceed 1·105J; “state” of hazard, classified in four (1,2,3,4) classes.  
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 
Zagadnienie oceny i prognozy zagrożenia tąpnięciem przedstawione zostało poprzez nadanie zna-
nej Metodzie Kompleksowej [1] formy matematycznego „estymatora”, określonego równaniem 
(2.1a), gdzie zagrożenie to (ZT(t)) jest iloczynem prawdopodobieństw: 
- ZS(t), czyli prawdopodobieństwa emisji energii EC, określonego na podstawie obserwacji minio-
nych wstrząsów i AE , 
- PT(E│E>Eg) czyli prawdopodobieństwa tąpnięcia (tylko) wskutek wstrząsu o energii, pod wa-
runkiem E>Eg (np. że E>1·105 J), 
- ZMRG czyli (interpretowanego jako wzmocnienie zagrożenia) prawdopodobieństwa tąpnięcia 
wskutek wpływu Czynników Kształtujących Zagrożenie, pod warunkiem, że E>Eg. 
 Przedstawiona metoda jest logicznie i matematycznie spójna, pod pewnymi warunkami możli-
wa do uogólnienia na wyniki ocen niejednorodnych w przestrzeni (tzn. ocen ZT(x,y,z,t)), np. anali-
tycznych lub prześwietlań, możliwa do optymalizacji poprzez kalibrację charakterystyk czynniko-
wych, a także zawsze możliwa (patrz Tab. 1) do weryfikacji i nieuciążliwa dla użytkowników, któ-
rym komunikować może tylko prognozowane „stany zagrożenia” A, B, C itd. patrz rys. 6.1. 
 Dla jakości wyników podstawowe znaczenie ma jakość i ilość informacji wejściowej, w szcze-
gólności informacji o energiach emisji i o wartościach CKZ związanych zarówno ze wstrząsami 
jak i z tąpaniami.  
 Z pracy tej wynikają (m. in.) następujące wnioski: 
1. Możliwa jest probabilistyczna prognoza zagrożenia tąpnięciem (i zagrożenia sejsmicznego, 
wstrząsem). Polega ona na określeniu prawdopodobieństwa zdarzenia (tąpnięcia lub wstrząsu o 
energii E) w określonym przedziale czasu (t t+Δt) i obszarze, przy czym użytkownikowi można 
komunikować tylko prognozowany „stan” (A, B, itd.) zagrożenia. 
2. Zagrożenie sejsmiczne, ZS(t), dynamicznie zmieniać się może z upływem czasu. Zagrożenie 
aprioryczne („potencjalne”) zmienia się zazwyczaj tylko z odległością od miejsc koncentracji na-
prężeń. Zagrożenie tąpnięciem określa równanie (2.1a). 
3. Prognozowanie zagrożenia sejsmicznego opisano w rozdz. 6. Do prognozy zagrożenia aprio-
rycznego w pierwszym przybliżeniu wystarczają równania (3.2) oraz (2.2) wraz z Tabelą 1 w In-
strukcji MRG, gdzie podane są „punkty”. Dokładniejsza prognoza ZMRG wymaga kalibracji charak-
terystyk czynnikowych, PT( i│E>Eg), dla wszystkich (ważniejszych) Czynników Kształtujących 
Zagrożenie (wg Instrukcji MRG). Budując – w przyszłości – nową Instrukcję MRG, czynniki 
(CKZ) warto zdefiniować tak, by były maksymalnie niezależne. Zaniedbanie tego prowadzi do 
wielokrotnego użycia tej samej informacji, co jest błędem. 
4. Kalibracja charakterystyk wymaga gromadzenia danych o wartościach czynników dotyczących 
zarówno wstrząsów jak i tąpań. Dane dotyczące tylko tąpań nie wystarczą!  
5. Duża niepewność prognoz wydaje się trudna do zredukowania, a jej źródła (najważniejszym jest 
niepewność ocen energii minionych wstrząsów) występują na każdym etapie przetwarzania danych 
i prognozy zagrożenia. 
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Some Prediction Aspects of Mining-Induced Seismic Hazard 
 
Abstract: the subject of this paper is the seismic and rockburst hazard in mining industry estimation 
and prediction. A mathematical forms of – the well known in Polish mining industry – Compre-
hensive Method of Rockburst State of Hazard Evaluation (CMRHE) together with the Expert 
Method of Hazard Evaluation (MRG), are presented and discussed. It appears, that all the compo-
nents of both methods can be cast into the probabilistic context and estimated according to strict 
mathematical rules, assuring logical consistency without interfering into physical and practical 
problems. Presented form of CMRHE, eg. equation (2.1f), is equally simple and understandable as 
the original known version of the method and the final results of hazard evaluation can be analo-
gously expressed as the discrete “states of hazard”. MRG, so far being a typical qualitative method, 
now can be optimized fitting suitable probability models to observed parameters of past seismic 
events and it is expected that this will bring better, quantitative predictions of rockburst hazard. 
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Закономерности развития смещений контура участковых 
подготовительных выработок в слабометаморфизованных 
породах 
 
 

В.И. Бондаренко, Г.А. Симанович, С.Л. Денисов, М.С. Демидов  
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АННОТАЦИЯ: Выполнен анализ результатов измерения смещений породного контура 
участковых подготовительных выработок в разных горно-геологических и 
горнотехнических условиях шахт Западного Донбасса и установлены закономерности 
влияния геомеханических параметров в процессе подвигания очистного забоя. Проведена 
экспресс-методика разделения сближения пород кровли и почвы на составляющие и 
результаты шахтных наблюдений. Обоснована практическая ценность предложенной 
методики для прогнозирования условий ритмичной работы механизированного комплекса. 
 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пластовая выработка, породный контур, смещения, анализ, прогноз. 
 
 
 
На шахтах Западного Донбасса отработку выемочных столбов ведут по бесцеликовой 
технологии с повторным использованием участковых подготовительных выработок 
(выемочных штреков), что особенно актуально при достигнутых высоких нагрузках на 
очистной забой, когда остро стоит вопрос своевременного воспроизводства фронта 
очистных работ. Поэтому проблема поддержания выемочных штреков в эксплуатационном 
состоянии, особенно после прохода лавы, по-прежнему остается ключевой в ракурсе 
ресурсосбережения при обеспечении надежной высокопроизводительной работы очистных 
забоев. 

Данное направление далеко не ново и его с переменным успехом реализовывали, 
начиная со второй половины ΧΧ века, в том числе и на шахтах Западного Донбасса с 
момента ввода их в эксплуатацию. Были проведены многочисленные исследования [1…5] 
устойчивости выемочных штреков по мере движения лавы и сформировалось мнение о 
наличии четырех характерных участков по их длине: вне зоны влияния очистного забоя, 
зона опорного давления впереди лавы, зона неустановившегося горного давления позади 
лавы и зона стабилизации геомеханических процессов на удаленных от забоя участках 
выработанного пространства. Общая тенденция такова (рис. 1), что относительно 
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небольшие перемещения породного контура вне зоны влияния очистного забоя начинают 
возрастать по мере его подхода на расстояние 80...20L м с достижением максимальной 
скорости сближения породного контура сразу после прохода лавы на участке 10...5  м от ее 
забоя; далее интенсивность роста перемещений затухает и при отходе лавы 80...30L м 
стабилизируется с относительно небольшой скоростью смещений в зависимости от степени 
влияния реологических факторов и вышележащих водоносных горизонтов. 

Приведенные качественные закономерности развития сближения кровли и почвы (см. 
рис. 1) характерны и для сближения боков выемочных штреков, а их построение по 

относительной величине 
maxV
V (здесь V – текущее сближение, maxV – максимальное 

сближение в зоне стабилизации горного давления) позволяет абстрагироваться от 

абсолютных значений и уделить основное внимание функции )L(
V

V

max

.  

 
Рис. 1. Характерные закономерности развития относительного сближения кровли и почвы 

maxV
V  в 

зависимости от расстояния L до очистного забоя при глубине разработки: 
 – Н<200 м;  – 200 м ≤Н≤300 м;  – 300<Н 

 
 

Инструментальные наблюдения конца 60х  годов прошлого столетия проводились в 

Западном Донбассе на глубине 200H м [1], а функция )L(
V

V

max

отличается значительными 

перепадами интенсивности роста: 
– вне зоны влияния очистных работ сближения кровли и почвы на уровне 10…30 мм 

не сказываются на устойчивости выемочных штреков и составляют 3…6% от максимальной 
величины в зоне стабилизации горного давления; 
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– начиная с 20…30 м впереди лавы сближения увеличиваются до 8..12% и по мере ее 
подхода скорость сближения возрастает; в результате на сопряжении величина сближения 
кровли и  почвы достигает уже 25…28% от максимального значения; 

– после прохода лавы на расстояние до 20 м происходит наиболее интенсивный рост 
сближений, достигающий maxV%)81...77( ; 

– на расстоянии 40L м и более величина сближений составляет – 89…94% от 
максимального и этот процесс стабилизируется. 

Приведенные данные указывают на достаточно устойчивое состояние выемочных 
штреков на малых глубинах вплоть до подхода лавы, когда еще не исчерпана 
конструктивная податливость рамной крепи ( в те годы в основном АП-3 ). Поэтому не 
имело практического смысла применять какие-либо иные (более мощные) конструкции или 
производить усиление используемой крепи, например, за счет анкерного упрочнения 
впереди лавы. Иная картина наблюдается в районе сопряжения и позади очистного забоя, 
где  интенсивный рост смещения настоятельно требовал совершенствования способов 
охраны выемочных штреков для их повторного использования, что и составляло основную 
задачу ученых и специалистов. Причина резкого роста смещений позади очистного забоя 
объясняется пониженной напряженностью массива на малых глубинах, когда в основном 
целостные слои надугольной толщи зависали над выработанным пространством и 
выработкой; их консоли имели повышенную длину пролета, что формировало более 
значительное опорное давление непосредственно в районе выработки. В результате, 
ограниченные проявления горного давления до подхода лавы на небольшом участке в 
30…40 м сменялись интенсивным их развитием вплоть до полной потери устойчивости 
выемочного штрека. 

С развитием горных работ в Западном Донбассе и переходом на более глубокие 

горизонты замеряемая функция )L(
V

V

max

 изменялась не только в количественном, но и в 

качественном плане: 
– увеличиваются участки влияния очистных работ как впереди, так и позади лавы, а 

повышенная напряженность пород проявляется в развитии существенных перемещений 
контура даже вне зоны влияния очистных работ, где сближение кровли и почвы составляет 
10...14% от максимального; абсолютные значения смещений породного контура иногда 
превышают конструктивную податливость крепи КШПУ, которая в 90х  годах прошлого 
столетия получила широкое распространение на шахтах Западного Донбасса; 

– по мере подхода лавы увеличивается скорость смещения и относительная величина 
сближения на сопряжении составляет 36…45% от максимального, а состояние рамной крепи 
уже требовало ее усиления (еще до подхода лавы) анкерами преимущественно в боках 
выработки для предотвращения их сближения [4]; 

– позади лавы также имела место максимальная скорость сближения кровли и почвы, 

но интенсивность роста параметра 
maxV
V  была заметно ниже, чем на малых глубинах (см. 

рис. 1, области 1 и 2); 
Таким образом, на рассматриваемых глубинах )м300Hм200(  приходится 

проводить ряд мероприятий не только по охране выемочных штреков, но и по 
совершенствованию крепи, ее усилению вне зоны влияния очистных работ для достижения 
общей цели – повторного использования выработки. Это обусловлено ростом 
напряженности массива, его частичным переходом в предельное и запредельное состояние, 
которое провоцирует развитие значительных перемещений вне зоны влияния очистных 
работ; с другой стороны, повышенная напряженность пород кровли порождает ускорение 
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обрушения зависающих консолей над выработкой, уменьшение их пролета и, как 
следствие,– снижение концентрации горного давления позади лавы. Отсюда более плавный 

рост параметра 
maxV
V  в районе очистного забоя, обосновывающий направление повышения 

устойчивости выемочных штреков как комплекс взаимосвязанных мероприятий по их 
креплению (до подхода лавы) и охране (вслед за лавой) – ведь ограничение перемещений 
породного контура вне зоны влияния очистных работ способствует снижению их конечных 
(максимальных) значений в зоне установившегося горного давления. 

На рубеже веков уже большинство шахт перешло на глубокие горизонты (в понимании 
специфических условий Западного Донбасса) и это продолжило видоизменение функции 

)L(
V

V

max

: 

– зона влияния очистных работ уже распространяется на расстояние 80…100м и более 
впереди и позади лавы, поэтому еще за 40…50 м от нее  сближений пород кровли и почвы 
достигают 28…40% от максимальных (см. рис 1, область 3); это ухудшает состояние 
выемочного штрека и зачастую требует проведения ремонтно-восстановительных работ 
задолго до подхода лавы; 

– непосредственно вблизи лавы интенсивность роста сближений кровли и почвы 
замедляется (в сравнении с областями 1 и 2 на рис. 1) и происходит ее монотонное 
увеличение вплоть до 40…80 м позади очистного забоя, где относительная величина 
сближения достигает 73…90%; здесь требуются эффективные конструктивно-
технологические решения по охране выемочных штреков, так как величина сближений 
породного контура может достигать 2…3м. 

В итоге, высокая напряженность углевмещающего массива создает условия для 
появления обширных зон его разупрочнения и разрыхления в окрестности выемочного 
штрека, подвергающегося воздействию интенсивных проявлений горного давления задолго 
до подхода лавы, а ее влияние снижается (в относительных показателях), так как 
значительные области массива уже разупрочнены; следовательно, возрастает роль 
комплексного подхода к проблеме сохранения устойчивости выработки путем 
совершенствования конструктивно-технологических параметров крепления и охраны как 
единого и взаимосвязанного геомеханического процесса поддержания выемочных штреков 
для их повторного использования. 

В подтверждение анализируемых закономерностей был выполнен комплекс 
следующих исследований: моделирование состояния пластовой выработки вне зоны 
влияния очистных работ; измерение сближений кровли и почвы в этой же зоне, но на 
разных глубинах H ее расположения; измерение перемещений контура выработки в 
зависимости от расстояния до очистного забоя. 

Основная задача моделирования с привлечением современных компьютерных 
программ заключается в выявлении тенденций изменения состояния слоистого массива 
слабых пород в окрестности пластовой выработки с увеличением глубины H , ее 
размещения и геомеханическое обоснование предпосылок к сохранению ее устойчивости до 
подхода очистного забоя. 

Моделировалась реальная структура углевмещающей толщи с объективно 
существующими расслоениями по плоскостям напластований смежных литологических 
разностей, представленных слабыми аргиллитами и алевролитами (сопротивление сжатию 

5,13...11сж МПа), песчаником средней крепости ( 50...40сж МПа), угольными 
пластами и пропластками ( 35...5,31сж МПа). 
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Поведение каждой литологической разности описывалось полной диаграммой 
деформирования (от упруго-пластического состояния до стадий разупрочнения и 
разрыхления) с привлечением данных [ 2, 3, 6, 7 ] по свойствам пород Западного Донбасса. 
Эпюры полных перемещений близлежащего массива приведены на рис. 2, где даны 
фрагменты его состояния на двух глубинах: 200H м и 600H м. На глубине 200 м 
наблюдается типичная картина упруго-пластического состояния массива с величиной 
сближения кровли и почвы 45…55 мм и боков 50…55 мм. С переходом на глубину 600 м  
меняется поле перемещений в качественном и количественном плане: значительные объемы 
пород вокруг выработки переходят в предельное и запредельное (разупрочнение и 
разрыхление) состояния с максимальным опусканием кровли 1859 мм и поднятием почвы на 
1500…1600 мм; сближение боков достигает 2000…2500 мм; в результате выработка 
полностью не пригодна к дальнейшей эксплуатации уже на участке вне зоны влияния 
очистных работ. 

 
а) 

 

 
б) 
 

 
 

Рис. 2. Эпюры  полных перемещений в пластовой выработке  
вне зоны влияния очистных работ при глубине : 
а) Н= 200 м; б) Н= 600 м 
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В этом же плане интересен процесс изменения формы и размеров контура выработки на 

разных глубинах, который отражен на рис. 3 по результатам компьютерного моделирования. 
На глубине 200 м идет обжатие рамной крепи, а перемещение породного контура находятся 
в пределах ее конструктивной податливости; состояние выработки вполне 
удовлетворительное и не требует каких-либо дополнительных мероприятий по повышению 
ее устойчивости. На глубине 400 м, крепь работает за пределами конструктивной 
податливости и испытывает пластические деформации практически по всему периметру, 
интенсивно развивается пучение  и уменьшается остаточное сечение выработки. На глубине 
600 м выработка не пригодна к эксплуатации как по зазорам, регламентируемым правилами 
безопасности, так и по условиям проветривания еще до подхода очистного забоя. 

 

Н=600 м

400

200

 
 
Рис. 3. Изменение контура выработки в зависимости от 
глубины Н  ее расположения 
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Рис 4. Потеря сечения штрека 
св

св

S
S  в зависимости от 

глубины разработки для типоразмеров выработки: 
1 – КМП-А3-9,2; 2 – КМП-А3-13,8; 3 – КМП-А3-18,3;  
4 – КШПУ-9,5; 5 – КШПУ-14,4; 6 – КШПУ-17,7 
 

Указанные результаты были проверены при моделировании шести различных 
типоразмеров сечений с двумя видами крепей – КМП–А3 и КШПУ, наиболее используемых 

на шахтах Западного Донбасса (рис. 4). Потеря сечения 
св

св

S
S  выработки на глубине 200 м 

не превышает 18%, а на глубине 600 м составляет 67…78%. 
Установленные закономерности моделирования получили подтверждение при 

шахтных инструментальных наблюдениях за смещениями породного контура выемочных 
штреков вне зоны влияния очистных работ. Для этого в 163 сборном штреке ПСП «Шахта 
«Степная» были установлены реперные станции, которые располагались на разных 
глубинах от 335 м до 400 м ввиду отработки выемочных столбов по восстанию. Результаты 
сближений пород кровли и почвы (от 260 мм до 1240 мм), а также боков (от 150 мм до 830 
мм) убедительно доказывают рост перемещений породного контура с увеличением глубины 
разработки. Кроме того, при сравнении шахтного эксперимента с компьютерным 
моделированием приходим к выводу, что полученные значения есть величины одного 
порядка, что для геомеханических расчетов уже оценивается как удовлетворительный 
результат. 

Следующий этап шахтных исследований был посвящен установлению 
закономерностей перемещений V  породного контура выемочных штреков в зависимости от 
расстояния L  до очистного забоя на глубинах разработки более 300 м. Объект 
исследований – сборные штреки 157 и 161 лав ПСП «Шахта «Степная» ОАО 
«Павлоградуголь», которая разрабатывает пласт 6С  в блоке №3 на глубине 490...300H м. 
Длина 159 и 163 штреков составляет 2500 м, они проведены с гор. 300 м по падению пласта 

6С на гор. 490 м со средним уклоном о4  при комбинированной подрывке кровли и почвы 
сечением под крепь КШПУ-М-15,1 на отдельных участках под крепь КМП-А3-13,8. 

Исследования проводились в течение пяти месяцев с интервалом в 1-2 недели по 
следующей методике: на момент начала испытаний впереди движущегося забоя лавы было 
выделено по пять замерных станций на 159м и 163м сборных штреках. Замерные станции 
были привязаны к пикетам, что позволило контролировать расстояние до очистного забоя на 
день выполнения замеров. При этом по 159му сборному штреку контурные замерные 
станции находились на пикетах 142, 144, 146, 148 и 150, по 163 – 192, 194, 196, 198 и 200. 

Первая ближайшая станция на момент заложения располагалась впереди очистного 
забоя на расстоянии 120 м и находилась вне зоны повышенного горного давления. 

В связи со сложностью и трудоемкостью нивелирования профиля наклонной 
выработки на длину более 2000 м, измерение смещений пород на контуре выработок 
производилось по экспресс-методике, разработанной совместно кафедрами подземной 
разработки месторождений и маркшейдерии НГУ. 

Сущность этой методики состоит в том что, за начало отсчета на конкретной замерной 
станции принималась почва пласта (рис. 5). С помощью лазерного плоскостепостроителя и 
рулетки замерялись расстояния от лазерного луча до почвы пласта )h( пл , кровли )h( кр  и 
почвы )h( почв  выработки, а также засечек на левой )h( ст.лев  и правой )h( ст.пр  стойках 
арочной крепи. 
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Рис. 5. Схема замеров смещений в выработке: 

)h( пл  – расстояние от луча до почвы пласта;  

)h( кр  – расстояние от луча до кровли выработки;  

)h( почв – расстояние от луча до почвы выработки;  

)h( ст.лев – расстояние от луча до отметки на левой стойке;  

)h( ст.пр – расстояние от луча до отметки на правой стойке. 

 
Такой подход позволил разделить общие смещения пород на составляющие от кровли 

и от почвы, а также учесть вдавливание стоек арочной крепи в почву выработки. 
Впереди очистных забоев производилась подрывка почвы подготовительных 

выработках с помощью породоподдирочных машин на величину 900 мм, что учитывалось 
при определении величины смещения почвы выработки. Правая стойка крепи сборного 
штрека по мере подвигания забоя лавы извлекалась, а затем восстанавливалась. По этой 
причине нет возможности установить величину ее вдавливания в почву выработки на 
сопряжении и после прохода лавы.  

Результаты проведенных экспериментов представлены на графиках смещений кровли, 
почвы и вдавливания левой стойки в почву выработки в зависимости от расстояния до 
очистного забоя (рис. 6…8). 

Полученные экспериментальные данные о развитии смещений породного контура 
выемочных штреков позволяют дать следующую оценку сложившейся горно-геологической 
ситуации. 

Впереди очистного забоя при расстоянии более 40 м до 161й лавы и более 50 м до 157й 
лавы имеют место незначительные смещения пород суммарной величиной 150…200 мм. 
При приближении лавы к местам замеров на расстояние менее 40 м по 163му сборному 
штреку и менее 50 м по 159му сборному штреку наблюдается существенное увеличение 
смещений в выработках, что говорит о перемещении зоны опорного давления движущейся 
впереди лавы к местам замеров. Интенсивные смещения пород в выработках наблюдаются и 
после прохода лав, длина этих участков позади очистных забоев около 40 м по обоим 
штрекам. 
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Рис. 6. Зависимость смещения пород кровли крU  (        ) и почвы почвU  (         )  

от расстояния до лавы в 159 сборном штреке 
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Рис. 7. Зависимость смещения пород кровли крU  (          )и почвы почвU (         )  

от расстояния до лавы в 163 сборном штреке 
 

SEP 2011, Sesja: Utrzymanie wyrobisk przyścianowych

– 641 –



 10

0

100

200

300

400

-120 -80 -40 0 40 80 L, 

U . , 

 
 
Рис. 8. Зависимость величины вдавливания ст.левU  стойки крепи в почву от расстояния до лавы: 
163 сборный штрек (           ); 159 сборный штрек(         ) 
 

Впереди очистных забоев вне зоны их влияния (на 159м сборном штреке более 50 м, на 
163 сборном – более 40 м) наблюдаются относительно небольшие смещения пород в 
выработках, скорость которых составляет 2…2,5 мм/сутки. В зоне влияния очистных работ 
(на 159м сборном штреке впереди лавы на 50 м, позади на 40 м, на 163 сборном штреке 
впереди лавы на 40 м, позади на 40 м) наблюдается интенсивные процессы сдвижения пород 
на контуре выработок со скоростью: по кровле 24…28 мм/сутки, по почве 12…14 мм/сутки, 
вдавливание стоек в почву – 17…19 мм/сутки. Позади очистных забоев вне зоны их влияния 
(расстояние от лав более 40 м) процесс сдвижения стабилизируется, скорость смещения 
пород составляет по кровле 3..4 мм/сутки, по почве 5…6 мм/сутки, по вдавливанию стойки 
крепи 4…5 мм/сутки. 

Таким образом, общая величина смещений в выработках в зоне действия временного 
опорного давления составляет 500-600 мм, длина участков интенсивных смещений по 159му 
сборному штреку – 90 м, по 163му сборному штреку – 80 м. В зоне установившегося 
опорного давления позади лав на расстоянии более 40 м процесс сдвижения в 
поддерживаемых частях выработок стабилизируется. За время наблюдений общие смещения 
пород составили 200…250 мм. 

За все время промышленного эксперимента, общие смещения пород в 159 сборном 
штреке составили 1000…1100 мм, в 163м сборном штреке – 900…1000 мм. 

Результаты наблюдений обработаны известными методами математической статистики 
с использованием стандартных программ Microsoft Excel 2003. 

Для 159 сборного штрека уравнения регрессии имеют следующий вид при 
соответствующем коэффициенте R парной корреляции. 

6,393L2,3L102L105U 2335
кр , м           (1) 

при 96,0R 2 ; 
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257L95,2L103L104U 2335
п , мм                                                              (2) 

при 97,0R 2 . 
 

253L64,2L102,0L105U 2335
ст.лев , мм                                                      (3) 

при 90,0R 2 . 
 
Для 163го сборного штрека получены такие зависимости: 

230L95,2L10L106U 2335
кр , мм                                                                (4) 

при 93,0R 2 . 
 

229L87,2L104,1L107U 2335
п , мм                                                           (5) 

 
при 92,0R 2 . 
 

234L07,2L104,0L103U 2335
ст.лев , мм                                                     (6) 

при 94,0R 2 . 
 

Как видим, семейство уравнений (1)…(6) достаточно однородно, что указывает на 
стабильность фиксируемых геомеханических процессов в окрестности выемочных штреков 
и возможности интерполяции результатов на схожие горно-геологические условия.  

Тогда вполне очевидна актуальность накопления информации в виде функций )L(U  
по разным горно-геологическим и горнотехническим условиям отработки выемочных 
участков в Западном Донбассе, которые, с учетом выявленных тенденций при 300H м 
(см. рис. 1, обл. 3) позволяют решать ряд практических задач по прогнозированию 
необходимости выполнения совокупности мероприятий (по обеспечению 
эксплуатационного состояния выемочных штреков при их повторном использовании) уже 
на стадии разработки проектной документации. 

Во-первых, интенсивные проявления горного давления в слоистом массиве слабых 
пород [8, 9] еще вне зоны влияния очистных работ требуют выбора соответствующих 
средств крепления, например опорно-анкерного [10] или рамно-анкерного [4, 11], 
создающих мощную породную грузонесущую конструкцию с высокой реакцией отпора и 
резко ограничивающие смещения породного контура выемочных штреков. Эти ограничения 
в период проведения выработки позитивно скажутся на уменьшении смещений на контуре 
штреков после прохода лавы и снижении затрат на ремонтно-восстановительные работы при 
их повторном использовании. 

Во-вторых, величина опускания кровли с учетом вдавливания стоек рам в почву 
выработки является параметром, который необходимо регламентировать по условиям 
надежной работы погрузочного пункта лавы. Необходимо обеспечить требуемый 
технологический зазор между наиболее выступающей частью приводной головки забойного 
скребкового конвейера с учетом высоты транспортируемого угля и нижней поверхностью 
верхняка крепи усиления сопряжения, например по рекомендациям [12, 13]. 

В-третьих, на том же погрузочном пункте лавы необходимо обеспечить требуемый 
технологический зазор по высоте между нижней поверхностью приводной головки 
забойного конвейера и скребковым перегружателем на сборном штреке. Здесь следует 
предусмотреть при проектировании не только глубину подрывки почвы при проведении 
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выработки, но и прогнозируемую величину пучения почвы с величиной вдавливания стоек 
рам; следовательно, еще до подхода лавы необходимо выполнить соответствующие 
мероприятия, например, плановую подрывку почвы, установку анкеров в будущей берме 
штрека и их соединение с нижней частью стоек рам по рекомендациям [4, 11], применение 
подпятников под опоры стоек рам повышенной площади и т.п. 

В-четвертых, после прохода лавы также следует ограничить перемещения породного 
контура выбором рациональных конструктивно-технологических параметров охраны 
выемочных штреков, где требуется одновременно решать задачи устойчивости рамной 
крепи, бермы штрека, его почвы и целостности охранной конструкции, например по 
рекомендациям [14]. 

В-пятых, в зоне установившегося горного давления позади очистного забоя 
необходимо обеспечивать требуемое остаточное сечение выемочного штрека по условию 
проветривания, для чего также следует прогнозировать смещения породного контура и в 
соответствии с ними проводить ряд ремонтно-восстановительных мероприятий, в том числе 
и по усилению рамной крепи. 

В целом по изложенным концепциям, полученным результатам аналитических и 
шахтных исследований можно сделать следующие выводы. 

1. Переход на более глубокие горизонты отработки угольных пластов Западного 
Донбасса меняет не только количественные, но и качественные закономерности развития 
перемещений породного контура выемочных штреков по мере движения очистного забоя – 
повышенная напряженность слабого углевмещающего массива увеличивает долевое участие 
геомеханических процессов вне зоны влияния очистных работ и снижает их относительный 
вклад в конечную конвергенцию окружающих пород в зоне установившегося горного 
давления за лавой. 

2. Моделирование состояния выемочного штрека и шахтные исследования показали, 
что в слоистом массиве слабых пород на глубине 330…400 м еще вне зоны влияния 
очистных работ развиваются значительные перемещения породного контура (сближение 
кровли и почвы до 1240 мм, боков – до 830 мм, при этом потеря сечения может составлять 
28…44%), которые выводят выемочный штрек из регламентируемого эксплуатационного 
состояния задолго до подхода лавы. 

3. Интенсификация сдвижения массива в зоне влияния очистных работ (скорость 
смещений растет от 2…6 мм/сут. до 12…28 мм/сут. в районе сопряжения) еще более 
ухудшает состояние выемочных штреков и делает проблематичной перспективу их 
повторного использования. 

4. Поэтому, в современных условиях отработки угольных пластов в Западном 
Донбассе для обеспечения не только эксплуатационного состояния выемочных штреков, но 
и возможности их повторного использования необходим постоянный мониторинг и 
прогнозирование целесообразности проведения соответствующих мероприятий на 
протяжении всего периода поддержания выработки (от стадии ее сооружения до работ по 
погашению). 

5. Приведен пример получения по оригинальной методике зависимостей развития 
перемещений породного контура от положения лавы, который при накоплении достаточной 
базы данных может быть использован для прогнозирования состояния выемочных штреков 
и в совокупности с изложенными критериями оценки является основой для выбора 
рекомендаций по эффективному поддержанию участковых выработок с целью их 
повторного использования. 
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w kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. – 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono dotychczasowe doświadczenia związane z prowa-
dzeniem i utrzymaniem chodników przyścianowych w kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” w ok-
resie prawie 30 lat eksploatacji. Omówiono pierwsze doświadczenia ze stosowania systemu eks-
ploatacji „do pola” z utrzymywaniem chodników przyścianowych za ścianą. Scharakteryzowano 
obecnie stosowany system eksploatacji „od pola” oraz sposób prowadzenia chodników przy-
ścianowych w tym systemie. Przedstawiono rodzaje stosowanej obudowy chodnikowej i jej zmia-
ny dokonywane w różnych latach eksploatacji, a także sposobów wzmacniania obudowy dla po-
trzeb utrzymania skrzyżowania ściana-chodnik. Uwzględniono uwarunkowania związane z tech-
niką strugową urabiania, a także problem zaciskania chodników przyścianowych. W końcowej 
części artykułu omówiono również przeprowadzoną w roku 2010 próbę utrzymywania chodnika 
podścianowego za ścianą. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo podziemne, węgiel kamienny, wyrobiska korytarzowe, chod-
niki przyścianowe, obudowa chodnikowa, zaciskanie wyrobisk górniczych 
 
 
 
1. UTRZYMYWANIE CHODNIKÓW PRZYŚCIANOWYCH W SYSTEMIE „DO POLA” 

STOSOWANYM W LATACH 1982–1990 
 

Eksploatacja węgla kamiennego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym zapoczątkowana została 30 li-
stopada 1982 roku z chwilą uruchomienia pierwszej ściany badawczej w pokładzie 382. Była to 
ściana o długości 100 m uzbrojona bezpośrednio przy filarze szybowym i prowadzona w systemie 
„do pola”. W blisko 30 letniej eksploatacji ścianami wyróżnić można dwa okresy: początkowy 
trwający od uruchomienia pierwszej ściany w roku 1982 do roku 1990, kiedy to eksploatacja 
prowadzona była w systemie „do pola”, w którym obydwa chodniki przyścianowe wykonywane 
były wraz z postępem ściany i później utrzymywane za ścianą, oraz okres po 1990 roku, trwający 
nadal, kiedy stosowany jest system „od pola” z likwidacją chodników za ścianą. 
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 System „do pola” polegał na tym, że: 
● chodniki przyścianowe wykonywane były z minimalnym wyprzedzeniem ściany (do 8 m), 
● stosowane były odrzwia obudowy chodników przyścianowych z kształtownika początkowo 

V29, później V36, najczęściej o rozstawie 0,5 m, 
● pas podsadzkowy chroniący chodnik od zrobów wykonywany był w formie kasztu z 

podkładów kolejowych staroużytecznych wypełniany kamieniem, o różnej szerokości i 
konstrukcji, 

● chodniki przyścianowe początkowo wykonywane były za pomocą MW, a później 
zaprojektowane zostało specjalne urządzenie urabiajaco-ładujące. 

W systemie tym podstawową rolę odgrywał problem ochrony i utrzymania chodników przy-
ścianowych po przejściu ściany, który nastręczał olbrzymich problemów. 

 Dlatego też od samego początku eksploatacji, prowadzono liczne eksperymenty i doświadcze-
nia, które doprowadziły do wypracowania końcem lat 80-tych bardzo kosztownych i pracochłon-
nych, ale względnie skutecznych rozwiązań prowadzenia i utrzymania chodników przyścianowych 
za ścianą w systemie „do pola”. 

W celu wyeliminowania niszczenia elementów odrzwi obudowy wskutek zaciskania bocznego 
chodników w strefie silnych wpływów ciśnień eksploatacyjnych na odcinku do ok. 40 m za fron-
tem ściany, od strony calizny węglowej, lub od starych zrobów stosowane były specjalne odrzwia 
obudowy chodnikowej, posiadające łuki ociosowe połączone przegubowo z elementem stropnico-
wym (tzw. obudowa przegubowa). Obudowa ta pozwalała na przybierkę (zwykle dwukrotną) wy-
ciśniętego ociosu i odchylenie łuku ociosowego do pozycji wyjściowej. Zasadę pracy tej obudowy 
oraz typowy przebieg zaciskania chodnika przyścianowego w takiej obudowie przedstawiono na 
rys. 1 i 2. 
 
 

 
 
Rys. 1. Sposób pracy łuku ociosowego połączonego przegubowo 
Figure 1. 
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Z przeprowadzonych w latach 1985-87 doświadczeń związanych z utrzymywaniem chodników 
przyścianowych za ścianą wynikały następujące wnioski: 

● Zastosowanie kasztów drewnianych wypełnionych kamieniem oraz wzmocnionych za Pomo-
cą rzędów stojaków z kształtownika V prowadziło do zdecydowanego zmniejszenia konwer-
gencji stropu oraz poprawy warunków utrzymania chodników przyścianowych. 

● Zastosowanie przegubowych łuków ociosowych od strony calizny węglowej wyeliminowało 
destruktywne oddziaływanie pełzającego ociosu i prowadziło do kilkukrotnego zmniejszenia 
zaciskania poziomego oraz skutecznie zapobiegało deformacji obudowy w części stropowej 
i ociosowej. 

● Dalszą poprawę warunków utrzymania chodników przyścianowych dało zastosowanie spoiw 
anhydrytowych do uszczelnienia kasztu oraz przestrzeni między kasztem a obudową. 
Szczególnie poprawiało to pracę obudowy od strony zawału dając przy tym pełną izolację 
zrobów. 

 
 

 
 
Rys. 2. Typowy przebieg zaciskania obudowy przegubowej w chodniku przyścianowym 
Figure 2.  
 
 

Tylko system utrzymania chodników przyścianowych za ścianą oparty na trzech ww. element-
tach zapewniał względną skuteczność ochrony chodników w stosowanym systemie eksploatacji „do 
pola”. Końcową konstrukcję pasa ochronnego chodników przyścianowych stosowanego u schyłku 
lat 80-tych przedstawiono na rys. 3. 
 Ten skomplikowany sposób ochrony chodników był jedną z zasadniczych przyczyn odrzucenia 
systemu eksploatacji „do pola”, gdyż był hamulcem postępów ścian. 
 
 
2. ZMIANA SYSTEMU EKSPLOATACJI Z POCZĄTKIEM LAT 90-TYCH 
 
Od 1990 roku dokonywano stopniowej zmiany sposobu eksploatacji z opisanego systemu „do 
pola” z wykonywaniem chodników przyścianowych wraz ze ścianą i utrzymaniem tych chodników 
po przejściu ściany, na system „od pola” z wcześniejszym wykonaniem chodników przyściano-
wych i ich likwidacją wraz z postępem ściany. 
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Rys. 3. Pas ochronny chodników przyścianowych stosowany końcem lat 80-tych 
Figure 3.  
 
 

Zmiana systemu stała się punktem zwrotnym w zakresie wzrostu postępów ścian i zwiększenia 
wydajności pracy w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. System ten z jednokrotnym 
wykorzystaniem chodnika przyścianowego stosowany jest nadal. 
Obecnie stosowany system eksploatacji charakteryzuje się następującymi cechami: 

● jest to systemem ścianowy „od pola”, z zawałem stropu, o długości ścian 250-320 m i wybie-
gach do 3200 m, 

● oba chodniki przyścianowe drążone są z wyprzedzeniem i wykonywane na całej długości 
przed uruchomieniem ściany, 

● obydwa chodniki przyścianowe likwidowane są sukcesywnie za frontem ściany, a dla każdej 
kolejnej ściany wykonywane są dwa nowe chodniki, 

● w stosowanym systemie eksploatacji nie pozostawia się chodników przyścianowych za fron-
tem ściany i nie utrzymuje ich dla następnych ścian, ze względu na duże ciśnienia eksplo-
atacyjne, intensywne wypiętrzanie spągu, rozległe spękania skał stropowych i intensywne 
zaciskanie obudowy chodnikowej, 
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● chodniki wykonywane są o kształcie łukowym z obudową odrzwiową specjalną z kształ-
townika V36 (częściowo w lepszych warunkach również z V32) ze stali S480W o rozstawie 
odrzwi najczęściej 0,75-0,9 m, 

● istotną rolę w utrzymaniu chodników przyścianowych w różnych fazach utrzymywania chod-
ników odgrywa obudowa kotwiowa zarówno jako kotwienie niskie z użyciem kotwi sta-lo-
wych prętowych (najczęściej o długości 2,7 m), oraz kotwienie wysokie z zastosowaniem 
kotwi strunowych (zwykle o długości 6,0 m), 

● wielkość przekroju poprzecznego wyrobisk przyścianowych ulegała wielokrotnym zmianom, 
przy czym obecnie dla ścian kombajnowych typowa jest wielkość 10, a w przypadku chod-
ników przyścianowych dla ścian strugowych wielkości 11 (nadścianowy) i 12 (podęciano-
wy), 

● do roku 2000 obudowa chodników przyścianowych była w trakcie drążenia wykonywana 
jako zamknięta. Obecnie wykonywana jest jako otwarta, a zamykana tylko w wybranych 
przypadkach po podbierce spągu. 

 
 
3. ZMIANY KONSTRUKCJI ODRZWI OBUDOWY CHODNIKÓW PRZYŚCIANOWYCH 
 
3.1. Obudowa zamkni ta dla chodników przy cianowych w latach 1990 
 

W pierwszych latach prowadzenia eksploatacji chodniki przyścianowe wykonywane były w obu-
dowie odrzwiowej wielkości 7 z kształtownika V29 o rozstawie odrzwi najczęściej 0,5 m. Były to 
odrzwia typowe 4-elementowe wykonywane jako otwarte. W drugiej połowie lat 80-tych zwięk-
szono przekrój poprzeczny chodników przyścianowych poprzez zastosowanie odrzwi tzw. 8/10, 
w których stropnice były z odrzwi wielkości 10, natomiast łuki ociosowe z odrzwi wielkości 8. 

Po zmianie systemu eksploatacji „od pola” i przejściu na wykonywanie chodników przy-
ścianowych z wyprzedzeniem, chodniki te wykonywane były w obudowie podobnej jak pozostałe 
wyrobiska, tj. w obudowie zamkniętej specjalnej z kształtownika V36 zamykanej podczas drążenia 
w strefie przodkowej bezpośrednio za kombajnem. Najczęściej stosowany był typoszereg odrzwi 
zamkniętych specjalnych ŁPZS taki sam w przekopach, chodnikach głównych jak i chodnikach 
przyścianowych. Najczęściej w chodnikach przyścianowych w latach 90-tych stosowany był 
rozmiar odrzwi 9 typoszeregu ŁPZS, których konstrukcje przedstawiono na rys. 4. 
 W okresie tym chodniki przyścianowe utrzymywane były cały czas w obudowie zamkniętej, 
dopiero przed samą ścianą w odległości około 60 m spągnice demontowano i w strefie ciśnień 
eksploatacyjnych ściany utrzymywano chodnik w obudowie otwartej. 
 
3.2. Obudowa typoszeregu C z odrzwiami otwartymi rozszerzonymi przy sp gu 
 

Do roku 2001, zarówno w samodzielnych obudowach podporowych jak i z zastosowaniem odrzwi 
rozrzedzonych z kotwieniem, standardowo stosowano odrzwia zamknięte specjalne typoszeregu 
ŁPZS. Podporność tych odrzwi wielkości 9, przy rozstawie 1,0 m wynosi około 0,2 MPa. Odrzwia 
te dość dobrze spełniały swoją rolę w obudowach podporowych, w korzystnych i średnich wa-
runkach geologiczno-górniczych, przy zagęszczeniu odrzwi do 0,75 m. Zdarzały się jednak i wów-
czas sporadyczne przypadki niszczenia elementów spągnicowych, zwłaszcza w gorszych warun-
kach geomechanicznych. 

Wraz z wdrażaniem obudów mieszanych rozrzedzono odrzwia obudowy podporowej do 1,0-1,2 m, 
a nawet do 1,5 m. Zastosowanie obudowy kotwiowej w części stropowej skutecznie wzmacniało 
górotwór i rekompensowało zmniejszoną podporność obudowy odrzwiowej. W odniesieniu do 
spągu i ociosów nie uzyskano proporcjonalnego wzmocnienia górotworu, co przejawiało się częs-
tym wyłamywaniem spągnic, już w średnich warunkach geologiczno-górniczych. Próby utrzy-
mania spągu za pomocą obudowy kotwowej prowadzono już od roku 1996 (obudowa otwarta z kot-
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wieniem spągu), ale z nikłym skutkiem. W 1999 roku podjęto ostatnią próbę kotwienia spągu, tym 
razem w samym przodku drążonego chodnika, przed kombajnem. Zastosowano wówczas kotwie-
nie spągu kotwiami stalowymi (o długości 2,7 m z łbem kutym), zabudowanymi za pomocą wozu 
kotwiącego SWKB, z wierceniem otworów „na sucho”. Kotwienie takie również okazało się nie 
skuteczne. Spąg uległ wypiętrzeniu między kotwiami, a także wraz z kotwiami. 
 
 

 
 
Rys. 4. Odrzwia obudowy ŁPZS wielkości 9 
Figure 4.  
 
 

Próby utrzymania spągu za pomocą kotwienia, jakkolwiek nie dały pozytywnych wyników, 
wykazały, że wypiętrzanie spągu nie jest tak wielkie jak przypuszczano i w wielu przypadkach 
mimo zniszczenia kotwi spągowych, utrzymanie chodnika nie stwarzało większych trudności. Naj-
bardziej uciążliwe było, nie tyle wypiętrzanie spągu, co zaciskanie poziome chodników, gdyż sto-
sowana obudowa odrzwiowa, mająca prostopadłe usytuowanie łuków ociosowych względem spą-
gu, już przy nawet niewielkim zaciśnięciu, ulegała zawężeniu. Odrzwia otwarte są bowiem bardzo 
podatne na zaciskanie poziome. 
 Okoliczności te były podstawą do opracowania konstrukcji nowej obudowy, tj. odrzwi 5-ele-
mentowych typoszeregu ŁPS/C, mających pewien „zapas” szerokości na zaciskanie boczne, przez 
to przystosowanych do zabudowy w przodku drążonego chodnika, jako otwartych, (rys. 5). Sto-
sowanie odrzwi typoszeregu C, w kopalni „Bogdanka”, rozpoczęto w lipcu 2001 roku. Stały się 
one szybko podstawowym typem obudowy stosowanej w chodnikach przyścianowych w kopalni. 
Technologia utrzymania wyrobisk w obudowie ŁPS/C obejmuje dwa warianty: 

● I wariant - pozostawienie odrzwi jako otwartych do końca istnienia chodnika. Dotyczy to wy-
robisk o krótszym okresie istnienia (np. chodników przyścianowych) w lepszych warunkach 
geologiczno-górniczych. 

● II wariant - dokonuje się zamknięcia spągu z pewnym opóźnieniem po dokonaniu pobierki 
spągu. Ten wariant stosuje się w wyrobiskach długoletnich lub w gorszych warunkach geo-
logiczno-górniczych. 
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Rys. 5. Odrzwia obudowy ŁPS/C w przodku drążonego chodnika 
Figure 5.  
 
 

W dotychczasowym zakresie stosowania obudowy ŁPS/C szacunkowo w 30-50 % wyrobisk 
zamknięto spąg z opóźnieniem, a w pozostałych przypadkach odrzwia były otwarte. 
 Z dokonanego porównania zaciskania chodników w obudowie ŁPS/C oraz innych wyrobisk 
w  podobnych warunkach, w obudowie ŁPZS zamykanej w przodku [2] wynika, że obudowa 
typoszeregu C zapewnia lepszą lub co najmniej porównywalną ich stateczność. Nie stwarza więk-
szych problemów utrzymanie spągu i dokonywanie jego pobierki. Rzadziej natomiast występowała 
deformacja odrzwi. Obudowa ŁPS/C o 5-elemetowych odrzwiach, stosowana była w kopalni „Bog-
danka” do mniej więcej 2009 roku. 
 
 
4. NOWE ODRZWIA ŁPSC DLA CHODNIKÓW PRZYŚCIANOWYCH DLA ŚCIAN 

KOMBAJNOWYCH I STRUGOWYCH W KOPALNI „BOGDANKA” 
 
4.1. Odrzwia typoszeregu PSC w wersji 6-elementowej 
 

W latach 2008-2009 w kopalni Bogdanka podjęto prace nad nowym typoszeregiem odrzwi lepiej 
przystosowanych do potrzeb chodników przyścianowych. Były to wówczas w 100% chodniki 
przyścianowe dla ścian kombajnowych. W trakcie tych prac pojawił się problem obudowy dla 
chodników przyścianowych dla ścian strugowych, w związku z podjętymi pracami przygoto-
wawczymi nad wdrożeniem w kopalni techniki strugowej. Dla ścian strugowych konieczne było 
zwiększenie wielkości chodników i rozmiarów odrzwi, przy jednoczesnym ich rozrzedzeniu, dla 
ograniczenia robót na skrzyżowaniu ze ścianą (prace te wymagają zatrzymania struga). Ten ostatni 
czynnik wiązał się z koniecznością wprowadzenia obudowy kotwiowej jako stałego składnika 
obudowy chodnika. W ramach tych prac powstały 6-elementowe odrzwia o kształcie łukowym 
przekroju poprzecznego, przystosowane do prowadzenia i utrzymania skrzyżowania ze ścianą. Od-
rzwia te przewidziane zostały do zabudowy w przodku drążonego chodnika jako otwarte, z moż-
liwością późniejszego zamykania spągu po dokonanej jego pobierce (analogicznie jak w odrzwiach 
ŁPS/C). 
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 Opracowany typoszereg odrzwi charakteryzują następujące cechy: 
● Ilość i długość elementów odrzwi została tak dobrana aby uzyskać korzystne położenie końca 
łuku stropnicowego względem stropu wybieranego pokładu w przodku drążonego chodnika, 
tak aby po demontażu łuków ociosowych dogodny był wlot do ściany, bez konieczności 
cięcia stropnicy. 

● W odrzwiach zastosowane zostały krótkie elementy ociosowe dolne (przyspągowe) o dłu-
gości w przybliżeniu równej wartości wypiętrzenia spągu powiększonej o wielkość zakładki 
tak, że przy ponownej zabudowie zdemontowanych wcześniej elementów ociosowych (po 
przejściu ściany), możliwe będzie wyeliminowanie tych elementów, umożliwiając powstanie 
niesymetrycznych odrzwi, bez zbędnego przybierania spągu. 

● Zakładki elementów odrzwi mają stałą wartość za wyjątkiem połączenia elementów ocio-
sowych dolnych z elementami ociosowymi górnymi odrzwi, którą to zakładkę można zmie-
niać indywidualnie w przedziale 500-700 mm, w zależności od rzeczywistej wielkości wy-
łomu wykonanego przez kombajn górniczy w trakcie drążenia chodnika. Umożliwia to po-
sadowienie stóp podporowych odrzwi na stabilnym, litym spągu, bez konieczności pod-
sypywania luźnej skały, lub stosowania podkładek korygujących wysokość wyłomu. 

● Oddzielnie zaprojektowano odrzwia dla chodników przyścianowych dla ścian kombajno-
wych o mniejszych rozmiarach odrzwi oznaczone wyróżnikiem K oraz dla chodników przy-
ścianowych dla ścian strugowych o większych rozmiarach odrzwi oznaczone wyróżnikiem S. 

● Odmiana K i S różniły się stosunkiem wysokości do szerokości odrzwi. W odrzwiach S wy-
sokość nie wzrastała już proporcjonalnie do szerokości odrzwi. 

W typoszeregu odrzwi przewidziano 6 rozmiarów - po 3 dla chodników przyścianowych dla 
ścian kombajnowych (wersja wykonania „K” - rozmiar 9, 10 i 11) oraz 3 dla chodników przy-
ścianowych dla ścian strugowych (wersja wykonania „S” - rozmiar 11, 12 i 13). 

Nowa 6-elementowa obudowa typoszeregu ŁPSC zastosowana została po raz pierwszy w chod-
nikach przyścianowych ściany 1/VI w pokładzie 385/2 drążonych dla potrzeb pierwszej ściany 
strugowej przez odział GRP-4. 
 Widok chodnika podścianowego ściany 1/VI/385 wykonany w nowej obudowie ŁPSC 12/S 
przedstawia fotografia na rys. 6. 

W obudowie ŁPSC drążone były również chodniki przyścianowe dla drugiej ściany strugowej 
w kopalni „Bogdanka” - ściany 7/VII zlokalizowanej w pokładzie 385/2 w polu Stefanów. 
 
4.2. Odrzwia typoszeregu PSC w wersji 7-elementowej 
 

Nowe odrzwia ŁPSC dla chodników przyścianowych wprowadzone do stosowania w kopalni 
„Bogdanka”, opracowane zostały dla grubości pokładów powyżej 1,6 m. W przypadku ścian stru-
gowych i eksploatacji pokładów o małej miąższości (od 1,2 m do 1,6 m), co ma miejsce w przy-
padku ścian w polu VIII w pokładzie 385/2 w Stefanowie, dla zapewnienia odpowiedniej 
szerokości chodników i właściwego położenia odrzwi względem pokładu na skrzyżowaniu chod-
nika ze ścianą, konieczna była dalsza zmiana konstrukcji odrzwi. W pokładach cienkich racjonalne 
jest drążenie chodnika przyścianowego z niewielką przybierką spągu określoną na około 0,8 m. 
W  tej sytuacji dla zabudowania części stropowej wyrobiska znajdującego się nad pokładem, 
konieczne jest zastosowanie 3 w miejsce dotychczasowych 2 elementów stropnicowych odrzwi, 
aby jednocześnie zachować wszystkie korzystne rozwiązania w odrzwiach ŁPSC 6-elementowych. 
Stąd idea odrzwi 7-elementowych. Dodatkowo w odrzwiach 7-elementowych zwiększono ruchomą 
(zmienną) zakładkę na połączeniu łuku ociosowego z elementem przyspągowym prostym. 
Zakładkę tę można dobierać, indywidualnie w przedziale 500-900 mm, w zależności od rze-
czywistej grubości pokładu i wielkości wyłomu wykonanego przez kombajn górniczy w trakcie 
drążenia chodnika. 
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Rys. 6. Chodnik podścianowy ściany 1/VI/385 wykonany w nowej obudowie LPSC 12/S 
Figure 6.  
 
 

Typoszereg ten zawiera dodatkowo 3 wielkości (11, 12 i 13) odrzwi 7-elementowych w wy-
konaniu „S”. Odrzwia te zostały wprowadzone do stosowania w chodniku podścianowym ściany 
7/VII w pokładzie 385/2 (wielkość 12) w listopadzie 2009 roku, a nieco później w chodniku 
nadścianowym ściany 7/VII/385 (wielkość 11). W grudniu 2010 roku rozpoczęto w tej obudowie 
drążenie chodników podścianowych dla ścian 1/VIII/385 i 2/VIII/385 w Stefanowie. 
 Dla ścian strugowych przedmiotowe odrzwia w chodnikach przyścianowych budowane są naj-
częściej w rozstawie 0,9 m wraz z dodatkowym kotwieniem górotworu z użyciem 3-8 kotwi 
w każdej przestrzeni pomiędzy odrzwiami. 
 Przykład odrzwi ŁPSC Bogdanka o wielkości 12/S w wykonaniu 6-elementowym i 7-ele-
mentowym przedstawiono na rys. 7. 
 Obudowa ta jest również przedstawiona w pracy [10], dotyczącej chodników przyścianowych 
dla ścian strugowych. 
 
 
5. SPOSOBY WZMACNIANIA OBUDOWY CHODNIKÓW PRZYŚCIANOWYCH 

W WARUNKACH WPŁYWU CIŚNIEŃ EKSPLOATACYJNYCH ŚCIAN 
 

 Podstawowym sposobem wzmocnienia obudowy w strefie ciśnień eksploatacyjnych i na skrzy-
żowaniach chodników przyścianowych ze ścianą jest przykotwianie elementów stropnicowych 
odrzwi obudowy podporowej. Bezpodporowy sposób utrzymywania chodników na skrzyżowaniu 
ze ścianą w kopalni „Bogdanka” stosowany jest od około roku 1993. Realizowany może być: 

a) z zastosowaniem kotwienia niskiego, za pomocą: 
● jednej pary kotwi, w przypadku korzystnych warunkach geologiczni-górniczych, 
● dwóch par kotwi, w przypadku trudnych warunków geologiczni-górniczych. 
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Rys. 7. Odrzwia obudowy ŁPSC Bogdanka o wielkości 12/S 
Figure 7. 
 
 

b) z zastosowaniem podciągu kotwiowego obejmującego dwa sąsiednie odrzwia i kotwienia 
wysokiego, za pomocą: 
● jednego rzędu podciągów w osi chodnika z kotwieniem w co drugim polu międzyodrz-

wiowym, w przypadku korzystnych warunków geologiczni-górniczych (rys. 8 – wariant I), 
● dwóch rzędów podciągów symetrycznych względem osi wyrobiska z kotwieniem prze-

miennym w każdym polu międzyodrzwiowym, w przypadku trudnych warunków geo-
logiczno-górniczych (rys. 8 - wariant II). 

 W kopalni „Bogdanka” standardowo wykonuje się jeden rząd podciągów. 
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Rys. 8. Typowe wzmocnienie obudowy podporowej z zastosowaniem kotwienia wysokiego 
Figure 8. 
 
 

W okresie ostatnich 3-4 lat kopalnia „Bogdanka” dokonała zmiany w zakresie sposobu przy-
kotwiania odrzwi obudowy dla potrzeb utrzymania skrzyżowania ściana-chodnik. Wcześniej przez 
ponad 10 lat stosowano jako standard przykotwianie za pomocą jarzma i pary kotwi prętowych 
o długości zwykle 2,7 m (kotwienie niskie). Obecnie stosowane jest jako standard kotwienie wy-
sokie z wykorzystaniem kotwi strunowych. Wdrożenie kotwienia wysokiego dla potrzeb utrzyma-
nia skrzyżowania chodnika ze ścianą umożliwiło odczuwalne ograniczenie konwergencji stropu 
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w obrębie skrzyżowania (strop chodnika utrzymywany jest około 20 cm wyżej niż przy stosowaniu 
kotwienia niskiego). 

W przypadkach występowania trudnych lub bardzo trudnych warunków geologiczno-gór-
niczych, konieczne jest stosowanie dodatkowych sposobów wzmocnienia obudowy chodnika w re-
jonie skrzyżowań ze ścianą, a mianowicie: 

- wzmocnienie stropu dodatkowymi kotwiami stalowymi lub wzmocnienie stropu i ociosów 
kotwiami urabialnymi od strony ściany i stalowymi od strony przeciwległej, 

- wzmocnienie stropu dodatkowymi długimi kotwiami strunowymi, 
- wzmocnienie obudowy poprzez zabudowę podciągów z kształtownika V lub szyn mocowa-

nych do odrzwi śrubami hakowymi, bądź poprzez zabudowę podciągów kotwiowych, 
- podparcie odrzwi obudowy stojakami „Valent” lub „SV”, lub drewnianymi, 
- zabudowę elementów obudowy poligonowej drewnianej lub stalowej, 
- wzmocnienie górotworu poprzez klejenie w rejonie skrzyżowania, w odległości nie mniejszej 

niż 20 m przed czołem ściany, 
- zastosowanie innych rozwiązań według bieżących potrzeb. 

 
 
6. ZACISKANIE CHODNIKÓW PRZYŚCIANOWYCH W CAŁYM OKRESIE 

ICH UTRZYMYWANIA 
 

W przypadku chodników przyścianowych z jednokrotnym ich wykorzystaniem (tylko dla jednej 
ściany), tak jak jest w obecnie stosowanym systemie eksploatacji, mamy dwa etapy utrzymywania 
chodnika: 

● Etap I - to okres bez wpływów ciśnień eksploatacyjnych, od momentu wydrążenia chodnika 
przyścianowego do czasu uruchomienia ściany i pojawienia się ciśnień związanych 
z eksploatacją, 

● Etap II - to okres wpływów ciśnień eksploatacyjnych i utrzymywanie chodnika na skrzy-
żowaniu ze ścianą i tuż za ścianą (do momentu jego likwidacji w odległości do 10 m 
za czołem ściany). 

Z uwagi na reologiczny charakter górotworu LZW wszystkie wykonane chodniki przyścianowe 
podlegają zaciskaniu. W I etapie utrzymywania chodnika początkowo intensywne zaciskanie ma 
charakter malejący i po okresie około 3 miesięcy w większości przypadków znacząco wygasa. Ta 
faza utrzymywania chodnika przyścianowego jest analogiczna jak dla innych wyrobisk korytarzo-
wych. W obudowach typoszeregu C wykonywanych w przodku jako otwarte, gdy zaciskanie 
poziome i wypiętrzanie spągu jest intensywne, podejmowana jest decyzja o ewentualnym zamy-
kaniu odrzwi, po wykonanej pobierce spągu. Przykładowo w odrzwiach ŁPSC o wielkości 10, gdy 
szerokość zmniejszy się w tym okresie z początkowej 6,0 m np. do 5,0 m zwykle podejmuje się 
decyzję o pobierce i zabudowie spągnic, które znacznie ograniczają zaciskanie poziome chodnika. 

Wpływ ciśnień eksploatacyjnych w chodniku przyścianowym zwykle pojawia się już w od-
ległości 150-200 m przed czołem ściany. Intensywny charakter ciśnienia przyjmują w odległości 
50-60 m przed ścianą. Cechą charakterystyczną zaciskania wyrobisk w kopalni „Bogdanka”, 
w szczególności chodników przyścianowych jest duże zróżnicowanie zaciskania zarówno co do 
intensywności jak i przebiegu w czasie oraz wartości końcowych. 

Przykładowe wykresy zaciskania poziomego obudowy na kilku stanowiskach pomiarowych 
zlokalizowanych w chodniku nadścianowym ściany 3/IV/385 przedstawiono na rys. 9. Przy-
kładowe wykresy zaciskania pionowego obudowy na tych samych stanowiskach pomiarowych w 
chodniku nadścianowym ściany 3/IV/385 przedstawiono na rys. 10. 

Zmianę szerokości i wysokości chodnika podścianowego ściany 1/IV w pokładzie 382 przed-
stawiono przykładowo na rys. 11 i rys. 12. 
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Rys. 9. Przykładowe zaciskanie poziome obudowy w chodniku nadścianowym ściany 3/IV/385 
Figure 9. 
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Rys. 10. Przykładowe zaciskanie pionowe obudowy w chodniku nadścianowym ściany 3/IV/385 
Figure 10. 
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Rys. 11. Porównanie szerokości chodnika podścianowego i nadścianowego ściany 1/IV 

na wlocie do ściany wzdłuż jej wybiegu 
Figure 11. 
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Rys. 12. Porównanie wysokości chodnika podścianowego i nadścianowego ściany 1/IV 

na wlocie do ściany wzdłuż jej wybiegu 
Figure 12. 
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7. PRÓBA UTRZYMYWANIA CHODNIKA PRZYŚCIANOWEGO ZA ŚCIANĄ 
 
W kopalni „Bogdanka” od blisko 20 lat stosowany jest z powodzeniem system eksploatacji, w któ-
rym nie utrzymuje się chodników przyścianowych za frontem ściany. Zarówno chodnik nadścia-
nowy jak i podścianowy za ścianą podlegają sukcesywnej likwidacji, a dla każdej nowej ściany 
wykonywane są dwa nowe chodniki. 

W roku 2010 podjęta została próba utrzymania chodnika podścianowego za ścianą z prze-zna-
czeniem na chodnik nadścianowy dla następnej ściany. Zasadność takiej decyzji i realność po-
wodzenia próby wynikały z następujących okoliczności: 

● Doświadczenia z przeszłości dotyczyły odmiennego niż dziś systemu eksploatacji (system 
„do pola” z chodnikami przyścianowymi drążonymi wraz z postępem ściany) i realizo-
wanego w innych realiach techniczno-organizacyjnych. 

● Parametry wytrzymałościowe skał w niektórych rejonach prowadzenia robót górniczych 
(np. pole VI w pokładzie 385/2 w Nadrybiu) są dużo korzystniejsze niż te, w których pro-
wadzono były roboty górnicze w przeszłości, kiedy utrzymywano chodniki za ścianą. 

● Obecnie eksploatowane są pokłady o mniejszej miąższości. Z miąższości 2,5-3,2 m, jaka była 
w pokładzie 382 końcem lat 90, obecnie często jest to 1,6m, a planowane jest zejście w ścian-
ach strugowych nawet do miąższości 1,2 m. Jednocześnie sukcesywnie zwiększa się przekrój 
poprzeczny wyrobisk. Odrzwia o wielkości 7 o szerokości 4,2 m i wysokości 3,1 m, jako 
typowe dla chodników przyścianowych w latach 80-tych, zastąpiły dziś rozmiary 10, a nawet 
11 i 12 dla ściany strugowej, o szerokości do 6, 8 m i wysokości blisko 5 m. W takich 
chodnikach udział pokładu w przekroju poprzecznym jest niewielki, a skala oddziaływania 
wyeksploatowanej ściany na chodnik jest znacznie mniejsza. 

● Obecnie mamy w dyspozycji nowe wypróbowane środki techniczne do utrzymania wyrobisk 
takie jak klejenie górotworu, kotwienie niskie i wysokie, wykładka mechaniczna za obu-
dową, oraz dostępne na rynku i sprawdzone w innych kopalniach środki do utrzymania wy-
robisk za ścianą takie jak gotowe kaszty do układania, słupy do napełniania spoiwem, itp. 

Poza wyżej wymienionymi argumentami technicznymi wystąpiły również pewne korzystne 
uwarunkowania organizacyjne, w postaci uruchamiania pierwszej ściany strugowej 1/VI w pokła-
dzie 385/2. Ściana ta z założenia miała mieć charakter badawczy i za główny cel wdrożenie tech-
niki strugowej, a przy tej okazji podjęto próbę utrzymania chodnika za ścianą, z zamiarem jego 
przeznaczenia dla ściany 2/VI. 

Dla przygotowania przedsięwzięcia, przeprowadzenia analizy techniczno-ekonomicznej, oraz 
opracowania optymalnej technologii i projektu technicznego dla próbnego utrzymania chodnika 
podścianowego 1/VI w pokładzie 385/2 za ścianą, Katedra Górnictwa Podziemnego Wydziału 
Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wykonała pracę naukowo-
badawczą, zakończona w październiku 2009 roku [13]. 

Z uwagi na trudne geologiczno-górnicze i prognozowane duże obciążenia pasa ochronnego 
chodnika, wynikające zarówno z wcześniejszych doświadczeń, a także z wykonanych obliczeń 
numerycznych, przewidziano sposób ochrony w postaci: 

a) specjalnych kasztów drewnianych o wymiarach podstawy alternatywnie 1200×1200 mm, lub 
900×900 mm, układanych w sposób ciągły bezpośrednio we wnęce ścianowej, 

b) spoiwa szybkowiążącego wykorzystywanego do wypełniania kasztu oraz przestrzeni między 
kasztem a chronionym chodnikiem, zapewniającego maksymalnie wcześnie i mocne pod-
parcie stropu, 

c) zastosowanie systemu umożliwiającego wypełnienie kasztu spoiwem przestrzeni pod sam 
strop, ograniczające osiadanie skał stropowych, 

d) zabudowa podciągów i stojaków SV zarówno w pasie ochronnym (we wnęce ścianowej), jak 
i w chronionym chodniku za ścianą. 

SEP 2011, Sesja: Utrzymanie wyrobisk przyścianowych

– 660 –



 

 

 Dla spełnienia tych wymagań przewidziano podawanie spoiwa na sucho, zapewniającego 
wytrzymałość po 1 godzinie minimum 5,0 MPa. 

Ściana 1/VI/385 uruchomiona została końcem marca 2010 roku. Najpierw realizowany był 
odcinek próbny o długości około 250 m. Później po uzyskaniu pozytywnych wyników kontyno-
wano ochronę chodnika aż do końca wybiegu, tj. do osiągnięcia przez ścianę wybiegu 1750 m 
w październiku 2010. 
 Sposób ochrony chodnika podścianowego ściany 1/VI w pokładzie 385 w polu Nadrybie 
kopalni „Bogdanka” przedstawiono na rys. 13. 
 
 

 
 
Rys. 13. Sposób ochrony chodnika podścianowego ściany 1/VI w pokładzie 385 
Figure 13. 
 
 

Po zakończeniu biegu ściany próbne utrzymywanie chodnika przyścianowego można ocenić 
następująco: 

● Generalnie stan utrzymywanego chodnika podścianowego ściany 1/VI/385 chronionego pa-
sem z zastosowaniem kasztu drewnianego o szerokości 1,2 m jest dobry lub nawet bardzo 
dobry. 

● W przypadku zastosowania pasa ochronnego o zmniejszonej o szerokości kasztu, równej 0,9 m, 
stan utrzymywanego chodnika uległ znacznemu pogorszeniu. Na odcinku około 400 m, tj. od 
około 1.000 m wybiegu do około 1.400 m obudowa odrzwiowa w części stropowej uległa 
deformacji. Przyczyną pogorszenia stanu utrzymywanego chodnika była głównie zbyt niska 
nośność skał spągowych. 
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Aktualnie dokonywana jest szczegółowa analiza stanu całego chodnika, jego wymiarów 
geometrycznych (zaciskania) oraz wszystkich badań wykonanych przez AGH i kopalnię pod kątem 
możliwości dalszego wdrażania technologii utrzymywania chodników przyścianowych za ścianą 
w warunkach kopalni „Bogdanka”. 
 
 
8. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE 
 
1. W blisko 30 letnim okresie prowadzenia eksploatacji węgla kamiennego systemem ścianowym 

w kopalni „Bogdanka” wyróżnić można dwa główne okresy, w których odmiennie realizowano 
wykonywanie i utrzymywanie chodników przyścianowych. 
a) okres I początkowy, który trwał od uruchomienia ściany badawczej w listopadzie 1982 roku 

do początku lat 90-tych ubiegłego wieku, w którym eksploatację prowadzono systemem „do 
pola” z chodnikami przyścianowymi drążonymi wraz z postępem ściany i utrzymywanymi za 
ścianą. 

b) okres II to stosowanie systemu „od pola” z chodnikami przyścianowymi drążonymi w całości 
przed uruchomieniem ściany i likwidowanymi wraz z postępem ściany, który stosowany jest 
nadal. 

2. Zmiana systemu „do pola” (okres I) na system „od pola” (okres II) stworzyła możliwości 
osiągania w warunkach Lubelskiego Zagłębia Węglowego dużych postępów ścian, wysokiej 
koncentracji wydobycia i wydajności pracy. 

3. Obecnie stosowany system drążenia i utrzymywania chodników przyścianowych polega na tym, 
że oba chodniki drążone są z wyprzedzeniem i wykonywane w całości przed uruchomieniem 
ściany, oraz że obydwa są likwidowane sukcesywnie wraz z postępem ściany. Dla każdej 
kolejnej ściany wykonywane są dwa nowe chodniki. 

4. Generalnie w stosowanym systemie eksploatacji nie pozostawia się chodników przyścianowych 
za frontem ściany i nie utrzymuje ich dla następnych ścian, ze względu na duże ciśnienia 
eksploatacyjne, intensywne wypiętrzanie spągu, rozległe spękania skał stropowych i intensywne 
zaciskanie obudowy chodnikowej. 

5. Inne charakterystyczne cechy chodników przyścianowych w warunkach kopalni „Bogdanka” to: 
- chodniki wykonywane są o kształcie łukowym z obudową odrzwiową specjalną z kształtow-

nika V36 (częściowo również z V32) ze stali S480W o rozstawie odrzwi najczęściej 0,75-0,9 m, 
- istotną rolę w utrzymaniu chodników przyścianowych w różnych fazach utrzymywania 

chodników odgrywa obudowa kotwiowa zarówno jako kotwienie niskie z użyciem kotwi 
stalowych prętowych (najczęściej o długości 2,7 m), oraz kotwienie wysokie z zastosowaniem 
kotwi strunowych (zwykle o długości 6,0 m), 

- przekrój poprzeczny wyrobisk przyścianowych ulegał wielokrotnym zmianom. Obecnie typo-
we wielkości to rozmiar 10 dla ścian kombajnowych oraz 11 i 12, w przypadku chodników 
dla ścian strugowych, 

- do roku 2000 obudowa chodników przyścianowych była w trakcie drążenia zamykana ele-
mentami spągowymi odrzwi, a obecnie jest zamykana tylko w wybranych przypadkach po 
dokonanej pobierce spągu. 

6. Dla potrzeb utrzymania skrzyżowania ściana-chodnik stosuje się przykotwianie odrzwi poprzez 
podciąg kotwiowy z kształtownika V32/36 z zastosowaniem kotwi strunowych o długości cał-
kowitej 6,0 m. 

7. W 2010 roku przeprowadzono próbę utrzymywania chodnika podścianowego ściany 1/VI w po-
kładzie 385 za frontem ściany, z jego przeznaczeniem jako chodnik nadścianowy dla ściany 
2/VI/385 w tym polu. Eksperyment ogólnie jest pozytywny, ale pełna ocena będzie możliwa 
w późniejszym okresie. 
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1. WSTĘP 
 
Dobór obudowy dla wyrobisk przyścianowych to jedno z najważniejszych zadań stawianych przed 
geomechaniką. Ostatnie dziesięć lat to zwiększająca się średnia głębokość eksploatacji (z 614 m do 
695 m), wzrost zagrożenia metanowego (metanowość względna zwiększyła się o 52%), wzrost tem-
peratury pierwotnej skał o 3 C, zwiększenie wysokości ścian o 10% oraz wydobycia z pojedynczej 
ściany o 16% [9]. Są to główne czynniki, które powodują, że prowadzone aktualnie wyrobiska przy-
gotowawcze mają coraz większe rozmiary, a zastosowana obudowa składa się z bardziej wytrzy-
małych kształtowników. 
 Zwiększenie głębokości o 100 m powoduje wzrost wytrzymałości skał na ściskanie o około 
10 13 MPa [3]. Wyrobiska, w których stwierdzono podwyższoną temperaturę lub podwyższone 
ilości metanu wymagają większych ilości powietrza lub też montażu urządzeń klimatyzacyjnych, 
do czego niezbędne są zwiększone przekroje wyrobisk korytarzowych. Zwiększenie wysokości ścian 
i ilości urobku wymuszają z kolei zwiększone gabaryty kombajnów, przenośników i ich napędów, 
do czego również niezbędne jest zwiększenie rozmiarów chodników przyścianowych. Ponadto ko-
palnie chcą wykorzystywać wyrobiska przyścianowe dwukrotnie, nie tylko dla jednej ściany. 
 Utrzymywanie wyrobiska przyścianowego w otoczeniu zrobów i to przez okres co najmniej 
kilkunastu miesięcy lub dłużej wymaga dokładnej znajomości parametrów fizyko-mechanicznych 
skał oraz właściwego doboru obudowy. W efekcie należy bowiem uzyskać odpowiednią współpra-
cę obudowy z górotworem w długim okresie czasu [7]. Zwiększanie przekroju wyrobiska koryta-
rzowego przy wzrastającej głębokości z punktu widzenia geomechaniki, a ściślej, rozkładu naprę-
żeń wokół wyrobiska, jest niekorzystne [6]. 
 Zapewnienie funkcjonalności wyrobiska przyścianowego przez określony względami rucho-
wymi okres czasu sprawia, że coraz częściej oprócz obudowy podporowej do schematu obudowy 
wprowadza się inne elementy, takie, jak podciągi, kotwy lub stojaki [5], [6], [10]. Każdego roku 
proponowane są nowe rozwiązania technologiczne, mające na celu poprawę stateczności wyrobisk 
znajdujących się w otoczeniu zrobów [2], [6]. W ostatnich latach praktycznie wszystkie wyrobiska 
przyścianowe, szczególnie te, które są utrzymywane za frontem ściany, prowadzi się w obudowie 
podporowo-kotwiowej, coraz częściej z użyciem kotwi strunowych [8], [13]. Dla oceny współpracy 
danej obudowy z górotworem niezbędne jest jednak prowadzenie pomiarów dołowych. Tylko one 
mogą ocenić przydatność opracowanego schematu obudowy w określonych warunkach górniczo-
geologicznych. 
 Pracę obudowy oraz zachowania się górotworu wokół wyrobisk korytarzowych można ocenić 
na podstawie monitoringu, w którym wyróżnia się pomiary konwergencji wyrobiska, pomiary 
rozwarstwień skał stropowych (rozwarstwieniomierze niskie, wysokie, sondy ekstensometryczne), 
po-miary obciążeń stropu wyrobiska (dynamometry, kotwie oprzyrządowane, poduszki ciśnie-
niowe, krążki dynamometryczne) i pomiary zeszczelinowania warstw stropowych (endoskop 
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otworowy, sonda aerometryczna) [4], [6], [10]. Różny charakter prowadzonych pomiarów sprawia, 
że często są one realizowane wspólnie na tzw. stanowiskach lub stacjach pomiarowych, gdzie mon-
tuje się kilka urządzeń jednocześnie, często przy ciągłym automatycznym pomiarze zmian kontro-
lowanych wartości [11]. 
 W przypadku monitoringu wyrobiska prowadzonego za frontem ściany zadanie jest bardzo trud-
ne. Należy bowiem stosować przyrządy o dużych zakresach pomiarowych, a ścinane warstwy skal-
ne w obrębie wyrobiska od strony zrobów zawałowych powodują uszkodzenia instrumentów po-
miarowych. W związku z tym najczęściej stosuje się pomiar konwergencji, który jest najprostszy 
i najtańszy, ewentualnie pomiar obciążeń obudowy za pomocą dynamometrów [1], [6], [7], [11], [12]. 
Jeżeli jest to możliwe wykonuje się także pomiar zasięgu strefy spękań za pomocą endoskopu [4]. 
 W artykule przedstawiono wyniki pomiarów stateczności chodnika B-7, które było wyrobiskiem 
przyścianowym utrzymywanym za frontem ściany. 
 
 
2. WARUNKI GÓRNICZO-GEOLOGICZNE W MIEJSCU BADAŃ 
 
Chodnik B-7 zalegał na głębokości około 800 m i wykonany został w pokładzie 403/3, który 
w przedmiotowym rejonie miał miąższość od 1,42 do 1,81 m, łącznie z przerostem łupku ilastego 
do 0,17 m. Nachylenie pokładu było niewielkie i dochodziło maksymalnie do 5  w kierunku N [6]. 
 Nad pokładem 403/3 w partii „B” zalegał generalnie łupek ilasty, a lokalnie w odległości 1,60–
–4,60 m występował piaskowiec wykształcony w postaci jednej warstwy o grubości 1,60 10,90 m. 
Powyżej zalegały ponownie łupki ilaste. 
 W spągu pokładu występowały łupki ilaste o grubości do ok. 1,25 m, a poniżej łupki piaszczy-
ste o grubości 2,0 2,2 m. Kolejnymi warstwami był piaskowiec o grubości około 4,5 m oraz łupki 
ilaste i piaszczyste. 
 Partię „B” w pokładzie 403/3 zaliczono do I stopnia zagrożenia wodnego, IV kategorii zagro-
żenia metanowego oraz klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Pokład 403/3 nie jest skłon-
ny do tąpań oraz nie jest zaliczony do zagrożonych wyrzutami metanu i skał. 
 
 
3. ZASTOSOWANA OBUDOWA I SCHEMAT POMIAROWY 
 
W chodniku B-7 zastosowano trzy schematy obudowy w następujący sposób [6]: 
– schemat I – na odcinku wyrobiska do 94 mb oraz od 1092 m do końca, wykonana była obudo-

wa ŁP9/V29; 
– schemat II – na odcinku od 94 m do 234 m oraz na odcinku 284 1092 m, odrzwia wzmocniono 

podciągiem stalowym V25 przykotwionym do stropu za pomocą kotwi strunowych o długości 
całkowitej 4,0 m (rys. 1); 

– schemat III – na odcinku od 234 m do 284 m, łuki stropnicowe wzmocniono dwoma parami ko-
twi stalowych, wklejanych na całej długości ok. 2,3 m w otworze (długość całkowita kotwi wy-
nosiła 2,5 m). 

 Rozstaw odrzwi obudowy podporowej wynosił 0,75 m. 
 Za frontem ściany obudowę chodnika wzmacniano pasem podsadzkowym z Ekobetu, rzędem 
podciągów drewnianych oraz stojaków SV29. 
 Pomiary zachowania się wyrobiska za frontem ściany prowadzono na odcinkach pierwszym 
i drugim, które obejmowały chodnik B-7 pomiędzy 220 m a 280 m oraz odcinek pomiędzy 936 m 
a 996 m. Na odcinkach tych zabudowano stanowiska do pomiaru rozwarstwień za pomocą eksten-
sometrów, stanowiska do pomiaru konwergencji, pomiaru obciążeń kotwi za pomocą kotwi oprzy-
rządowanych oraz odwiercono otwory endoskopowe do kontroli zasięgu strefy spękań wokół chod-
nika (rys. 2). 
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Rys. 1. Schemat obudowy w chodniku B-7 w pokładzie 403/3 według schematu II 
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Rys. 2. Rozmieszczenie stanowisk pomiarowych w chodniku B-7 pokład 403/3: 
a) pierwszy odcinek pomiarowy, b) drugi odcinek pomiarowy 
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4. WŁASNOŚCI GEOMECHANICZNE SKAŁ W MIEJSCU BADAŃ 
 
Wykonane otwory rdzeniowe w stropie chodnika w rejonie dwóch przygotowanych stanowisk po-
miarowych wykazały, że występują tam zróżnicowane warunki litologiczne. Szczegółową litologię 
dla wykonanych otworów przedstawia rysunek 3. 
 

 
Rys. 3. Litologia otworów stropowych w chodniku B-7 w rejonie stanowisk pomiarowych 

 
 Własności geomechaniczne skał stropowych w omawianym wyrobisku otrzymano na podsta-
wie badań rdzeni wiertniczych pochodzących z obu ww. otworów (tabela 1). Z analizy wynika, że 
zmienna litologia wywiera również wpływ na parametry wytrzymałościowe. I tak w przypadku od-
cinka drugiego (otwór T-63), gdzie na całej długości występuje piaskowiec, wytrzymałość labora-
toryjna na ściskanie wynosi 70 MPa. Na odcinku pierwszym (otwór T-87), gdzie występowały 
łupki ilaste i piaszczyste oraz piaskowce, wytrzymałość jest większa rzędu 94 127 MPa. Interesu-
jący jest fakt, że wartości penetrometrycznej wytrzymałości na ściskanie łupków na odcinku pierw-
szym, wynoszące 49 58 MPa, były niższe niż dla piaskowców na odcinku drugim, gdzie uzyskano 
średnie wartości na poziomie 52 62 MPa. Uzyskany dla rdzeni wskaźnik RQD był stosunkowo 
niski i wynosił odpowiednio 11% i 18%. Wpłynęło to niewątpliwie na liczbę uzyskanych próbek 
do badań laboratoryjnych oraz na znaczne różnice pomiędzy wynikami badań wytrzymałościowych 
labo-ratoryjnych i penetrometrycznych. 
 Chodnik B-7 przecinany był wiązką krawędzi sześciu pokładów na początkowym wybiegu, tj. 
50 120 m wyrobiska, na ok. 790 m oraz pomiędzy 950 m a 1020 m. Chodnik B-7 znajdował się 
więc w większości swojego wybiegu poniżej zrobów, a najbliżej niego położone były zroby pokła-
du 403/1 w odległości pionowej 12 19 m. 
 Oddziaływanie krawędzi mogło być powodem nadmiernego spękania dość mocnych warstw 
stropowych i obniżenia wskaźnika RQD oraz liczby otrzymanych do badań próbek. 
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Tabela 1. Wyniki badań laboratoryjnych i kopalnianych warstw 
stropowych w chodniku B-7, w rejonie odcinków badawczych 

Parametr 
Badania laboratoryjne Badania 

penetrometryczne 

Rc [MPa] Rr [MPa] RQD [%] rozmak. Rc [MPa] Rr [MPa] 

Otwór 
T-87 

I odcinek 

łupek ilasty 94,818 5,327 
– 

1,0 50,212 3,347 
łupek piaszczysty 127,359 9,684 1,0 58,503 4,554 

piaskowiec 91,636 8,868 1,0 49,716 4,972 
średnia ważona – 
badany pakiet skał 108,785 8,040 11,31 1,0 55,288 4,447 

średnia ważona – 
3 m pakiet skał 113,535 6,345 11,83 1,0 45,841 4,244 

Otwór 
T-63 

II odcinek 

piaskowiec 
średnioziarnisty 72,605 8,179 

– 
1,0 62,779 6,280 

piaskowiec 
drobnoziarnisty 69,252 6,933 1,0 52,257 5,226 

średnia ważona – 
badany pakiet skał 70,300 7,322 18,56 1,0 55,551 5,555 

średnia ważona – 
3 m pakiet skał 66,702 6,933 16,33 1,0 44,932 4,493 

 
 
5. BADANIA STATECZNOŚCI CHODNIKA B-7 W REJONIE ŚCIANY B-3 
 
Dla oceny stateczności chodnika B-7 prowadzono pomiary konwergencji, rozwarstwień stropu za 
pomocą sondy ekstensometrycznej oraz endoskopu, a także pomiary obciążeń obudowy kotwowej 
kotwą oprzyrządowaną [6]. 
 Pomiar konwergencji prowadzony był za pomocą dalmierza laserowego Disto A5 firmy Leica. 
Domiar wykonywany był od spągu do stropu wyrobiska oraz od ociosu do ociosu na wysokości oko-
ło 1,4 1,6 m w zaznaczonych punktach chodnika. Za frontem ściany pomiar zmian szerokości wy-
robiska wykonywano do stropnicy drewnianej poligonu zabudowanej od strony zrobów. 
 Pomiary za frontem ściany wykonywane na I odcinku pomiarowym (gdzie strop chodnika wzmoc-
niono kotwami stalowymi o długości 2,5 m przymocowanymi do stropnicy) objęły badania konwe-
rgencji oraz sił osiowych w kotwi. Na rysunku 4 pokazano wykres zmian szerokości chodnika B-7, 
znajdującego się pod wpływem eksploatacji ścianowej. Z wykresu można odczytać, że wpływ prze-
suwającego się frontu ściany jest zauważalny w odległości około 25 m od czoła ściany. Zmiany sze-
rokości po przejściu frontu następują bardzo szybko i osiągają wartość około 350 450 mm w odle-
głości 100 m za ścianą. Przesunięcie się frontu ściany na kolejne 150 m powoduje dalsze zmniejsze-
nie szerokości do około 420 578 mm i jednoczesne ustabilizowanie się zmian. Można zatem oce-
nić, że za frontem ściany średnia zmian szerokości wyrobiska wyniosła około 490 mm. 
 Znacznie większe zmiany pokazuje pomiar konwergencji pionowej chodnika B-7 na I odcinku. 
Wykonywane pomiary wskazują, że przed frontem ściany zmiany wysokości wyrobiska nie prze-
kraczają 33 mm (rys. 5). W odległości 25 m od czoła ściany wysokość chodnika maleje i na skrzy-
żowaniu ściana-chodnik jest mniejsza o ok. 500 mm. Zmiany te następują w sposób logarytmiczny 
i w odległości 100 m za frontem ściany wahają się od 540 mm do 1100 mm, a w odległości 250 m 
za frontem ściany – od 730 mm do 1290 mm. Stabilizacja zmian w przypadku konwergencji pio-
nowej następuje jednak w większej odległości od czoła ściany, niż w przypadku szerokości. Wyko-
nane pomiary wskazują, że jest to odległość 420 mm. Zmiana wysokości chodnika B-7 wynosi wów-
czas 840 1380 mm, przy średnim zaciskaniu wyrobiska wynoszącym około 1110 mm. 
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Rys. 4. Zmiana szerokości chodnika B-7 przed i za frontem ściany – 
przykotwienie stropnic kotwami stalowymi 
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Rys. 5. Zmiana wysokości chodnika B-7 przed i za frontem ściany – 
przykotwienie stropnic kotwami stalowymi 

 
 Interesujące są wyniki pomiarów sił w kotwi oprzyrządowanej, która została zabudowana po-
środku odcinka pomiarów konwergencji, tj. na 249 mb wyrobiska. Miała ona długość 2,3 m i na-
klejono na nią dziewięć par tensometrów, które swoje wydłużenie przetwarzały na wartości sił dzia-
łających na kotew. Tensometry te naklejone zostały na długości 0,05 m, 0,30 m, 0,55 m, 0,80 m, 
1,05 m, 1,55 m, 1,80 m i 2,07 m. 
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 Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że wzrost sił w kotwi następuje w odległości około 
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Rys. 6. Pomiar sił w kotwi oprzyrządowanej przed i za frontem ściany – 
przykotwienie stropnic kotwami stalowymi (chodnik B-7) 

 
 Pomiary konwergencji wyrobiska wzmocnionego podciągami przykotwionymi kotwami 
strunowymi, prowadzono do odległości około 90 m za frontem ściany. Pomiar szerokości 
chodnika B-7 wskazuje, że zmiany następują już w odległości 90 140 m od frontu ściany (rys. 7). 
Na skrzyżowaniu z chodnikiem konwergencja pozioma wynosi 80 440 mm. W chwili, gdy stano-
wiska pomiarowe znalazły się w odległości 70 100 m za frontem ściany zmiana szerokości wa-
hała się od 290 mm do 705 mm, wynosząc średnio około 465 mm. 
 Zmiana wysokości chodnika B-7 również zaczyna się w odległości ok. 80 140 m przed czołem 
frontu ściany B-3 (rys. 8). Do tej odległości zmiany wysokości są nieznaczne i wynoszą ok. 40 mm 
(na bazie 5/2 następuje nawet nieznaczny wzrost wysokości chodnika o 30 mm). Na linii frontu 
ściany wysokość chodnika B-7 maleje o około 700 850 mm, by w odległości 70 100 m za fron-
tem ściany zmniejszyć się o 1080 1320 mm, średnio o 1180 mm. 
 Różnice w zmianach wymiarów wyrobiska w analizowanym przypadku są na niekorzyść obudo-
wy wzmocnionej 4 metrowymi kotwami strunowymi z podciągami stalowymi. Przypadek ten poka-
zuje, że większa wytrzymałość skał stropowych i ich mniejsza odkształcalność (w analizowanym 
przypadku o ok. 18%) w zdecydowanym stopniu pomagają w zachowaniu stateczności wyrobiska. 
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tyce ten sam efekt, co zastosowanie podwójnego podciągu stalowego mocowanego do stropu ko-
twami strunowymi. 
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Rys. 7. Zmiana szerokości chodnika B-7 przed i za frontem ściany – 
przykotwienie podciągów kotwami strunowymi 
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Rys. 8. Zmiana wysokości chodnika B-7 przed i za frontem ściany – 
przykotwienie podciągów kotwami strunowymi 
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PODSUMOWANIE 
 
Zastosowanie wyprzedzającego kotwienia do utrzymania chodnika przyścianowego za frontem 
ściany pokazuje, że jest to sposób dość skuteczny. Chociaż konwergencja wyrobiska, w szczegól-
ności pionowa jest tam dość duża i zmusza do wykonania podbierki spągu, to stan wyrobiska moż-
na ocenić jako dobry. Oceniając skuteczność stosowania obudowy podporowo-kotwowej do 
wzmacniania chodników przyścianowych należy brać pod uwagę rodzaj stosowanych kotwi, sche-
mat obudowy, wytrzymałość skał stropowych i głębokość zalegania wyrobiska. 
 Z analizy wynika, że najistotniejszym czynnikiem z punktu widzenia utrzymania wyrobiska wy-
daje się być wytrzymałość skał stropowych na ściskanie oraz rodzaj wzmocnienia obudowy za fron-
tem ściany. Choć w przypadku chodnika B-7 wytrzymałość penetrometryczna na ściskanie skał na 
obu odcinkach była podobna, to jednak laboratoryjna wytrzymałość piaskowców była niższa o oko-
ło 35%. 
 Poprzez zastosowanie wzmocnień obudowy podporowo-kotwowej można znacznie ograniczyć 
zasięg wpływu frontu ściany na zaciskanie wyrobiska, szczególnie jeżeli kotwienie wykonane jest 
na etapie drążenia wyrobiska. Charakter pracy kotwi strunowych daje możliwość większych sprę-
żystych ugięć stropu, a oddziaływanie frontu ściany na gabaryty wyrobiska są już odczuwalne 
w odległości ok. 100 140 m przed jej frontem. Dla ograniczania zaciskania chodnika za frontem 
ściany można stosować większe długości kotwi. 
 Nie bez znaczenia dla efektywnego utrzymania chodnika jest także zastosowanie dodatkowego 
wzmocnienia wyrobiska od strony zrobów. Pasy podsadzkowe zdecydowanie pomagają w ograni-
czaniu zaciskania chodników przyścianowych, a ponadto izolują zroby zawałowe, zmniejszając ry-
zyko pożarowe. Podwójne rzędy stojaków i stojaki nie są w stanie skutecznie przeciwdziałać kon-
wergencji. 
 Biorąc pod uwagę stale rosnącą głębokość zalegania wyrobisk, badania nad skutecznością dzia-
łania zastosowanej obudowy powinny być prowadzone dla wielu projektowanych schematów. Wy-
robiska przyścianowe dwukrotnie wykorzystywane dla potrzeb ściany dają wymierny efekt ekono-
miczny, ograniczając koszty drążenia i skracając czas robót przygotowawczych, a właściwy dobór 
obudowy zapewnia bezpieczeństwo załogi oraz maszyn i urządzeń górniczych znajdujących się 
w wyrobisku. 
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Utrzymywanie wyrobisk przyścianowych w warunkach 
koncentracji wydobycia na przykładzie KWK „Ziemowit” 
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Kompania W glowa S.A., Oddzia  KWK „Ziemowit”, L dziny 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono stosowane sposoby wzmacniania wyrobisk przyścia-
nowych dla ich utrzymania za frontem eksploatacji. Zastosowany w chodniku system monitoringu 
stanu obudowy pozwolił na ciągły pomiar wielu parametrów, dających obraz pracy obudowy wy-
robisk korytarzowych. Uzyskiwane dane pomiarowe mogą, a nawet powinny być wykorzystywane 
w procesie doboru i wzmocnienia obudowy chodników przyścianowych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Utrzymywanie wyrobisk, wzmacnianie wyrobisk, wyrobiska przyściano-
we, monitoring obudowy 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Coraz większa koncentracja wydobycia węgla w polskich kopalniach, oparta o wysokowydajne 
ściany oraz uzyskiwane znaczne postępy frontów eksploatacji wymuszają utrzymywanie chodników 
przyścianowych przy zrobach i ich powtórne wykorzystanie. Wyrobiska te pełnią funkcje wentyla-
cyjne i transportowe. Przez cały okres użytkowania ich pole przekroju poprzecznego nie może być 
mniejsze od określonego przepisami [3], [5]. Doświadczenia kopalń dowodzą, iż zaciskanie tych 
wyrobisk jest znacznie większe, aniżeli wyrobisk pozostających poza wpływem eksploatacji [2], 
[6], [8], [9]. Dlatego też należy dążyć do zminimalizowania wpływów na obudowę wyrobisk pod-
wyższonych obciążeń, ale również poszukiwać metod zwiększenia podporności obudowy. Wszyst-
kie działania czynione w tym zakresie powinny prowadzić do ograniczenia zaciskania i deformacji 
obudowy [8], [9], [10]. 
 W 1996 roku w KWK „Ziemowit” uruchomiono wysoko wydajne ściany o wysokości średnio 
4,5 m i wybiegu ponad 2,5 km, w związku z tym zaistniała potrzeba opracowania efektywnego roz-
wiązania wzmocnienia chodnika podścianowego pozwalającego utrzymywać go w stanie niezbęd-
nym do wykorzystania podczas eksploatacji pokładu węglowego następną ścianą. Minimalna wy-
sokość utrzymywanego przy zrobach chodnika, aby mógł on pełnić swoje funkcje dla następnej 
ściany powinna wynosić około 3,5 m. 
 Brak jednolitych zasad doboru systemów wzmocnienia górotworu i obudowy chodników przy-
ścianowych, przeznaczonych do utrzymywania w jednostronnym otoczeniu zrobów zainspirowało 
autorów do podjęcia badań w tym zakresie, a w szczególności badania skuteczności sposobów utrzy-
mywania wyrobisk za frontem eksploatacji [4]. Na podstawie obserwacji kopalnianych, studium li-
teratury i analizy wyników pomiarów przeprowadzonych w warunkach in-situ w wyrobiskach przy-
gotowawczych pokładu 209 na obszarze górniczym KWK „Ziemowit” w Lędzinach scharaktery-
zowano przemieszczenia górotworu w chodniku przyścianowym [1], [2], [3], [4], [7], [8], [9]. 
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2. SPOSOBY UTRZYMYWANIA WYROBISK PRZYŚCIANOWYCH 
W JEDNOSTRONNYM OTOCZENIU ZROBÓW 

 
W praktyce górniczej głównym powodem likwidacji chodników przyścianowych są przeważnie nie-
udane próby utrzymywania wyrobiska w sąsiedztwie zrobów na skutek zastosowania niewłaściwej 
obudowy i jej wzmocnień, jak również spóźnionych działań w tym zakresie. Przyczyny likwidacji 
wyrobisk za ścianą, wynikają również z zagrożeń pożarami endogenicznymi i wybuchem metanu. 
Według autorów, jeśli tylko koszty utrzymania wyrobiska nie przekraczają kosztów wykonania no-
wego, należy rozważać możliwość jego wzmocnienia dla powtórnego wykorzystania [3], [4]. 
W praktyce ważnym jest również, aby utrzymywane wyrobiska mogły bez zakłóceń pełnić przypi-
sane im funkcje. 
 Od chwili powstania problemu utrzymywania chodników dla ich powtórnego wykorzystania 
w KWK „Ziemowit”, autorzy prowadzili obserwacje i pomiary pozwalające ocenić współpracę obu-
dowy podstawowej z górotworem, stan stateczności chodnika przed i za frontem ściany [3], [4]. Mie-
rzono konwergencję wyrobisk i zsuw obudowy oraz rozwój strefy spękań w skałach stropowych. 
Badania miały na celu ocenę skuteczności podejmowanych działań, polegających na wzmacnianiu 
obudowy, wzmacnianiu górotworu i podpieraniu wspornika stropowego przy chodniku od strony 
zrobów. 
 Wzmacnianie obudowy polegało głównie na podwieszaniu łuków stropowych odrzwi obudowy 
podporowej, co realizowano początkowo przy pomocy kotwi prętowych, a następnie dłuższych ko-
twi linowych i strunowych [3], [4], [5]. W trakcie zbierania doświadczeń zmieniano również punk-
ty podparcia (podwieszenia) stropnicy. Wzmacnianie stropu wykonywano kotwiami linowymi lub 
strunowymi (rys. 1), stosowano różne schematy kotwienia stropu pomiędzy odrzwiami. Wspornik 
stropowy przy chodniku wzmacniany był między innymi podwójnym podciągiem drewnianym, 
podciągiem stalowym (rys. 2, 3), słupami betonowymi (rys. 4) w różnym rozstawie i o różnej pod-
porności. Do podparcia wspornika stosowano również stosy drewniane wypełniane kamieniem. 
Aktualnie dla utrzymania chodnika przy zrobach stosuje się podpieranie odrzwi obudowy łukowej 
stosami drewnianymi wykonywanymi w przestrzeni chodnika i podpieranie wspornika stropowego 
podciągiem drewnianym (rys. 5). 
 

 
 
Rys. 1. Sposób wzmacniania górotworu pomiędzy odrzwiami obudowy kotwiami linowymi 
Figure 1. The method of strengthening rockmass between support frames through cable bolts 
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Rys. 2. Sposób podwieszania obudowy podporowej na podciągu przykatwianym kotwiami strunowymi 
Figure 2. The method of support casing suspending based on bolted joist by the string bolts 

 

 
 
Rys. 3. Podwieszenie podciągu poprzez nakładkę z tego samego profilu 
Figure 3. Joist suspending through the cover from the same profile 
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Rys. 4. Podparcie wspornika stropowego słupami betonowymi 
Figure 4. Roof support bearing by the concrete pillars 

 

  
 
Rys. 5. Sposób wzmocnienia chodnika za frontem w sytuacji zdegradowanego wspornika 
Figure 5. The method of maintenance longwall passage behind the line of exploitation 
in scope of downgraded roof support 

 
 Wypróbowanymi i dość powszechnie stosowanymi sposobami ochrony chodników przyściano-
wych są kaszty (stosy) drewniane oraz pasy przychodnikowe wykonywane z materiałów wiążą-
cych [1], [10]. Kaszty buduje się najczęściej ze starych podkładów kolejowych. Kaszty wykonane 
z okrąglaków wykazują dużą ściśliwość, a ich podporność wzrasta wraz ze wzrostem osiadania 
stropu [1], [7]. 
 Coraz częściej wykonuje się kaszty z twardego drewna bukowego (rys. 6), dostarczanego w for-
mie prostokątnych kanciaków. Dokładne przyleganie całej powierzchni boków kanciaków istotnie 
zwiększa podporność stosów [1], [7]. 
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Rys. 6. Podpieranie stropu kasztami z drewna bukowego 
Figure 6. Roof support bearing through the beech crib 
 
 
 Inną ideą ochrony chodnika utrzymywanego w sąsiedztwie zrobów jest ograniczanie długości 
wspornika. Najprostszym rozwiązaniem wykorzystywania tego sposobu ochrony jest wywołanie 
zawału na obudowę chodnika. Obudowa chodnika do takiego zabiegu musi być utrzymana jednak 
w idealnym stanie, wzmocniona podciągami oraz odpowiednią ilością rozpór. Rozwiązania tego nie 
zaleca się stosować w warunkach zagrożenia gazowego. Skracanie wspornika poprzez strzelania 
wykonywane w skałach stropowych nad wyrobiskiem wymaga stosowania dodatkowych wzmoc-
nień obudowy, polegających na [4]: 
– zabezpieczaniu chodnika pojedynczym lub podwójnym rzędem organów drewnianych, 
– zabezpieczaniu chodnika rzędem odlewanych słupów betonowych lub słupów wykonanych 

z krążków żelbetowych. 
 Organy drewniane lub krążki betonowe w przestrzeni wyrobiska zwiększają podporność obu-
dowy i w tym sensie pełnią rolę łamaczy stropu. W przypadku pojedynczego rzędu organów drew-
nianych wymaganą podporność można uzyskać poprzez budowanie drewnianych stojaków „na 
styk”. Przy występowaniu skał spągowych o niskich parametrach wytrzymałościowych stojaki po-
winny być odpowiednio posadowione, należy je stawiać na podkładach drewnianych. Organy lub 
słupy powinny być zabudowane przed wywołaniem kolejnego kroku zawału [4]. 
 
 
3. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU POMIAROWEGO 

ORAZ PREZENTACJA WYBRANYCH WYNIKÓW 
 
W odległości około 230 m przed czołem ściany 904 zlokalizowana była w chodniku nadścianowy 
064 baza pomiarowa stanowiąca system ciągłego monitoringu przemieszczeń odrzwi obudowy łu-
kowej (rys. 7). Wszystkie uzyskiwane dane pomiarowe zbierane były przez pracujący na dole ko-
palni komputer, a następnie przy zastosowaniu techniki światłowodowej transmitowane do kompu-
tera na powierzchni. 
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Rys. 7. Schemat systemu ciągłego monitoringu obudowy w chodniku nadścianowych 064 ściany 904 
Figure 7. Scheme of the constant monitoring system of the passage casing 
located in longwall 904 passage No. 064 

 
 Sposób rozmieszczenia reperów P1÷P10 na odrzwiach obudowy łukowej pokazany jest na ry-
sunku 8. Każdemu z reperów odpowiada na załączonym wykresie określony kolor krzywej. Prze-
mieszczenia poszczególnych reperów w funkcji odległości od czoła ściany pokazane są na załą-
czonym do rysunku wykresie. 
 Jak wynika z przeprowadzonych pomiarów (rys. 8), zaciskanie wyrobiska w świetle obudowy 
objawiające się zmianą kształtu obudowy, a dokładniej zmniejszaniem przekroju wyrobiska jest 
w strefie oddziaływania ciśnień eksploatacyjnych pokładu 209 niewielkie. Przemieszczenie wyty-
powanych na odrzwiach punktów wynosi zaledwie kilkanaście milimetrów, w pojedynczych przy-
padkach (P2 i P5) wynosi około 60 milimetrów. 
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Rys. 8. Wyniki pomiarów przemieszczeń obudowy chodnika za pomocą modułów laserowych 
Figure 8. Measurements results of the passage casing displacement conducted by the laser modules 
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 Wyniki pomiarów deformacji obudowy w chodniku 064 przed frontem ściany nie pozwalają na 
wyciąganie ostatecznych wniosków odnośnie pracy obudowy, a jedynie na stwierdzenie, że przed 
frontem ściany (w badanym zakresie odległości od frontu 230 do 60 m) nie przenosi ona znaczą-
cych obciążeń. Pojawiają się one dopiero na kilka metrów przed frontem, co można stwierdzić na-
wet wizualnie, omawiana metodyka pomiarowa nie mogła być zastosowana w tym miejscu z uwa-
gi na znajdujące się przed ścianą urządzenia i zagrożenie zniszczenia czujników. Pomiary deforma-
cji obudowy wykonywane z wykorzystaniem systemu Monsupport pozwalają na stwierdzenie, że 
w warunkach pokładu 209 obudowa chodników w odległości do 60 m przed frontem ścianowym 
nie przenosi istotnych obciążeń. 
 W ramach systemu Monsupport przeprowadzono również pomiary obciążenia łuków obudowy, 
z których zbudowane są odrzwia przez otaczający górotwór. Czujniki zamontowane na stropnicy 
przejmują obciążenia pionowe górotworu na odrzwia, a czujniki zamontowane na łukach ocioso-
wych obciążenia poziome, zaś czujniki zamontowane pod stopami odrzwi obudowy łukowej reje-
strują wartości ciśnienia odpowiadające obciążeniu spągu przez oba łuki ociosowe. Prowadzone 
w ten sposób pomiary obciążenia przekazywanego z obudowy na spąg wykazują, że odrzwia nie 
zawsze obciążane są symetrycznie. Z tego powodu konieczne jest montownie siłowników pod oba 
łuki ociosowe. 
 Na podstawie analizy wyników omawianych pomiarów stwierdzono niewielkie, niesymetryczne 
obciążenie odrzwi (rys. 9). Czujnik F-2 (kolor czerwony) na 60 m przed frontem wykazał obciąże-
nie stopy łuku ociosowego z przeciwległej strony ściany wynoszące około 58 kN. Kolejno czujnik 
F-1 (kolor granatowy) na 60 m przed frontem wykazał obciążenie stopy łuku osiosowego od strony 
ściany wynoszące około 22 kN. W tej samej odległości od frontu ściany zarejestrowano również 
niewielkie obciążenie łuku stropowego odrzwi wynoszące ok. 4 kN (czujnik F-6 – kolor niebieski). 
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Rys. 9. Wyniki pomiaru wartości siły działającej na obudowę chodnika 
Figure 9. Measurements results of the forces acting on the passage support 

 
 Obciążenie kotwi strunowych rejestrowane było czujnikami tensometrycznymi. Kotew strunowa 
były mocowana jednym ładunkiem klejowym (rys. 10). Dla przeciwdziałania wciskania czujnika 
w skały stropowe, pomiędzy górotwór i czujnik wprowadzana była również stalowa płyta oporowa. 
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 Czujniki siły zamontowane na kotwach strunowych wykazały niewielkie, ale jednoznaczne 
wzrosty obciążenia strun wraz ze zbliżaniem się frontu eksploatacji. W odległości około 200 m 
przed frontem zmierzone obciążenie struny wynosiło około 15 kN, a 60 m przed frontem 45 kN. 
Wyniki tych pomiarów potwierdzają, że w odległości około 60 m przed frontem ściany nie docho-
dzi jeszcze do znaczących zmian struktury skał stropowych i widocznego obciążenia kotwi. Podob-
ne tendencje zaobserwowano w obciążeniu obudowy podporowej. 
 Obciążenie kotwi strunowych stwierdzone na 60 m przed frontem ściany jest nieznaczne, co po-
twierdzają niewielkie rozwarstwienia w skałach stropowych zaobserwowane w tym miejscu bada-
niami introskopowymi. Prezentowane badania obciążenia kotwi pokazują, że skuteczne wzmacnia-
nie obudowy i górotworu z wykorzystaniem kotwienia w warunkach pokładu 209 powinno być re-
alizowane nie bliżej jak 60 m przed frontem ściany. 
 

 
 
Rys. 10. Schemat instalacji czujnika obciążenia kotwi strunowej 
Figure 10. Sensor’s installation schema of the string bolts strain 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Zagadnienie ochrony wyrobisk korytarzowych w jednostronnym otoczeniu zrobów, dla ich po-
wtórnego wykorzystania z punktu widzenia skrócenia czasu robót przygotowawczych, maksymal-
nej koncentracji wydobycia, wydajności pracy oraz rachunku ekonomicznego stanowi jeden z więk-
szych problemów przed jakimi stanęło górnictwo węglowe. Znanym jest fakt, że w znacznie trud-
niejszych warunkach górniczo-geologicznych górnictwo niemieckie coraz więcej wyrobisk próbuje 
chronić dla powtórnego wykorzystywania. 
 Podejmowanie decyzji o utrzymywaniu chodników za frontem eksploatacji, powinno być anali-
zowane pod względem kosztów i skrócenia czasu przygotowania pola. Nie da się przewidzieć 
wszystkich trudności związanych z ochroną wyrobiska i z tego względu koszty utrzymania dokład-
nie określone są dopiero po powtórnym jego wykorzystaniu. W tych samych lub podobnych wa-
runkach, koszty utrzymania wyrobiska powinny być podobne. Dlatego też, tak ważnym jest własne 
doświadczenie kopalni w tym zakresie. 

Czujnik obci enia kotwi 
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 Zaprojektowana obudowa wyrobisk korytarzowych powinna zapewniać zachowanie ich funk-
cjonalności w całym przewidzianym okresie użytkowania. Dlatego już na etapie projektowania obu-
dowy dla chodników ważnym zagadnieniem jest trafne prognozowanie parametrów zaciskania, któ-
re nastąpi w całym okresie utrzymywania.  Zjawiska takie szczególnie często występują w chodni-
kach przyścianowych, które znajdują się w strefach zwiększonych wartość naprężeń, spowodowa-
nych oddziaływaniem frontu eksploatacji. 
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Maintenance of the Longwall Passages in the Condition of Exploitation 
Concentration on the Example of “Ziemowit” Coal Mine 
 
The paper presents various methods of strengthening rockmass and supports of longwall passages 
behind the line of exploitation. 
 The applied monitoring system of passage casing allowed constant measurement of many para-
meters, giving the image of the work of the mining excavations casing. Obtained measuring data 
could, and what's more they should be used in the process of selection and strengthening the casing 
of longwall passages. 
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Obudowa wyrobisk przyścianowych dla ścian strugowych – 
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STRESZCZENIE: Efektywne prowadzenie eksploatacji z zastosowaniem struga wiąże się z konie-
cznością rozwiązania wielu zagadnień z zakresu techniki górniczej. Jednym z istotniejszych jest właś-
ciwe zaprojektowane wyrobisk przyścianowych oraz przystosowanie obudowy do skutecznego za-
bezpieczenia skrzyżowania ściany z chodnikiem. W niniejszym referacie przedstawiono podstawo-
we założenia, konstrukcję oraz wybrane etapy procesu projektowania obudowy przeznaczonej do 
zabezpieczania chodników przyścianowych ścian strugowych w KWK „Zofiówka” i LW „Bogdan-
ka”. Obudowy te zostały zweryfikowane praktycznie w czasie prowadzenia pierwszych ścian stru-
gowych uruchomionych w latach 2009 i 2010 w obu kopalniach. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo, ściana strugowa, obudowa chodników, skrzyżowanie ściana–
chodnik 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Współczesne narzędzia projektowe w postaci nowoczesnych systemów CAD [1], [2], [3], oparte na 
programach komputerowych zarówno komercyjnych, jak i autorskich, opracowanych dla specjal-
nego zastosowania [4], [5] umożliwiają projektowanie różnych konstrukcji obudowy wyrobisk ko-
rytarzowych dedykowanych dla specyficznych warunków geologiczno-górniczych danej kopalni. 
Doskonałym przykładem mogą być odrzwia obudowy zaprojektowane dla zabezpieczenia chodni-
ków przyścianowych ścian strugowych prowadzonych w ostatnim okresie w kopalniach „Zofiów-
ka” i „Bogdanka”. W tych kopalniach, biorąc pod uwagę perspektywiczną bazę zasobową, którą 
znaczną część stanowią pokłady o miąższości poniżej 1,5 m, zdecydowano się na zastosowanie tech-
niki strugowej. W Polsce ten sposób urabiania zastosowano po długiej kilkunastoletniej przerwie. 
Jednym z głównych aspektów wpływających na taką decyzję były z pewnością pozytywne przykła-
dy aplikacji techniki strugowej w takich krajach jak: Niemcy, USA, Rosja, Chiny, czy Czechy. 
W tych krajach pracujące nowoczesne kompleksy strugowe pozwalały na uzyskiwanie bardzo do-
brych rezultatów produkcyjnych, na co znaczny wpływ miał postęp techniczny, jaki dokonał się 
w ostatnich latach w zakresie zarówno samych strugów, jak i pozostałych elementów wyposażenia 
maszynowego ściany. 
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 W przypadku stosowania techniki strugowej niezwykle ważnym zagadnieniem jest właściwe za-
projektowanie gabarytów wyrobisk przyścianowych, biorąc pod uwagę wymiary napędów, czy też 
konieczność „wyjazdu” głowicy strugowej do chodnika. Wielkość i kształt obudowy tych wyrobisk 
zapewnić musi prawidłową pracę kompleksu strugowego w całym okresie prowadzenia eksploata-
cji. 
 W niniejszym referacie opisano obudowę chodników przyścianowych ściany strugowej B-1 
w pokładzie 406/1 w kopalni „Zofiówka” oraz ściany 1/VI w pokładzie 385/2 w LW „Bogdanka”. 
Dla tych chodników konieczne było zaprojektowanie nowej konstrukcji odrzwi obudowy o odpo-
wiednim kształcie oraz wielkości przekroju poprzecznego. Kolejnym aspektem, który należało uwz-
ględnić projektując obudowę chodników był znaczny udział skały płonnej w przekroju tych wyro-
bisk. Z jednej więc strony chodniki posiadać miały odpowiednie gabaryty, z drugiej należało wziąć 
pod uwagę fakt optymalizacji wymiarów z uwagi na postępy drążenia w aspekcie konieczności ura-
biania skał otaczających pokład. 
 
 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DLA KONSTRUKCJI ODRZWI OBUDOWY 

CHODNIKÓW PRZYŚCIANOWYCH DLA ŚCIAN STRUGOWYCH 
 
Jednym z ważnych aspektów efektywnie prowadzonej eksploatacji cienkich pokładów węgla z za-
stosowaniem techniki strugowej jest właściwe przygotowanie i zabezpieczenie chodników przyścia-
nowych dla przyszłej eksploatacji. Konieczność ta wynika między innymi ze znacznego ogranicze-
nia czasu prac prowadzonych w rejonie skrzyżowania ściany z chodnikiem. Prędkość urabiania po-
woduje, że głowica struga w przypadku niezakłóconej pracy znajduje się w rejonie skrzyżowania 
ściany z chodnikiem, co około 3 4 minuty (przy długości ściany około 250 m). Zatem dla zachowa-
nia należytego poziomu bezpieczeństwa i komfortu pracy załóg górniczych konieczne jest ograni-
czenie do minimum prac wykonywanych w chodnikach w sąsiedztwie wlotów do ściany. Cel ten 
może być osiągnięty miedzy innymi przez zastosowanie odpowiednich odrzwi obudowy, zaprojek-
towanych indywidualnie dla określonych uwarunkowań technologicznych. 
 

 
 
Rys. 1. Idea obudowy chodnikowej dopasowanej do miąższości pokładu: 
a) typowe odrzwia ŁP, b) odrzwia „dopasowane” do pokładu 
Figure 1. Conception of road support fitted to seam thickness: 
a) typical frame (ŁP type), b) frame fitted to seam thickness 

 
 W wyniku wnikliwej analizy stwierdzono, że zarówno kształt, jak i wymiary stosowanych do-
tychczas odrzwi obudowy w kopalniach „Zofiówka” i „Bogdanka” znacznie ograniczają możliwo-
ści ich zastosowania w przypadku chodników ścian strugowych. Odrzwia te nie zapewniałyby wy-
maganych wymiarów wyrobisk, a także utrudniałyby optymalizację pracy w rejonie skrzyżowania 
ściana–chodnik. W związku z tym przystąpiono do prac projektowych nad nowym typem odrzwi. 
Jako podstawowe założenia projektowe przyjęto gabaryty odrzwi wynikające z zarysów maszyn 
i urządzeń stanowiących wyposażenie kompleksu strugowego oraz z wymaganych skrajni i prze-
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strzeni ruchowych. Zupełnie nowym, wcześniej nieprzyjmowanym założeniem było dopasowanie 
długości poszczególnych łuków tak, aby ich złącza po stronie ściany zlokalizowane były nieco po-
wyżej stropu eksploatowanego pokładu. Spełnienie tego warunku eliminuje konieczność skracania 
łuków stropnicowych lub pracochłonnego i niebezpiecznego zabezpieczania stropu w rejonie skrzy-
żowania ściany z chodnikiem, odsłoniętego po wybudowaniu łuków ociosowych. Ideę takiej obudo-
wy przedstawiono na rysunku 1. 
 Projektując odrzwia, których koniec łuku stropnicowego znajduje się tuż nad stropem danego 
pokładu uwzględniono takie parametry jak: wysokość ściany, nachylenie pokładu oraz wielkość pro-
gu mierzona pomiędzy spągiem pokładu a spodkiem chodnika. Można zatem mówić o obudowie 
indywidualnie dopasowanej do warunków geologiczno-górniczych oraz technologii eksploatacji – 
„obudowie projektowanej na miarę”. Przykładami takich obudów są obudowy ŁPZof oraz ŁPSC 
opisane w następnych punktach referatu. 
 
 
3. OBUDOWA ŁPZof STOSOWANA W CHODNIKACH 
ŚCIANY STRUGOWEJ W KWK „ZOFIÓWKA” 

 
Odrzwia obudowy ŁPZof zostały zaprojektowane specjalnie do zabezpieczania chodników przy-
ścianowych ścian strugowych w partii F w pokładzie 405/1 oraz partii B i F w pokładzie 406/1 
w KWK „Zofiówka”. Konstrukcja tych odrzwi uwzględnia zarówno miąższości pokładów w wyżej 
wymienionych partiach, jak również nachylenie ścian. Obudowa przeznaczona jest do zabezpiecza-
nia chodników przyścianowych ścian o wysokości od 1,0 do 1,6 m i nachyleniu od 0° do 10°. Do-
pasowanie odrzwi do parametrów ściany osiągnięto przez zastosowanie wydłużonego łuku strop-ni-
cowego po stronie ściany oraz zwiększonych zakładek, przez co łuk ten może być zabudowywany 
na wiele sposobów, w różnych konfiguracjach zakładek. 
 

 
 
a) 

 
 
b) 

 
Rys. 2. Odrzwia obudowy ŁPZof: a) schemat odrzwi, b) widok zabudowanych odrzwi 
w przodku drążonego chodnika 
Figure 2. Support frame type ŁPZof: a) support frame scheme, b) support frame 
mounted near road head 

 
 Odrzwia ŁPZof są niesymetryczne i charakteryzują się zarysem łukowym. Składają się z dwóch 
identycznych łuków ociosowych i dwóch łuków stropnicowych o różnych długościach. Krzywizny 
wszystkich łuków są identyczne. W wyrobisku odrzwia zabudowywane są dłuższym łukiem strop-
nicowym po stronie prowadzenia ściany. Łuk stropnicowy od tej strony jest łukiem „ruchomym”, 

SEP 2011, Sesja: Utrzymanie wyrobisk przyścianowych

– 685 –



 

 

którego usytuowanie w odrzwiach ustalane jest na etapie drążenia i zabezpieczenia wyrobiska. Dzię-
ki możliwości manipulacji zakładkami (łuk ociosowy – łuk stropnicowy i łuk stropnicowy – łuk strop-
nicowy) możliwe jest dopasowanie położenia dolnego końca łuku do płaszczyzny stropu eksploato-
wanego pokładu. Wielkości tych zakładek uzależnione są od miąższości i nachylenia pokładu. 
 Obudowa typu ŁPZof została po raz pierwszy zastosowana do zabezpieczania chodników przy-
ścianowych ściany strugowej B-1 w pokładzie 406/1 kopalni „Zofiówka”. W chodniku nad i podścia-
nowym obudowę stanowiły odrzwia wielkości 12 (szerokość 6100 i wysokość 4225 mm) wykona-
ne z kształtowników V32 ze stali o podwyższonych parametrach mechanicznych. Rozstaw odrzwi 
w obu wyrobiskach wynosił 0,8 m [6]. Na rysunku 2a przedstawiono schemat odrzwi obudowy 
ŁPZof, zaś rysunek 2b przedstawia widok odrzwi zabudowanych w przodku drążonego chodnika. 
 Obudowę ŁPZof chodników przyścianowych ściany B-1 wzmacniano za pomocą dodatkowej 
obudowy kotwiowej. Dla wzmacniania obudowy wykonywano przed frontem ściany przykatwianie 
łuków stropnicowych za pomocą kotwi stalowych o długości 2,5 m. Każde odrzwia obudowy przy-
katwiane były poprzez jarzmo parą kotwi. Ponadto, dla zapewnienia stateczności obudowy w rejo-
nie skrzyżowania ze ścianą, gdzie planowano wypięcie łuków ociosowych na odcinku 8 m, łuki 
stropnicowe przykatwiano za pomocą kotwi strunowych o długości 4,5 m poprzez podciąg stalowy 
z kształtownika V29. Podciąg kotwiony był pomiędzy każdymi odrzwiami obudowy chodnika. Do-
datkowo po stronie przeciwległej do ściany odrzwia stabilizowano za pomocą dwóch podciągów 
stalowych z kształtownika V29. Schemat obudowy skrzyżowania ściany z chodnikiem podściano-
wym przedstawiono na rysunku 3. 
 

 
 
Rys. 3. Schemat obudowy skrzyżowania ściany B-1 z chodnikiem podścianowym 
Figure 3. Scheme of support of longwall B-1 and maingate T-junction 
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 Przed zastosowaniem przedstawionego na rysunku 3 schematu obudowy skrzyżowania ściana– 
chodnik wykonano szereg obliczeń i analiz  [8], [9]. Przyjęte wstępnie długości kotwi porównano 
z wynikami obliczeń zasięgu strefy spękań górotworu wokół chodników przyścianowych. Zasięg 
tej strefy obliczono z uwzględnieniem wpływu ściany B-1 z wykorzystaniem programu Phase 6.0 
opartego na metodzie elementów skończonych. Uzyskane wyniki obliczeń przedstawiono na ry-
sunku 4. 
 

 
 
Rys. 4. Zasięg strefy spękań wokół chodnika przyścianowego ściany B-1 
w odległości 50 m przed frontem eksploatacji 
Figure 4. Range of the fracture zone around the gateroad of longwall B-1 
at a distance 50 m outby the face 
 

 
 
Rys. 5. Mapa naprężeń zredukowanych w elementach obudowy 
skrzyżowania ściany B-1 z chodnikiem podścianowym 
Figure 5. Von Misses Stresses Chart on elements of support 
of longwall B-1 and maingate T-junction 
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 Wyniki obliczeń zasięgu strefy spękań wykorzystane zostały również do wyznaczenia wartości 
obciążenia działającego na obudowę. Obciążenie to zostało przyjęte w kolejnym etapie – w anali-
zie wytrzymałościowej obudowy prowadzonej z wykorzystaniem programu PRO-MES. W wyniku 
przeprowadzonych badań modelowych określono rozkład naprężeń zredukowanych w modelu. Po-
równanie maksymalnych wartości naprężeń z wartościami dopuszczalnymi dla poszczególnych ele-
mentów obudowy pozwoliło pozytywnie zweryfikować pod względem wytrzymałościowym jej kon-
strukcję. Na rysunku 5 przedstawiono przykład wyników analizy wytrzymałościowej schematu obu-
dowy skrzyżowania ściana–chodnik ze zwiększonym do 8 m odcinkiem z wypiętymi łukami ocio-
sowymi. 
 W oparciu o wyniki obliczeń wydano pozytywną opinię w zakresie możliwości zastosowania 
obudowy skrzyżowania ściany B-1 z chodnikami przyścianowymi. Przedstawiony na rysunku 3 
schemat zastosowano z powodzeniem w praktyce uzyskując pozytywne doświadczenia. 
 
 
4. OBUDOWA ŁPSC STOSOWANA W CHODNIKACH 
ŚCIANY STRUGOWEJ W LW „BOGDANKA” 

 
W latach 2008–2009 w kopalni „Bogdanka” podjęto prace nad nowym typoszeregiem odrzwi 
przystosowanych do potrzeb chodników przyścianowych. Wynikiem tych prac były odrzwia obu-
dowy oznaczonej jako ŁPSC, których typoszereg objął swoim zakresem zarówno dotychczasowe 
potrzeby ścian kombajnowych, jak i projektowanych ścian strugowych w tej kopalni. Odrzwia 
obudowy ŁPSC, o łukowym kształcie przekroju poprzecznego, są sześcioelementowe i przysto-
sowane do prowadzenia i utrzymania skrzyżowania chodnika przyścianowego ze ścianą. Odrzwia 
przewidziane zostały do zabudowy w wyrobiskach jako otwarte, z możliwością późniejszego za-
mykania spągu po pewnej konwergencji poziomej i dokonanej jego pobierce. Konstrukcja 
odrzwi umożliwia uzyskanie korzystnego położenia końca łuku stropnicowego względem stropu 
wybieranego pokładu, tak aby po demontażu łuków ociosowych nie zachodziła konieczność skra-
cania łuku stropnicowego [7], [10]. Schemat sześcioelemetowych odrzwi obudowy ŁPSC przed-
stawiono na rysun-ku 6a, natomiast rysunek 6b przedstawia widok odrzwi zabudowanych chod-
niku podścianowym ściany 1/VI/385. 
 

 
a) 

 
 
b) 

 
Rys. 6. Odrzwia obudowy ŁPSC: a) schemat odrzwi sześcioelementowych, 
b) widok zabudowanych odrzwi w chodniku podścianowym ściany 1/VI/385 
Figure 6. Support frame; ŁPSC type: a) scheme of 6 psc. frame, 
b) support frame mounted at maingate of longwall 1/VI/385 
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 Opisując nową konstrukcję odrzwi obudowy ŁPSC wymienić należy kilka jej charakterystycz-
nych cech: 
– W odrzwiach zastosowano krótkie elementy ociosowe dolne (przyspągowe) o długości w przy-

bliżeniu równej wartości prognozowanego wypiętrzenia spągu powiększonej o wielkość zakład-
ki. Dzięki temu po przejściu ściany i wypiętrzeniu spągu możliwe było odstąpienie od zabudo-
wy tych elementów, tworząc za skrzyżowaniem obudowę niesymetryczną. Wyeliminowało to 
zbędne przybieranie spągu dla ich zabudowy. 

– Zakładki elementów odrzwi w większości mają stałą wartość równą 500 mm. Wyjątek stano-
wią połączenia elementów ociosowych z ociosowymi górnymi odrzwi. Zakładki te (oznaczone 
na rysunku 6a jako C1) można zmieniać indywidualnie w przedziale od 500 do 700 mm, w za-
leżności od rzeczywistej grubości pokładu i wielkości wyłomu wykonanego przez kombajn gór-
niczy w trakcie drążenia chodnika. 

– W typoszeregu oddzielnie zaprojektowano odrzwia dla chodników przyścianowych ścian kom-
bajnowych (mniejsze rozmiary) oznaczone wyróżnikiem K oraz dla chodników przyścianowych 
ścian strugowych (większe rozmiary) oznaczone wyróżnikiem S. Odmiany K i S poza wielko-
ścią odrzwi różnią się również stosunkiem wysokości do szerokości odrzwi. W odrzwiach S wy-
sokość nie wzrastała proporcjonalnie do szerokości odrzwi. 

 W typoszeregu przewidziano 6 rozmiarów odrzwi; po 3 dla chodników przyścianowych ścian 
kombajnowych (wersja wykonania „K” – rozmiary 9, 10 i 11) oraz 3 dla chodników przyściano-
wych ścian strugowych (wersja wykonania „S” – rozmiary 11, 12 i 13). Obudowa ŁPSC zastoso-
wana została po raz pierwszy w chodnikach przyścianowych drążonych dla potrzeb pierwszej ścia-
ny strugowej nr 1/VI w pokładzie 385/2 w LW „Bogdanka”. 
 W kopalni „Bogdanka”, podobnie jak w przypadku kopalni „Zofiówka”, w chodnikach przyścia-
nowych stosowano dodatkowo obudowę kotwiową. W chodniku podścianowym stosowano obudo-
wę ŁPSC 12/S w rozstawie odrzwi co 0,9 m. Pomiędzy odrzwiami stosowano na przemian 6 i 7 
kotwi stalowych o długości 2,7 m zabudowywanych w strefie przodkowej. Chodnik nadścianowy 
drążono w obudowie ŁPSC 11/S z rozstawem odrzwi 0,9 m. Pomiędzy odrzwiami stosowano na 
przemian 3 i 4 kotwie stalowych o długości 2,7 m. Kotwie te również zabudowywano w strefie 
przodkowej. W obu chodnikach odrzwia obudowy wykonano z kształtownika V36 ze stali S480W. 
Wyrobiska drążone były przy użyciu kombajnu AM-75 z zainstalowanym urządzeniem wiercąco-
kotwiącym VBG 18. Kotwienie pomiędzy odrzwiami odbywało się podczas drążenia chodników 
przyścianowych. 
 Dla zapewnienia stateczności skrzyżowania chodników przyścianowych ze ścianą dodatkowo 
stosowano: 
– W przypadku chodnika podścianowego: 

przykotwienie odrzwi za pomocą dwóch rzędów podciągów kotwionych kotwiami struno-
wymi o długości 6,0 m, rozmieszczonymi na przemian co drugie odrzwia; 
przykotwienie łuków stropnicowych odrzwi od strony ściany parą kotwi stalowych o długo-
ści 2,7 m poprzez jarzmo z profilu J, umożliwiające wcześniejszy demontaż elementów ocio-
sowych z uwagi na pracę spągoładowarki na samym skrzyżowaniu [11]; 
dwa podciągi stalowe; jeden po prawym, a drugi po lewym ociosie około 0,7 m nad stropem 
pokładu. 

– W przypadku chodnika nadścianowego: 
przykotwienie odrzwi za pomocą jednego rzędu podciągów kotwiowych kotwiami strunowy-
mi o długości 6,0 m, rozmieszczonymi na przemian co drugie odrzwia; 
przykotwienie łuków stropnicowych odrzwi od strony ściany parą kotwi stalowych o długo-
ści 2,7 m poprzez jarzmo z profilu J; 
jeden podciąg stalowy od strony ściany montowany 0,7 m nad stropem pokładu. 
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 Należy nadmienić, że chodnik podścianowy ściany 1/VI na całej długości był utrzymywany za 
ścianą. W tym celu wykonywany był specjalny pas ochronny, a przedsięwzięcie miało charakter 
eksperymentalny w warunkach kopalni „Bogdanka”. Chodnik nadścianowy likwidowany był sukce-
sywnie wraz z postępem ściany zgodnie z dotychczasową technologią. 
 Na rysunku 7 przedstawiono schemat obudowy skrzyżowania ściany 1/VI/385 z chodnikiem pod-
ścianowym, na którym widoczne są opisane powyżej wzmocnienia. 
 

 
 
Rys. 7a. Schemat obudowy skrzyżowania ściany 1/VI/385 z chodnikiem podścianowym: a) widok pionowy 
Figure 7a. Scheme of support of longwall 1/VI/385 and maingate T-junction: a) top view 
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Rys. 7b. Schemat obudowy skrzyżowania ściany 1/VI/385 z chodnikiem 
podścianowym: b) przekrój poprzeczny za ścianą 
Figure 7b. Scheme of support of longwall 1/VI/385 and maingate T-junction: 
b) vertical cross-section of maingate behind the longwall face 
 
 
WNIOSKI 
 
1. Dostępne narzędzia projektowe w postaci nowoczesnych systemów CAD oraz specjalistyczne 

programy dla modelowania zmian zachodzących w górotworze pozwalają na wykonywanie sze-
rokich obliczeń i analiz, na podstawie których zaprojektować można obudowę wyrobisk górni-
czych z uwzględnieniem warunków geologicznych oraz technologii eksploatacji. 

2. Zaprojektowane nowe odrzwia obudowy chodników przyścianowych, to jest ŁPZof dla kopalni 
„Zofiówka” oraz ŁPSC dla LW „Bogdanka”, spełniły swoją rolę podczas prowadzenia ścian 
z zastosowaniem techniki strugowej, zapewniając właściwe gabaryty niezbędne dla urządzeń 
kompleksu strugowego oraz funkcjonalność w obrębie skrzyżowania ze ścianą. 

3. Zarówno w przypadku kopalni „Zofiówka”, jak i LW „Bogdanka” na zapewnienie stateczności 
obudowy skrzyżowania chodników podścianowych ze ścianami, szczególnie na odcinkach z wy-
pinanymi łukami ociosowymi, istotny wpływ posiadała obudowa kotwiowa, stabilizująca odrz-
wia oraz ograniczająca deformację wyrobisk. 

4. W roku 2011 zarówno Jastrzębska Spółka Węglowa, jak i LW „Bogdanka” planują uruchomie-
nie kolejnych ścian strugowych, co stworzy możliwość uzyskania dalszych doświadczeń w za-
kresie stosowania obudowy chodników przyścianowych wskazując być może nowe kierunki 
projektowania. 
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Gateroads Support for Plough Longwalls – 
Design Requirements and Practice 
 
Effective mining by plough requires wide knowledge in mining techniques. 
 One of most important thing is to design the gateroads properly. Support adaptation to good pro-
tection of longwall T-junction is also important. 
 The basic assumptions, structure and selected stages of design process of gateroads support for 
plough longwalls in “Zofiowka” Colliery and “Bogdanka” Colliery are shown in the paper. Support 
was verified in practice during the tests on plough longwalls in “Zofiowka” and “Bogdanka” Col-
lieries in 2009 and 2010. 
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Doświadczenia O/ZG „Lubin” w zakresie drążenia 
wyrobisk chodnikowych kombajnem MH-620 
firmy „Sandvik Mining and Construction” 
 
 
Krzysztof Tkaczuk 
KGHM Polska Mied  S.A. O/ZG „Lubin” 
 
Marek Czechowski 
KGHM Polska Mied  S.A. O/ZG „Lubin” 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W opracowaniu przedstawiono doświadczenia nabyte w trakcie drążenia wyro-
bisk chodnikowych kombajnem MH-620 firmy Sandvik w dwóch skrajnie różnych rejonach O/ZG 
„Lubin”. Pokazano również wpływ niedoskonałej konstrukcji kombajnu na proces drążenia wyro-
bisk chodnikowych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Kombajn chodnikowy, drążenie wyrobisk, ruda miedzi 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
W trakcie trwania Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007 przedstawiliśmy referat pod tytułem „Tech-
niczne i ekonomiczne doświadczenia O/ZG „Lubin” w zakresie drążenia pochylń udostępniających 
kombajnem Voest-Alpine AM-75EX-s”. Referat zakończyliśmy stwierdzeniem: zebrane do wiad-
czenia pozwalaj  powa nie my le  o szerszym zastosowaniu tego typu urz dze  nie tylko w naszym 
zak adzie. Aktualnie wdro one s  procedury zwi zane z przygotowaniem zatrudnienia tego typu 
maszyn. Zastosowanie tutaj znalaz yby przede wszystkim mocniejsze wersje kombajnów chodniko-
wych jak Alpine Hardrock Miner AHM 105 do dr enia innych wyrobisk udost pniaj cych i przy-
gotowawczych ju  po osi gni ciu z o a rud miedzi, czyli w ska ach zdecydowanie mocniejszych, 
bardziej zwi z ych i wytrzyma ych. 
 W bieżącym referacie chcemy przedstawić nasze doświadczenia w zakresie drążenia wyrobisk 
chodnikowych przez PeBeKa S.A., realizowanych w O/ZG „Lubin”, kombajnem MH-620 firmy 
Sandvik Mining and Construction. Przedstawione doświadczenia dotyczyć będą dwóch oddalo-
nych od siebie i znacząco różniących się rejonów kopalni. Pierwszy z nich można uznać za poligon 
doświadczalny, który obnażył to co dobre i złe w budowie kombajnu. Przedstawimy również wpływ 
poprawy konstrukcji kombajnu na jego pracę w nowym rejonie. 
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2. DRĄŻENIE WYROBISK CHODNIKOWYCH W REJONIE POŁUDNIOWO-ZACHODNIM 
 

2.1. Scalanie kombajnu i próby rozruchowe w rejonie po udniowo-zachodnim kopalni 
 

Rejon południowo-zachodni wraz z komorą scalania oraz miejscem rozpoczęcia drążenia przed-
stawiamy na Rys.1 natomiast w tabeli nr 1 pokazujemy kolejne etapy prac związanych z opuszcza-
niem elementów kombajnu aż do rozpoczęcia prób rozruchowych. 
 

 
 
Rys. 1. Rejon południowo-zachodni pracy MH-620 
Figure 1. South-western region of work MH-620 
 
Tabela 1. 
Table 1. 

18.12.2008 
12.02.2009 

Przygotowanie komory montażowej oraz transport podzespołów 
kombajnu z powierzchni do miejsca scalania 

26.02.2009 Zakończenie prac montażowych 
27.02.2009 
22.03.2009 Próby rozruchowe w komorze montażowej 

23.03.2009 
31.03.2009 

Przemieszczanie kombajnu z miejsca scalania do czoła przodka 
w zaplanowanym do wykonania chodniku przygotowawczym 

01.04.2009 
14.08.2009 

Wykonywanie zaplanowanego wyrobiska przygotowawczego, przecinek 
oraz spągowanie istniejącego sąsiedniego wyrobiska. Prace modernizacyjne 
kombajnu. Przeprowadzenie testów urabiania i kotwienia 

 
2.2. Charakterystyka z o a rudy miedzi w rejonie po udniowo-zachodnim 
 

Złoże w tym rejonie charakteryzuje się bardzo trudnymi warunkami geologiczno-górniczymi, ta-
kimi jak słabe rozpoznanie robotami chodnikowymi, liczne zaburzenia w postaci uskoków, pakie-
towa budowa złoża z licznymi wstawkami gipsowymi, zagrożenie obwałami czy trzecim stopniem 
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zagrożenia wodnego. Średnia wartość Rc dla skał tworzących furtę eksploatacyjną została określo-
na jako średnia wytrzymałość z warstw tworzących furtę i wyniosła 116 MPa. 
 
2.3. Kombajn MH-620 
 

SANDVIK HARDROCK MINER MH 620 jest to kombajn chodnikowy przeznaczony do urabia-
nia różnych skał o jednoosiowej wytrzymałości na ściskanie do 130 MPa. 
 
   

12

3

4

5 

6.1
7

8

9

10 

11

8.1
 

1 Ramię urabiania 7 Układ elektryczny 
2 Obrotnica 8 Agregat hydrauliczny 
3 Urządzenie załadowcze 8.1 Układ smarowania 
4 Przenośnik łańcuchowy 9 Układ chłodzenia 
5 Mechanizm gąsienicowy 10 Przenośnik taśmowy 
6 Rama 11 Zespół kotwienia 

6.1 Tylna podpora   
Dane techniczne: 
  

Ciężar (ca kowity) [t] ok. 131 
Długość (ca kowita) [m] ok. 18,2 
Wysokość (ca kowita) [m] ok. 3,3 
Szerokość maszyny (podwozie) [m] 2,6 
Szerokość stołu załadowczego min. / maks. [m] 3,5–4,5 
Maks. wysokość urabiania ponad krawędzią dolną gąsienicy [m] 5,3/5,8 
Maks. szerokość urabiania dla kąta wychylenia +/- 37° w poziomie [m] 8,0/8,5 
Maks. granica urabiania pod dolną krawędzią gąsienicy [m] 0,3/0,5 
Maks. granica urabiania poprzecznego (z/bez teleskopu) [m2] 48/40 
Napięcie zasilania [v] 1000 
Moc całkowita (elektryczna) [kW] 522 
Silnik urabiania – chłodzony wodą [kW] 300 
Napęd hydrauliczny – chłodzony wodą [kW] 150 
Napęd elementów załadowczych [kW] 2 36 
Napęd przenośnika – hydrauliczny [kW] 55 
Prędkość jazdy [m/min] 0–15 
Prędkość przenośnika [m/s] 0,9 
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Optymalne warunki zastosowania Materiały o wytrzymałości na ściskanie do maks. 130 [MPa] 
Wyposażenie 2 72 sztuki gniazd do mocowania noży o średnicy trzpienia 38 mm 
Średnica 1290 [mm] 
Maks. prędkość urabiania [m/s] 1,36 [m/sec] 
Prędkość ruchu [m/s] 0,17–0,19 [m/sec] 

 
2.4. Zakres wykonanych robót kombajnem MH-620 oraz osi gni te parametry pracy  
 

W okresie od 01.04 do 14.08.2009 roku zostało wydrążone ok. 259 metrów wyrobiska chodniko-
wego o średnim przekroju poprzecznym 27,6 m2. W okresie tym wykonano przybierki spągu na 
długości ok. 262 m. Zakres wykonanych robót chodnikowych został przedstawiony na Rysunku 2. 
Osiągnięto również następujące parametry pracy kombajnu: średnia wydajność 79 Mg/h czyli 28,5 
m3/h oraz zużycie noży na poziomie 0,107 szt/m3. 
 

 
 
Rys. 2. Zakres wykonanych robót w rejonie południowo-zachodnim 
Figure 2. Scape of works in the south-western region 
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2.5. Podsumowanie pracy kombajnu MH-620 w rejonie po udniowo-zachodnim 
 

Warunki górniczo-geologiczne panujące w rejonie południowo-zachodnim należy uznać za wyjąt-
kowo trudne, a dla pracy kombajnu jako ekstremalne, ale dające możliwość gruntownego spraw-
dzenia urządzenia w warunkach doskonałego „poligonu doświadczalnego”. Możliwość ta stała się 
korzyścią zarówno dla użytkownika jak i dla producenta, pomimo obnażenia wszystkich manka-
mentów kombajnu. Do najważniejszych, które uniemożliwiały prace kombajnu , należy wymienić: 
brak możliwości zabudowy obudowy podporowej z kombajnu, niedoskonały układ kotwienia umo-
żliwiający zabudowę stropu wyrobiska jedynie do wysokości 0,6 m ponad wysokość kombajnu. 
Dużą uciążliwością była konstrukcja stołu załadowczego , która umożliwiała odbiór urobku ze sto-
łu szerokości 4,5 m tylko w zakresie 3,5 m co przy szerokości wyrobiska przy spągu ok. 6,5 m po-
wodowało pozostawanie znacznej ilości nie wybranego urobku. Rozpoczęto prace związane z za-
budową manipulatora do zabudowy obudowy podporowej. Praca kombajnu odbywała się przy cią-
głej obecności przedstawicieli producenta. Do mankamentów pracy w tym rejonie należały liczne 
przejazdy kombajnem wymuszane niedoskonałością konstrukcji w zakresie kotwienia oraz zabu-
dowy obudowy ŁP. 
 
2.6. Wnioski 
 

Doświadczenia zdobyte w trakcie prowadzenia robót w rejonie południowo-zachodnim doprowa-
dziły do podjęcia decyzji o czasowym zaprzestaniu drążenia i przystąpienia do procesu moderniza-
cji kombajnu wraz z jego przemieszczeniem w inny rejon pracy. Zabudowy manipulatora do sta-
wiania obudowy podporowej dokonano jeszcze w trakcie pracy kombajnu w rejonie południowo-
zachodnim. Został on skutecznie przetestowany przy zabudowie 30 kpl. obudowy ŁP12. Uzgod-
niono, że modernizacja dotyczy będzie przede wszystkim układu kotwienia oraz stołu załadowcze-
go. Należy podkreślić, że wszystkie prace zmierzające do poprawy budowy kombajnu były prowa-
dzone przy zaangażowaniu przedstawicieli kopalni, PeBeKa oraz Sandvik .Wszystkie elementy 
składowe podjętych decyzji w zakresie modernizacji zostały wykonane w nowym rejonie przed 
rozpoczęciem drążenia. 
 

 
 
Rys. 3. Miejsce scalania MH-620 w rejonie północno-wschodnim 
Figure 3. Installation site MH-620 in the north-eastern region 
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3. DRĄŻENIE WYROBISK CHODNIKOWYCH W REJONIE PÓŁNOCNO-WSCHODNIM 
 

3.1. Rejon pó nocno-wschodni wraz z komor  scalania oraz miejscem rozpocz cia 
dr enia oraz zakres wykonanych robót zosta  przedstawiony na Rysunku 3 

 
3.2. Charakterystyka z o a rudy miedzi w rejonie pó nocno-wschodnim 
 

Złoże rudy miedzi w rejonie północno-wschodnim zapada w kierunku północnym pod kątem 3–5  
i charakteryzuje się dużą stabilnością, małym zaangażowaniem tektonicznym oraz możliwością pro-
wadzenia wyrobiska w stabilnej furcie łupek dolomityczny i piaskowiec kwarcowy. W otoczeniu 
znajdują się wcześniej wykonane wyrobiska i zroby poeksploatacyjne co sprawia, że rejon jest do-
brze rozpoznany oraz odwodniony. Średnia wartość Rc dla skał tworzących furtę eksploatacyjną 
została określona jako średnia wytrzymałość z warstw tworzących furtę i wyniosła 52 MPa. 
 
3.3. Przemieszczenie kombajnu do nowego rejonu pracy 
 

Przemieszczenie kombajnu MH-620 do rejonu odległego o około 8000 m nastąpiło w listopadzie 
2009 roku. Operacja przejazdu zajęła ok. 23 godzin, a kombajn przesuwał się na własnych gąsieni-
cach ze średnią prędkością 300 m/h wykorzystując do napędu swojego układu jezdnego najpopu-
larniejszą w KGHM ładowarkę kołową LKP-0805 o masie 16 Mg. Ładowarkę połączono sztyw-
nym holem z kombajnem oraz wykonano połączenie hydrauliczne obu maszyn umożliwiające prze-
kazanie napędu z ładowarki do kombajnu. Przejazd ten należy uznać jako pionierski. 
 
3.4. Zakres wykonanych robót kombajnem MH-620 oraz osi gni te 

parametry pracy przedstawiono na Rysunku 4 
 

 
 
Rys. 4. Zakres wykonanych robót w rejonie północno-wschodnim 
Figure 4. Scope of Works In the North-eastern region 
 
 W okresie od 14.06 do 31.12.2010 roku zostało wydrążone ok. 822 metry wyrobiska chodniko-
wego o średnim przekroju poprzecznym ok. 22,2 m2 oraz zabudowano ponad 5850 sztuk kotew 
wklejanych o długości 1,8 m. W trakcie drążenia zużyto 1683 sztuk noży. W pierwszym etapie wy-
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robisko drążone było jako poziome, w drugim jako pochyłe o kącie nachylenia zgodnym kierun-
kiem zapadania złoża, tj. 3–5 . Podstawowe parametry pracy kombajnu MH-620 osiągnięte w re-
jonie północno-wschodnim zestawiono w tabeli 1. 
 
Tabela 1. Podstawowe parametry pracy MH-620 
Table 1. Basic parameters of works MH-620 

Parametr Jedn. Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 
Wykon m 36,6 80,5 102,9 109,8 136,2 163,5 193,7 
Przekrój m2 22,3 21,8 23,5 23,5 20,9 21,0 21,8 
Postęp m/doba 3,56 4,03 5,70 5,80 6,49 7,79 8,07 
Kotwy szt. 238 610 424 792 1152 1201 1389 
Noże szt. 171 177 178 182 191 332 452 

Koszt za metr % 100 57,2 40,2 41,2 36,2 28,4 28,5 
Koszt całkowity % 100 129,4 116,1 127,3 138,7 130,3 155,1 

 
3.5. Podsumowanie pracy kombajnu MH-620 w rejonie pó nocno-wschodnim 
 

Warunki górniczo-geologiczne, będące typowymi dla O/ZG „Lubin”, panujące w rejonie północ-
no-wschodnim nie były znaczącym utrudnieniem dla drążenia wyrobiska chodnikowego. Wystę-
powało jednak samourabianie wschodniego ociosu co miało wpływ na wyraźne zwiększenie ilości 
zabudowywanych kotew. Zjawisko takie nie występowało w trakcie drążenia wyrobisk sąsiednich 
z użyciem MW. W nowym rejonie kombajn pracował po zakończeniu procesu jego modernizacji 
co wyraźnie wpłynęło na poprawę osiągów i parametrów pracy MH-620. Organizacja pracy to cykl 
czterech zmian z czego pierwsza to przegląd i naprawy, a pozostałe trzy to drążenie. Zakładkowość 
zmiany I i II oraz III i IV powoduje, że dyspozycyjność kombajnu, czyli wskaźnik niezawodności 
i dyspozycyjności technicznej osiąga 90%. Zaobserwowano również znaczący wpływ wysokiej ab-
razywności skał urabianych objawiający się zwiększonym zużyciem niektórych elementów kon-
strukcji kombajnu: obsady noży, powierzchni walcowej organu urabiającego, elementów konstruk-
cji przenośnika zgrzebłowego, łańcucha. Zasadne wydaje się również odstąpienie od linowego uk-
ładu napędu posuwu urządzenia kotwiącego ze względu na jego awaryjność i czasochłonność na-
prawy. 
 
3.6. Wnioski 
 

Doświadczenia zdobyte w trakcie prowadzenia robót w obu rejonach O/ZG „Lubin” pozwalają na 
stwierdzenie, że podstawą prawidłowej i efektywnej pracy kombajnu jest właściwa organizacja 
dnia pracy (doby) pozwalająca na maksymalne wykorzystanie dyspozycyjnego czasu pracy, prze-
strzeganie reżimu przeglądów i kontroli, wypracowanie indywidualnego cyklu urabianie-kotwienie 
, utrzymywanie stałego kontaktu z producentem w zakresie analizy parametrów pracy kombajnu, 
kultura techniczna i doświadczenie obsługi oraz , co wydaje się być najważniejsze , to właściwa 
konstrukcja kombajnu. Konstrukcja, która uwzględni warunki geologiczno-górnicze w szeroko ro-
zumianym miejscu pracy w stopniu pozwalającym na drążenie wyrobisk chodnikowych z możli-
wością „przechodzenia” lokalnych zaburzeń tektonicznych. 
 
 
LITERATURA 
 
W referacie wykorzystano dokumenty wewnętrzne KGHM „Polska Miedź” S.A. Oddział Zakłady Górnicze 
„Lubin”. 
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Experience in O/ZG “Lubin” in the Grill Miner Headings MH-620 
from “Sandvik Mining and Construction” 
 
The paper presents the experience gained Turing the drilling of miner headings MH-620 from San-
dvik in two extremely different parts of the O/ZG “Lubin”. Also show the impact of imperfect con-
struction of the harvester on the process of mining grill headings. 
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Utrzymywanie wyrobisk przyścianowych w kopalniach JSW S.A. 
 
 
Andrzej Tor, Rafał Dobrzyński, Kazimierz Koliński 
Jastrz bska Spó ka W glowa S.A. 
 
 
 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. powstała 1 kwietnia 1993 roku. Podstawowym przedmiotem dzia-
łalności Spółki jest wydobycie i wzbogacanie węgla kamiennego oraz obrót węglem, kopalinami to-
warzyszącymi i innymi produktami w kraju i za granicą. Działalność górniczą Spółka prowadzi na 
terenie miast: Jastrzębie Zdrój, Żory, Orzesze, Mikołów, Knurów, gmin: Świerklany, Mszana, Go-
dów, Suszec, Pawłowice, Ornontowice i Gierałtowice oraz gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. 
 Aktualnie w strukturze organizacyjnej Spółki funkcjonuje 5 zakładów górniczych: 
1. Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia-Zofiówka” w Jastrzębiu Zdroju, 
2. Kopalnia Węgla Kamiennego „Budryk” w Ornontowicach, 
3. Kopalnia Węgla Kamiennego „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju, 
4. Kopalnia Węgla Kamiennego „Krupiński” w Suszcu, 
5. Kopalnia Węgla Kamiennego „Pniówek” w Pawłowicach. 
 Podstawowym produktem handlowym Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jest węgiel kokso-
wy typu 35 stanowiący surowiec do produkcji koksu metalurgicznego. 
 W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. występują, często w sposób skojarzony, nie-
mal wszystkie zagrożenia naturalne, stanowiące potencjalne niebezpieczeństwo dla załóg i mienia 
zakładów. Do najistotniejszych z nich należy zaliczyć: 
– zagrożenie metanowe, 
– zagrożenie tąpaniami, 
– zagrożenie wyrzutami metanu i skał, 
– zagrożenie klimatyczne. 
 
 
 
2. OCHRONA CHODNIKÓW PRZYŚCIANOWYCH 

W JEDNOSTRONNYM OTOCZENIU ZROBAMI 
 

2.1. Problem stateczno ci wyrobisk chodnikowych 
 

 Prowadzenie eksploatacji systemem ścianowym na zawał w warunkach dużej głębokości powo-
duje znaczne obciążenie wyrobisk górniczych. Stan ten potęguje się przy występowaniu trudnych 
warunków górniczo-geologicznych i często zachodzi konieczność wykonywania każdorazowo dla 
nowej ściany nowych dwóch chodników przyścianowych. 
 Jednym z istotniejszych problemów w kopalniach podziemnych z punktu widzenia praktyki gór-
niczej jest utrzymanie chodników przyścianowych za frontem ściany. 
 Każde wyrobisko górnicze na skutek wybrania masywu skalnego powoduje zmianę pierwotne-
go stanu równowagi charakteryzującą się wzmożonym ruchem skał do wyrobiska wywierającym 
nacisk na obudowę. Występujące wówczas wzmożone obciążenia wzrastają przy prowadzeniu eks-
ploatacji górniczej, która powoduje niszczenie skał i powstawanie dodatkowo ciśnień deformacyj-
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nych. Wzmożone ciśnienia pionowe przenoszą się na ociosy chodnika, powodując zaciskanie wy-
robiska oraz wypiętrzanie skał spągowych. Powstające zjawisko wypiętrzania skał spągowych do 
wyrobisk chodnikowych stanowi poważne utrudnienie w utrzymaniu tych wyrobisk i zapewnieniu 
ich funkcjonalności pod względem transportowym i wentylacyjnym oraz prowadzi do licznych kom-
plikacji i utrudnień w ruchu kopalni. 
 Wraz ze wzrostem głębokości obserwuje się nasilenie tych niekorzystnych zjawisk, którym to-
warzyszy zwykle poważne uszkodzenie obudowy wyrobisk chodnikowych, objawiające się w po-
staci kruchych pęknięć i zginania plastycznego stalowych elementów obudowy łukowej oraz ni-
szczenia połączeń pomiędzy elementami tej obudowy. Prowadzi to do zmniejszenia przekroju po-
przecznego wyrobiska, a w skrajnych przypadkach nawet do jego całkowitego zaciśnięcia. 
 W wyrobiskach przyścianowych, które zlokalizowane są w polach eksploatacyjnych występuje 
sumaryczne obciążenie obudowy wynikające z głębokości zalegania wyrobiska oraz ciśnienia eks-
ploatacyjnego. Obudowa podporowa tych wyrobisk poddana jest dużym obciążeniom, które z re-
guły powodują jej deformację. 
 W celu przywrócenia pierwotnych funkcji wyrobisk niezbędne są roboty rekonstrukcyjne, po-
legające na przebudowie chodników i pobierce spągu. Roboty te zakłócają normalny przebieg do-
łowych procesów produkcyjnych, wpływają na obniżenie ogólnej wydajności, zwiększają koszty 
produkcji, obciążają transport poziomy i pionowy dodatkową odstawą skały płonnej. 
 Negatywne doświadczenia z utrzymaniem chodników w jednostronnym otoczeniu zrobów po-
wodują, że w praktyce na wielu kopalniach zrezygnowano z utrzymywania chodników zwłaszcza 
przy dużej głębokości zalegania złoża. 
 
2.2. Celowo  utrzymywania chodników przy cianowych za frontem ciany 
 

Utrzymywanie chodników przyścianowych za frontem ściany wynika głównie z następujących po-
wodów: 
1. Względy bezpieczeństwa: 
– konieczność przewietrzania ścian w systemie na „Y” z uwagi na występujące zagrożenie me-

tanowe, 
– czyste wybieranie danej partii złoża bez pozostawiania naturalnych pasów ochronnych w któ-

rych dochodzi do niekorzystnych koncentracji naprężeń oraz możliwości powstawania pożarów 
endogenicznych co jest korzystne w przypadku eksploatacji wielopokładowego złoża w wa-
runkach występowania zagrożenia tąpaniami, metanowego, wyrzutami metanu i skał. 

2. Względy organizacyjne i ekonomiczne – zmniejszenie ilości drążonych wyrobisk chodnikowych. 
Utrzymanie wyrobiska dla kolejnej ściany umożliwia ograniczenie ilości drążonych wyrobisk 
przygotowawczych co pozwala zarówno na ograniczenie kosztów związanych z ich prowadze-
niem jak również umożliwia optymalizację prowadzenia robót korytarzowych w aspekcie po-
siadanego potencjału technicznego i ludzkiego. 

 Podejmowane w kopalniach JSW S.A. działania dla utrzymania chodników przyścianowych za 
frontem ściany mają na celu: 
– zmniejszenie konwergencji chodnika przyścianowego, 
– zmniejszenie skutków obciążeń deformacyjnych obudowy chodnika, 
– skuteczne izolowanie zrobów zawałowych, 
– zmniejszenie zagrożenia metanowego i pożarowego, 
– utrzymanie wymaganych przepisami i przeznaczeniem wyrobiska gabarytów ruchowych, 
– poprawę warunków BHP. 
 W latach 2008–2010 w kopalniach JSW S.A. przy zastosowaniu różnych metod utrzymywano 
ponad 26 tys. m wyrobisk przyścianowych. Na wykresie (rys. 1) przedstawiono ilość metrów utrzy-
mywanych wyrobisk na poszczególnych kopalniach. 
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Rys. 1. Długość utrzymywanych chodników w kopalniach JSW S.A. w latach 2008–2010 

 
 Zróżnicowane wielkości wynikają ze specyfiki poszczególnych zakładów JSW S.A., panują-
cych warunków górniczo-geologicznych w tym szczególnie tektoniki i nachylenia pokładów, ko-
nieczności przewietrzania ścian w systemie na „Y” oraz możliwości zaprojektowania rozcinki, któ-
ra uwzględnia powtórne wykorzystanie wyrobiska. 
 
2.3. Metody i sposoby ochrony chodników przy cianowych za frontem ciany w kopalniach JSW S.A. 
 

Każdy zakład górniczy prowadzi roboty z uwzględnieniem wieloletnich doświadczeń kadry technicz-
nej, występujących warunków geologiczno-górniczych, wielkości i natężenia zagrożeń naturanych. 
Wymiana doświadczeń pomiędzy kopalniami oraz wprowadzanie przez JSW S.A. nowych techno-
logii pozwala na częściowe ujednolicenie stosowanych metod i technik prowadzenia robót górni-
czych. Taka sytuacja dotyczy również utrzymywania chodników za frontem ściany. Indywidualne 
rozwiązania wypracowane przez poszczególne kopalnie zostały zmodyfikowane i przystosowane 
do sytuacji i warunków występujących w innych zakładach. Pozwala to na stosowanie zbliżonych 
metod, zastosowania tych samych materiałów, maszyn i urządzeń oraz bieżących ocen i wniosków 
co do skuteczności stosowanych rozwiązań. 
 Metoda utrzymywania chodnika za frontem ściany zależy od: 
1. Przeznaczenia wyrobiska: 
– czy wyrobisko utrzymywane jest wyłącznie dla celów wentylacyjnych, czy również dla celów 

transportu, 
– czy wyrobisko będzie wykorzystywane dla kolejnej ściany czy nie, 
2. Występujących warunków geologiczno-górniczych i związanych z tym sposobów wzmocnienia 

i utrzymania podporności obudowy wyrobiska. 
 

2.3.1. Utrzymywanie wyrobiska za pomoc  stojaków ciernych na sp gnicach 
Do roku 2008 w KWK „Budryk” chodniki przyścianowe były utrzymywane za frontem ściany po-
przez zabudowę tzw. bramek składających się z dwóch stojaków ciernych budowanych pod pod-
ciągi wzmacniające lub bezpośrednio pod łuki obudowy chodnikowej. Stojaki były budowane pod 
każde odrzwia obudowy chodnikowej i posadowione na spągnicy stalowej. Wyżej wymienione 
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wzmocnienia (bramki) budowane były w odległości do 20 m za linią zawału ściany co było zwią-
zane z koniecznością wykonywania pobierki spągu za frontem ściany. Ponadto w celu ochrony 
chodnika budowano pas podpornościowo-doszczelniający wzdłuż chodnika od strony zrobów ścia-
ny w odległości około 0,5 m od obudowy chodnikowej. W tym celu na bieżąco wraz z przesu-
waniem sekcji obudowy ścianowej budowano w zależności od potrzeb: 
– podciąg drewniany podparty stojakami drewnianymi grubości minimum 0,18 m w odstępach co 

0,5 m, 
– pojedynczy podciąg drewniany podbudowany stojakami SV29 w odstępach co 0,75 m, 
– pojedynczy podciąg z kształtownika V29 podbudowany stojakami SV29 w odstępach co 0,75 m. 
w wygrodzonej przestrzeni pomiędzy łukami ociosowymi obudowy chodnikowej a zabudowanymi 
stojakami umieszczano profilowane worki typu Big-bag z płótna podsadzkowego. Umieszczone 
i przymocowane worki systematycznie wypełniano spoiwem mineralnym. 
 
 

 
 
Rys. 2. Utrzymywanie wyrobiska za frontem ściany przez zabudowę tzw. „bramek” 
 
 
2.3.2. Utrzymywanie wyrobiska za pomoc  pasów podsadzkowych 
Zastosowanie pasów podsadzkowych ma na celu ograniczenie uginania się warstw stropowych 
i w efekcie spowodowanie bardziej równomiernego rozkładu obciążeń na obudowę podporową wy-
robisk górniczych. Pomiędzy ostatnią sekcją obudowy a chodnikiem budowane są dwa podciągi 
drewniane na stojakach drewnianych. Do stojaków mocuje się specjalnie do tego celu dostosowane 
pojemniki (worki) do których wtłacza się spoiwo, które po związaniu stanowi podporę dla ugina-
jących się warstw. Dodatkowo w utrzymywanym wyrobisku budowany jest podciąg stalowy mo-
cowany do każdych odrzwi obudowy, który podbudowany jest stojakami drewnianymi lub stalo-
wymi. Przykładowe zastosowanie pokazane zostało na rysunki 3. 
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Rys. 3. Utrzymywanie wyrobiska za frontem ściany przez wykonywanie ochronnego 
pasa podporowego ze spoiwa z wykorzystaniem pojemników (worków) 

 
2.3.3. Utrzymywanie wyrobiska za pomoc  kasztów drewnianych 
Zastosowanie kasztów, podobnie jak pasów podsadzkowych ma na celu ograniczenie uginania się 
warstw stropowych i w efekcie spowodowanie bardziej równomiernego rozkładu obciążeń na obu-
dowę podporową wyrobiska. Znanych jest wiele konstrukcji kasztów. Typową konstrukcją jest 
kaszt czteropunktowy, w której każdą warstwę stanowią dwie belki i cztery punkty kontaktu tych 
belek. W rozwiązaniu tym całe pionowe obciążenie wywierane przez strop jest przenoszone z jed-
nej warstwy na następne poprzez punkty podporowe, tj. powierzchnię styku belek kasztu w miej-
scach ich krzyżowania się. Natomiast pomiędzy punktami podporowymi, belki kasztu nie pełnią 
funkcji podporowych. Taka przestrzenna konstrukcja kasztu jest mało stabilna, belki mogą się 
przemieszczać względem siebie i powodować utratę jego stateczności. Punktowe obciążenie belek 
kasztu w węzłach łączących może ponadto prowadzić do wczesnego zniszczenia drewna i powo-
dować w dużym stopniu zaciskanie kasztu. 
 

 
 
Rys. 4. Kaszt (stos) podporowy o podstawie kwadratu 
z belek drewna twardego łączonych systemem węgłowym 
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 Nowe, aktualnie powszechnie stosowane w kopalniach JSW S.A. rozwiązanie polega na wyko-
rzystaniu do budowy kasztów elementów drewnianych z wrębami, które powodują trwałe zazębia-
nie się łączonych elementów oraz gwarantują przyleganie powierzchni kontaktowych belek na ca-
łej ich długości (rys. 4). Pozwala to na przenoszenie obciążeń pionowych przez kaszt na całej dłu-
gości każdej belki, a nie tylko w punkach w których krzyżują się ze sobą elementy kasztu. Po-
wyższe rozwiązanie czyni kaszt drewniany bardziej stabilnym i bardziej wytrzymałym. 
 Kaszty drewniane z powtarzalnych elementów z wykonanymi wrębami do ich łączenia mają 
przeważnie podstawę kwadratu. 
 Przekrój poprzeczny takiego kasztu może mieć także kształt rombu, prostokąta lub trójkąta. 
 

 
 
Rys. 5. Utrzymywanie wyrobiska za frontem ściany przy zastosowaniu kasztów drewnianych 

 

 
 
Rys. 6. Utrzymywanie wyrobiska za frontem ściany przy zastosowaniu 
kasztów drewnianych i podciągów stalowych 
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 Przykładowy sposób utrzymywania chodnika za frontem ściany przedstawia rysunek 5. Sukce-
sywnie za postępem ściany przy ostatniej sekcji obudowy zmechanizowanej, pomiędzy podwój-
nymi podciągami drewnianymi budowanymi na stojakach drewnianych, budowane są kaszty jeden 
obok drugiego. Dodatkowo w osi utrzymywanego wyrobiska budowany jest jeszcze jeden kaszt. 
W zależności od potrzeb kaszty można wypełniać spoiwem co dodatkowo wzmocni jego podpor-
ność. 
 Wyrobisko za frontem ściany jest izolowane od zrobów poprzez zabudowę tkaniny wentylacyj-
nej lub foli i uszczelnione pianami chemicznymi. 
 Wariantowo z uwagi na występujące warunki geologiczno-górnicze oraz przeznaczenie wyro-
biska zamiast kasztów budowanych w wyrobisku obudowa za frontem ściany stabilizowana jest 
jednym lub dwoma podciągami stalowymi mocowanymi do każdych odrzwi obudowy (rys. 6). 
 

2.3.4. Utrzymywanie wyrobiska za pomoc  kasztów drewnianych oraz kotwienia 
Prowadzenie eksploatacji na coraz większych głębokościach wymaga coraz bardziej zaawanso-
wanych metod utrzymywania wyrobisk za frontem ściany. Trudne warunki geologiczno-górnicze 
powodują, że przedstawione powyżej metody nie są na tyle skuteczne aby wyrobisko utrzymało 
wymagane przepisami i przeznaczeniem gabaryty. Z tego powodu wprowadzono kotwienie warstw 
stropowych realizowane przede wszystkim poprzez przykatwianie podciągów stalowych kotwami 
strunowymi o długości dostosowanej do panujących warunków (kotwy o długości 4–8 m). Prowa-
dzenie takiego sposobu kotwienia pozwala na „spięcie” warstw stropowych i jednoczesną stabiliza-
cję obudowy podporowej. Standardowo takie rozwiązanie jest połączone z zabudową kasztów na 
styku ściana–chodnik w sposób przedstawiony w punkcie 2.3.3. Przykładowe rozwiązanie poka-
zano na rysunku 7. W zależności od potrzeb budowany i przykatwiany jest jeden lub dwa podciągi 
stalowe. W celu uniknięcia rozwarstwienia skał stropowych kotwienie prowadzone jest przez fron-
tem ściany, zanim wyrobisko znajdzie się w strefie ciśnienia eksploatacyjnego. Wyprzedzenie to 
wynosi minimum 100 m. Zastosowanie wysokiego kotwienia kotwami strunowymi pozwala na prze-
niesienie ciśnienia górotworu dalej w stronę ociosu wyrobiska co skutkuje mniejszą konwergencją 
stropu i spągu wyrobiska za frontem ściany. Adaptacja wyrobisk do powtórnego wykorzystania wy-
maga w związku z tym mniejszego nakładu sił i środków. 
 

 
 
Rys. 7. Utrzymywanie wyrobiska za frontem ściany przy zastosowaniu kasztów 
drewnianych i podciągów przykotwionych kotwami strunowymi 
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Rys. 8–11. Przykłady utrzymywania wyrobisk za frontem w kopalniach JSW S.A. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Kopalnie JSW S.A. podejmują działania w celu utrzymania wyrobisk za frontem ściany zarówno 
w celu ponownego ich wykorzystania przy eksploatacji sąsiedniej ściany jak również dla celów 
wentylacyjnych. Występujące trudne warunki geologiczno-górnicze, znaczna głębokość eksploata-
cji powodują konieczność poszukiwania coraz lepszych rozwiązań w tym zakresie. Aktualnie po-
wszechnie do utrzymywania wyrobisk stosowane są kaszty (stosy podpornościowe) budowane z pre-
fabrykowanych elementów z wrębami co pozwala na stabilniejszą pracę kasztu i znaczne zwięk-
szenie jego podporności poprzez pracę elementów na całej powierzchni. Dodatkową zaletą jest rów-
nież krótki czas wykonania kasztu oraz możliwość łatwego wypełnienia spoiwami w celu dodatko-
wego zwiększenia podporności. 
 Dla poprawy utrzymania wyrobisk za frontem ściany, zmniejszenia zaciskania i wypiętrzenia 
spągu wprowadzone zostało kotwienie stropu realizowane przede wszystkim poprzez przykatwia-
nie podciągów stalowych kotwami strunowymi długości do 8 m. 
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 Długość wyrobisk utrzymywanych za frontem ściany za pomocą kasztów (stosów podpornoś-
ciowych) oraz długość wyrobisk utrzymywanych za pomocą kotew strunowych przedstawia po-
niższy wykres. 
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Rys. 12. Długość utrzymywanych chodników za frontem ściany w latach 2008–2010 

 
 Analiza stosowanych w okresie ostatnich lat w kopalniach JSW S.A. metod utrzymywania chod-
ników za frontem ściany pozwalają na wyciągnięcie następujących wniosków: 
1. Kaszt podporowy z belek drewnianych łączonych systemem węgłowym tworzy sztywną kons-

trukcję o wysokiej podporności, a powtarzalność elementów drewnianych wpływa na łatwą 
i szybką jego zabudowę. 

2. Dodatkowe zwiększenie podporności kasztu drewnianego z belek łączonych systemem węgło-
wym można uzyskać poprzez wtłoczenie do jego wewnętrznej przestrzeni spoiwa mineralno-
cementowego. 

3. Stosowanie pasów podporowych wzdłuż ociosów chodników przyścianowych od strony zro-
bów w połączeniu z kotwieniem jest zasadne zarówno pod względem technicznym jak i eko-
nomicznym. 

4. Skuteczność stosowania kotwienia w połączeniu z budową pasa podporowego zależy od wielu 
czynników: m.in. od organizacji robót, siatki kotwienia, wyprzedzenia kotwienia w stosunku do 
frontu eksploatacyjnego, sposobu wykonywania pasa podporowego, tj.: staranności robót, właś-
ciwie dobranego materiału do jego wypełnienia, dokładności wypełnienia wygrodzonego pola, 
odległości wykonywanego pasa od czoła ściany. Istotnymi parametrami wpływającymi na za-
chowanie się pasa jest jego szerokość, a także parametry wytrzymałościowe spoiwa. 
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5. Skuteczne utrzymanie chodników przyścianowych za frontem ściany pozwala ograniczyć ilość 
koniecznych do wykonania wyrobisk przygotowawczych. 
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STRESZCZENIE: W polskim górnictwie węgla kamiennego dominuje ścianowy system wybiera-
nia. Dla tego systemu wypracowano kilka sposobów przewietrzania. Z uwagi na zagrożenie meta-
nowe korzystnym do stosowania jest system przewietrzania na „Y”. W artykule autorzy dokonali 
analizy odmetanowania zastosowanego w dwóch ścianach przewietrzanych systemem na „Y” pro-
wadzonych przy różnym stopniu zagrożenia metanowego oraz w odmiennych warunkach górni-
czo-geologicznych. Analizy tej dokonano na podstawie pomiarów wykonywanych na wiązkach 
otworów drenażowych. Pokazano wpływ odległości frontu eksploatacyjnego od wiązki otworów 
drenażowych na stężenie i ujęcie metanu. Na podstawie wykonanych pomiarów określono strefy 
wzmożonego wydzielania metanu na wybiegu ściany. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Zagrożenie metanowe, system przewietrzania na „Y”, odmetanowanie 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Koncentracja wydobycia oraz prowadzenie eksploatacji na coraz większych głębokościach przy-
czynia się do wzrostu zagrożeń naturalnych, w szczególności zagrożenia metanowego. W polskim 
górnictwie węgla kamiennego dominuje system eksploatacji ścianowy podłużny, z pełnym zawa-
łem stropu oraz kierunek eksploatacji od granicy pola eksploatacyjnego. Z uwagi na zagrożenie 
metanowe, przy tym systemie eksploatacji, korzystnym do stosowania jest sposób przewietrzania 
na „Y” z odprowadzeniem powietrza zużytego wzdłuż zrobów z doświeżającym prądem powietrza 
w chodniku wentylacyjnym (rys. 1). Przy tym sposobie przewietrzania, w przeciwieństwie do sys-
temu na „U”, strefa wzmożonego wydzielania metanu odsuwana jest od skrzyżownia ściany z chod-
nikiem wentylacyjnym w głąb zrobów, zmniejszając zagrożenie metanowe w tym newralgicznym 
miejscu. 
 Ilość powietrza, którą można doprowadzić w rejon ściany oraz obliczona metanowość kryte-
rialna determinują konieczność wprowadzenia odmetanowania. Klasycznym sposobem odmetano-
wania przy systemie przewietrzania na „Y” jest odmetanowanie za pomocą otworów drenażowych 
wykonywanych z chodnika wentylacyjnego za frontem ściany. Zadaniem tych otworów jest ujmo-
wanie metanu gromadzącego się w zrobach ściany a tym samym ograniczenie jego wypływu do 
chodnika wentylacyjnego. Ponadto przy wysokim zagrożeniu metanowym, dla zabezpieczenia 
przed wypływem metanu w rejonie skrzyżowania ściany z chodnikiem wentylacyjnym wykonuje 
się otwory drenażowe przed frontem ściany. Dzięki zastosowaniu odmetanowania możliwe jest 
utrzymanie koncentracji metanu w powietrzu zużytym, wypływającym z rejonu eksploatacji na 
bezpiecznym poziomie przy wysokim natężeniu wydobycia. 
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Rys. 1. System przewietrzania na „Y” 
Fig. 1. “Y” ventilation system 
 
 W artykule dokonano analizy wyników pomiarów ujęcia oraz stężenia metanu z wiązek otwo-
rów drenażowych wykonanych za frontem ściany. Na tej podstawie zobrazowano strefy odprężenia 
górotworu w odniesieniu do odległości od frontu eksploatacyjnego. Występowanie strefy odpręże-
nia uzależnione jest m.in. od występujących warunków górniczo-geologicznych i pozostaje w ści-
słym związku z kształtowaniem się strefy wzmożonego wydzielania metanu na wybiegu ściany. 
Ma to duże znaczenie praktyczne w walce z zagrożeniem metanowym, szczególnie w trakcie pro-
jektowania otworów drenażowych dla odmetanowania ściany. 
 
 
2. WARUNKI GÓRNICZO-GEOLOGICZNE W ROZPATRYWANYCH 
 WYROBISKACH EKSPLOATACYJNYCH 
 
W celu określenia stref wzmożonego wypływu metanu w ścianach przewietrzanych systemem na 
„Y” przeprowadzono pomiary parametrów odmetanowania w rejonach eksploatacyjnych dwóch 
silnie metanowych kopalń. 
 Pomiary wykonywano w dwóch ścianach przewietrzanych systemem na „Y” z odprowadze-
niem powietrza zużytego wzdłuż zrobów z doświeżającym prądem powietrza w chodniku wentyla-
cyjnym. Ściany te prowadzone były w różnych warunkach geologiczno-górniczych oraz w od-
miennym stopniu zagrożenia metanowego. Dla potrzeb artykułu ściany nazwano umownie odpo-
wiednio A i B. 
 Ściana A (pokład 364/2) eksploatowana była pod zrobami pokładu 358/1 znajdującymi się 
w znacznej odległości około 90÷105m nad pokładem 364/2. W zasięgu strefy desorpcji nad eks-
ploatowanym pokładem w odległości do 167,0m znajduje się 13 pokładów o miąższości od 0,7 do 
1,6m i średniej metanonośności około 8m3CH4/Mgcsw. W stropie pokładu zalega generalnie łupek 
ilasty zmiennie zapiaszczony, łupek ilasty ze śladami węgla oraz lokalnie piaskowiec. Miąższość 
łupków ilastych maleje w kierunku południowym tj. w kierunku chodnika podścianowego do około 
1,3÷2,0m. Nad nim zalega piaskowiec o grubości około 5,3m zmniejszającej się do około 3,5m na 
końcu wybiegu ściany. 
 Pod pokładem 364/2 występują generalnie łupki ilaste o miąższości 2,7 do 10,8m, które lokal-
nie zawierają niewielkie przerosty łupku piaszczystego lub piaskowca. Występuje również piasko-

SEP 2011, Sesja: Metan i jego wykorzystanie

– 714 –



 

 

wiec, którego miąższość wynosi od 2,4 do 9,2m. Piaskowiec w kierunku wschodnim i zachodnim 
ściany wyklinowuje się i zanika. 
 Eksploatacja pokładu 358/1 spowodowała częściowe odgazowanie pokładów podbieranych 
znajdujących się w strefie desorpcji ściany A. 
 W rozpatrywanej ścianie uzyskiwano bardzo wysokie ujęcie metanu przez system odmetano-
wania rzędu 30÷40m3CH4/min, przy efektywności odmetanowania na poziomie 55%. Było to moż-
liwe m.in. z uwagi na dobrze wykonywany pas podpornościowo-uszczelniający o podporności 
około 1800kN. Zastosowano tam stosy drewniane wykonane z powtarzalnych drewnianych ele-
mentów prefabrykowanych wypełnionych spoiwem mineralnym o dużej odporności. Przestrzeń 
pomiędzy obudową a stosami drewnianymi uszczelniano workami Big-Bag wypełnionymi spo-
iwem mineralnym. Całość opinano płótnem i wypełniano pianką ekspansywną. Uzyskane w ten 
sposób wzmocnienie obudowy ograniczyło spękanie warstw stropowych. Dzięki temu stężenie me-
tanu w ujmowanym gazie utrzymywało się na wysokim poziomie nawet w znacznej odległości od 
frontu ściany. 
 Ściana B (pokład 361) eksploatowana była w warunkach odprężonego górotworu poprzez na-
debranie w pokładach: 360/1 (odległość około 27m), 357/1 (odległość około 91m) oraz 356/1 (od-
ległość około 104m). Eksploatacja tych pokładów spowodowała znaczne odgazowanie większości 
pokładów znajdujących się w strefie desorpcji ściany B. W zasięgu tej strefy do odległości około 
147m znajduje się 11 pokładów węgla o miąższości od 0,4 do 0,9m. Średnia metanonośność tych 
pokładów wynosiła około 9m3CH4/Mgcsw, a metanonośność wtórna około 6m3CH4/Mgcsw. Zarówno 
nad jak i pod eksploatowanym pokładem zalegają piaskowce o miąższości od 3,6 do 12,5m. 
Podstawowe parametry eksploatacyjne ścian A i B pokazano w tablicy 1. 
 
Tablica1. Zestawienie niektórych parametrów charakteryzujących eksploatację w rozpatrywanych ścianach 
Table 1. Summary of some parameters characterizing the mining operations in the examined walls 

Ściana 
Miąższość 

pokładu 
Nachylenie 

pokładu 
Długość 
ściany Wybieg Wydobycie Efektywność 

odmetanowania 

m o m m Mg/dobę % 

A  1,3÷1,8 0÷9 250 987 ~2300 ~55 

B 2,1÷2,5 6÷9 150 760 ~2200 ~44 

 
 Rzeczywista metanowość bezwzględna wynosiła średnio 60m3/min w ścianie A oraz 25m3/min 
w ścianie B. Efektywność odmetanowania kształtowała się na poziomie 55% w ścianie A oraz 44% 
w ścianie B. 
 W obu ścianach odmetanowanie prowadzono od początku eksploatacji w podobny sposób – za 
pomocą otworów drenażowych wykonywanych zarówno przed jak i za frontem ściany.  
W artykule rozpatrywane są tylko wiązki otworów wykonane za frontem ściany. 
 W ścianie A wykonywano po 6 otworów z wiązki, 5 do warstw podbieranych oraz 1 otwór do 
warstw nadbieranych. Wzajemna odległość pomiędzy wiązkami wynosiła 18m. Natomiast w ścia-
nie B wykonywano po 5 otworów z wiązki, 3 do warstw podbieranych oraz 2 do warstw nadbiera-
nych. Wzajemna odległość pomiędzy wiązkami wynosiła 30m. Większe nasilenie robót w ścianie 
A spowodowane było koniecznością ujęcia znacznie większej ilości metanu niż w ścianie B. 
 Metodyka badań polegała na wykonywaniu pomiarów na wiązkach otworów drenażowych wy-
konanych za frontem ściany. Duża ilość wykonanych pomiarów pozwoliła uśrednić wyniki i wy-
znaczyć linię trendu, przez co możliwe było określenie wpływu odległości frontu eksploatacyjnego 
od wiązki otworów drenażowych na stężenie metanu w otworach oraz ujęcie metanu z poszczegól-
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nych wiązek otworów drenażowych, a tym samym określenie stref wzmożonego wydzielania me-
tanu. 
 
 
3. WYDZIELANIE METANU 
 
Wydzielanie metanu do wyrobisk eksploatacyjnych wywołane jest zmianą rozkładu ciśnienia gazu 
między wyrobiskiem ścianowym a górotworem związanym z odprężeniami zachodzącymi w wy-
niku eksploatacji. 
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Rys. 2. Strefa desorpcji 
Fig. 2. Desorption zone 

 
 Według metod prognozowania zagrożenia metanowego dla robót eksploatacyjnych wielkość 
wydzielania się metanu do wyrobiska ścianowego składa się z: 
– wydzielania podstawowego, obejmującego metan pochodzący z eksploatowanego pokładu, 
– wydzielania dodatkowego, obejmującego metan pochodzący z podebranych i nadebranych są-

siednich pokładów. 
 Wydzielanie metanu z podebranych i nadebranych sąsiednich pokładów zależy przede wszyst-
kim od: 
 zawartości metanu w tych pokładach, 
 odległości od pokładu eksploatowanego, 
 sposobu kierowania stropem, 
 grubości pokładu eksploatowanego. 
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 W dynamicznej prognozie metanowości bezwzględnej ścian [2] wyznaczana jest strefa desorp-
cji metanu z węgla i skał gazonośnych, której kształt geometryczny zależny jest od długości ściany 
oraz nachylenia pokładu. Przekrój geometryczny przez strefę desorpcji przedstawia rysunek nr 2. 
 W praktyce w prognozie metanowości bezwzględnej dla wyrobisk eksploatacyjnych wartość 
metanowości bezwzględnej wyrażona jest w postaci sumy wydzielanego metanu z: 
 pokładu eksploatowanego, 
 pokładów podbieranych, 
 pokładów nadbieranych. 

 Problem stanowi wyznaczenie strefy desorpcji wzdłuż chodnika wentylacyjnego, poprzecznie 
do wyrobiska ścianowego. Teoretycznie wiadomo jak kształtują się strefy ciśnień eksploatacyjnych 
oraz strefy wzmożonego wydzielania metanu (rys. 3). Nie są jednak one określone w sposób jed-
noznaczny. Dotychczas nie wyznaczono długości poszczególnych stref. Próby takiej dokonano 
w tym artykule na podstawie pomiarów ujęcia i stężenia metanu na wiązkach otworów drenażo-
wych. Z punktu widzenia projektowania odmetanowania jest to zagadnienie bardzo istotne. Pozwa-
la określić strefę, w której należy utrzymywać pod depresja stacji odmetanowania odpowiednią 
ilość otworów drenażowych, pozwalającą utrzymywać ujęcie metanu na wymaganym poziomie. 
 

 
 
Rys. 3. Wydzielanie metanu do eksploatowanej ściany 
Fig. 3. Methane release to the longwall 

 
3.1. Rozk ad uj cia metanu 
 
 W trakcie prowadzenia odmetanowania w ścianach przewietrzanych systemem na „Y” możliwe 
jest utrzymywanie pod depresją stacji odmetanowania wszystkich otworów drenażowych wykona-
nych z chodnika wentylacyjnego za frontem ściany. W praktyce czas eksploatacji otworu drenażo-
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wego, jak również wielkość ujęcia z tego otworu jest różna. Zależy przede wszystkim od warun-
ków geologiczno-górniczych oraz metanowości bezwzględnej ściany. 
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Rys. 4. Ujęcie metanu z wiązki otworów w ścianie A. 
Fig. 4. Methane capture from the cluster of drain holes in the A longwall. 
 
 Ujęcie ze ściany A, które pokazano na rysunku 4, jest ujęciem typowym dla ścian prowadzo-
nych w rejonach nienaruszonych eksploatacją. Widoczny jest bardzo wyraźnie obszar zasadnicze-
go wydzielania metanu, rozpoczynający się bezpośrednio przy skrzyżowaniu ściany z chodnikiem 
wentylacyjnym. Najwyższe ujęcie metanu, średnio 5÷6m3/min, obserwowane jest do 100m za fron-
tem ściany. Potem następuje powolny spadek ujęcia. Od około 300m ujęcie metanu normalizuje się 
na poziomie poniżej 1m3/min z wiązki. Całkowity zanik ujęcia następuje w odległości około 900m 
od frontu ściany. Istotnym dla utrzymywania efektywności odmetanowania na wymaganym po-
ziomie jest, aby w odległości do 100m od czoła ściany eksploatować jak największą ilość otworów 
drenażowych. W tym celu otwory drenażowe muszą być wykonywane bezpośrednio za frontem 
ściany. 
 Niezwykle istotna dla prowadzenia odmetanowania jest obecność zrobów poeksploatacyjnych 
w niedużej odległości od pokładu eksploatowanego. Widać to bardzo wyraźnie na rysunku 5. Po-
kazano na nim ujęcie z wiązki otworów drenażowych w ścianie B. Zroby pokładu 360/1 znajdują-
cego się około 30m nad pokładem eksploatowanym spowodowały przesunięcie strefy dopływu me-
tanu do otworów drenażowych w stosunku do ściany A o około 100m. Podstawową przyczyną ta-
kiego stanu rzeczy jest częściowe odgazowanie warstw w strefie desorpcji, szczególnie warstw pod-
bieranych. Dlatego głównym źródłem dopływu metanu są warstwy podległe, których odprężenie 
następuje w pewnej odległości od czoła wyrobiska wybierkowego. Zgodnie z prognozą metanowo-
ści bezwzględnej dla tej ściany około 50% metanu dopływało z warstw nadbieranych. 
 Obszar zasadniczego wydzielania metanu rozpoczyna się w odległości 100m za frontem ściany, 
a kończy w odległości 300m, przy czym najwyższe ujęcie odnotowano pomiędzy 200 a 300m. Ob-
szar ten jest więc znacznie krótszy niż w ścianie A. Pozwala jednak na wykonywanie otworów 
drenażowych w pewnej odległości od skrzyżowania z kanałem ściany. W rozpatrywanym przy-
padku ujęcie metanu z wiązki otworów kształtuje się na poziomie 1,2÷1,5m3/min. 
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Rys. 5. Ujęcie metanu z wiązki otworów w ścianie B 
Fig. 5. Methane capture from the cluster of drain holes in the B longwall 

 
3.2. Rozk ad st enia metanu 
 
Na rysunkach 6 i 7 pokazano rozkład stężenia metanu w wiązkach otworów drenażowych w rozpa-
trywanych ścianach A i B. Wykresy te potwierdzają dokonane wcześniej obserwacje. Generalnie 
odnotowywano znacznie większe stężenia metanu w ścianie A. Spowodowane było to o wiele 
wyższą metanowością bezwzględną oraz tym, że zgodnie z prognozą metanowości bezwzględnej 
głównym źródłem wydzielania metanu w ścianie A były pokłady podbierane. Bardzo wysokie stę-
żenie, sięgające 100% zaobserwowano w wiązkach otworów wykonanych bezpośrednio za frontem 
ściany A. Linia trendu wyraźnie odgradza obszar zasadniczego wydzielania metanu w odległości 
300m od frontu ściany. 
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Rys. 6. Stężenie metanu w wiązce otworów drenażowych w ścianie A 
Fig. 6. Concentration of methane in the cluster of drain holes in the A longwall 
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 W ścianie B średnie stężenie metanu w wiązkach otworów drenażowych wynosiło 30÷40%. 
Powoduje to pewne komplikacje w prowadzeniu odmetanowania. Aby odprowadzić wymaganą 
ilość metanu należy odprowadzić większą ilość mieszaniny metanowo-powietrznej. W takim przy-
padku dla uzyskania optymalnych efektów w prowadzeniu odmetanowania należy w sposób szcze-
gólny podejść do uszczelniania zrobów wzdłuż chodnika wentylacyjnego. 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

-350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 0 [m]

[%]

St enie CH4 linia trendu
 

 
Rys. 7. Stężenie metanu w wiązce otworów w ścianie B 
Fig. 7. Concentration of methane in the cluster of drain holes in the B longwall
 
 
PODSUMOWANIE 
 
W ścianach eksploatowanych w górotworze nieodprężonym, ewentualnie gdy zroby znajdują się 
w znacznej odległości od pokładu eksploatowanego, na podstawie pomiarów wykonanych w ścia-
nie A można wydzielić obszar zasadniczego wydzielania  metanu. Rozpoczyna się on bezpośrednio 
za frontem ściany, a kończy w odległości około 300m od czoła wyrobiska wybierkowego. W ob-
szarze tym można wydzielić strefę wzmożonego wydzielania metanu o długości 100m, rozpoczy-
nająca się bezpośrednio za frontem ściany. Natomiast w ścianach eksploatowanych pod zrobami, 
znajdującymi się w niedużej odległości, początek strefy wzmożonego wypływu jest nieco od frontu 
ściany odsunięty. W rozpatrywanej ścianie B było to 100m. Należy jednak pamiętać, że przy in-
nych warunkach geologiczno-górniczych początek tej strefy może się przesuwać. 
 Znamiennym jest to, że w obu przypadkach, pomimo różnych warunków geologiczno-górniczych, 
różnego również stopnia zagrożenia metanowego strefa wzmożonego wypływu metanu kończy się 
w odległości około 300m za frontem ściany. Z dużym prawdopodobieństwem można więc przyjąć, 
że w ścianach przewietrzanych na „Y” w odległości 300m za czołem wyrobiska wybierkowego 
będzie kończyła się strefa wzmożonego wypływu metanu. 
 Przy rozpatrywaniu wypływu metanu przy eksploatacji ścian przewietrzanych systemem na 
„Y” należy brać pod uwagę, że dopływ metanu do otworów odbywa się w pewnej pionowej odle-
głości od pokładu eksploatowanego. Dotyczy to zarówno otworów wykonywanych do warstw pod 
i nadległych. Dlatego też należy przyjąć, że wyznaczone strefy wzmożonego wypływu metanu do 
chodnika wentylacyjnego mogą być nieco bardziej odsunięte od czoła wyrobiska eksploatacyjnego. 
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 Należy podkreślić, że różnice w ilości ujmowanego metanu oraz uzyskiwanej efektywności 
odmetanowania w rozpatrywanych ścianach wynikały z następujących przyczyn: 
– stopnia nadebrania w pokładach wyżej leżących,  
– długości ścian,  
– sposobu utrzymywania chodnika wentylacyjnego za frontem ścian. 
 
 
LITERATURA 
 

[1] N. Szlązak, J. Roszkowski „Wybrane problemy odmetanowania kopalń węgla kamiennego”. 
[2] B. Kozłowski, Z. Grębski „Odmetanowanie górotworu w kopalniach”. 
[3] A. Frycz, B. Kozłowski „ Przewietrzanie kopalń metanowych”. 
[4] E. Krauze, K. Łukowicz „Dynamiczna prognoza metanowości bezwzględnej ścian (poradnik technicz-

ny)”. GIG Katowice 2000. 
[5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pra-

cy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych za-
kładach górniczych (Dz. U. nr 139 poz. 1169 wraz z poźn. zmianami). 

[6] J. Berger, J. Markiewicz, A. Badylak – „Odmetanowanie kluczem do poprawy bezpieczeństwa i efek-
tywności eksploatacji ścianowej w kopalniach węgla kamiennego”. Prace Naukowe GiG, Górnicze Za-
grożenia Naturalne 2008. 

[7] J. Berger „Technologie pozyskiwania i utylizacji metanu w polskich kopalniach węgla kamiennego”. 
 
 
 
The Release of Methane in the “Y” Ventilated Walls, 
Conducted in Various Mining and Geological Conditions 
 
Longwall working dominates in the Polish hard coal mining industry. Several methods of ventila-
tion have been developed for this system. Due to methane gas risk the “Y” ventilation system is 
preferred for use. In the article the authors carried out an analysis of demethanation process applied 
in two longwalls ventilated by the “Y” system conducted at different degrees of methane gas risk 
and in different mining and geological conditions. This analysis was based on measurements taken 
on the clusters of drain holes. The impact of the distance of the mining front from the cluster of 
drain holes on the concentration and capture of methane was demonstrated. The areas of the in-
creased release of methane were determined on the basis of the measurements. 
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STRESZCZENIE: Jednym z najczęściej stosowanych obecnie sposobów przewietrzania wyrobisk 
eksploatacyjnych jest system przewietrzania na „U”. Sposób odmetanowania w istotny sposób uza-
leżniony jest od zastosowanego systemu eksploatacji i przewietrzania. Klasycznym sposobem od-
metanowania przy systemie przewietrzania na „U” jest odmetanowanie za pomocą otworów drena-
żowych wykonywanych z chodnika wentylacyjnego. W artykule omówiono uwarunkowania w pro-
wadzeniu odmetanowania, przedstawiono wpływ odległości frontu eksploatacyjnego od wiązki 
otworów drenażowych na ich wydajność oraz na stężenie metanu w ujmowanej mieszaninie meta-
nowo – powietrznej w odniesieniu do parametrów otworów, tj. ich długości, kąta podniesienia oraz 
odchylenia. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Zagrożenie metanowe, system przewietrzania na „U”, odmetanowanie, 
otwór drenażowy 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
W kopalniach polskich, ze względu na zaleganie złoża oraz trudne warunki stropowe jak również 
zagrożenie pożarami endogenicznymi w zrobach, dominuje system eksploatacji ścianowy podłuż-
ny, z pełnym zawałem stropu oraz kierunek eksploatacji od granicy pola eksploatacyjnego, nazy-
wany systemem „U” (rys. 1). Ilość powietrza, którą można doprowadzić do ściany oraz wyznaczo-
na dla tego systemu przewietrzania metanowość kryterialna już przy stosunkowo niewysokiej pro-
gnozie metanowości bezwzględnej wymuszają konieczność wprowadzenia odmetanowania. 
 Generalnie ściany zawałowe prowadzone od pola przewietrzane zwrotnie z likwidacją chodnika 
wentylacyjnego za frontem ściany prowadzone w warunkach zagrożenia metanowego wymagają 
utrzymywania skuteczności odmetanowania na wysokim i stabilnym poziomie. Równocześnie na-
wet niewielkie zakłócenia w prowadzeniu odmetanowania mogą przyczynić się do wystąpienia w 
rejonie skrzyżowania ściany z likwidowanym chodnikiem wentylacyjnym podwyższonych stężeń 
metanu. Istotnym dla prowadzenia ścian w omawianym systemie przewietrzania jest rozmieszcze-
nie wiązek otworów w taki sposób aby całkowite ujęcie systemem odmetanowania utrzymywane 
było na stałym wymaganym poziomie. 
 Klasycznym sposobem odmetanowania przy systemie przewietrzania na „U” jest odmetanowa-
nie za pomocą otworów drenażowych wykonywanych z chodnika wentylacyjnego. Zakres prac 
związanych z odmetanowaniem, w tym głównie ilość otworów drenażowych kierowanych do stre-
fy odprężenia, uzależniona jest od ilości metanu koniecznej do ujęcia systemem odmetanowania. 
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Rys. 1. System przewietrzania na „U” 
Figure 1. U-shaped airing system 

 
 Natomiast parametry otworów drenażowych, takie jak długość otworu, kąt nachylenia oraz od-
chylenia od osi chodnika wentylacyjnego uzależnione są od bardzo wielu czynników, w tym miąż-
szości pokładu eksploatowanego, jego nachylenia, rodzaju skał nadległych, dobowego postępu 
frontu eksploatacyjnego oraz odległości od warstw metanonośnych będących w strefie wpływów 
eksploatacji. Reasumując, parametry otworów drenażowych projektuje się indywidualnie dla po-
szczególnych wyrobisk eksploatacyjnych w taki sposób, aby optymalnie prowadzić drenaż ze stre-
fy odprężenia, która zmienia się dynamicznie na skutek prowadzonej eksploatacji. Tematyka pre-
zentowana w niniejszym artykule była przedmiotem teoretycznych prac i badań opublikowanych 
w wydawnictwach naukowych. Autorzy tego artykułu prezentują zależność pomiędzy ujęciem me-
tanu, jego stężeniem w otworach drenażowych od odległości frontu eksploatacyjnego na podstawie 
pomiarów uzyskanych w trakcie prowadzenia odmetanowania w kilku ścianach wydobywczych. 
 
 
2. UWARUNKOWANIA W PROWADZENIU ODMETANOWANIA 
 W ŚCIANACH PRZEWIETRZANYCH SYSTEMEM NA „U” 
 
Zgodnie z „Zasadami prowadzenia ścian w warunkach zagrożenia metanowego” ściany można eks-
ploatować systemem przewietrzania na „U” gdy metanowość wentylacyjna nie jest większa niż 
25m3/min, a przekrój poprzeczny wyrobiska, którym odprowadzane jest zużyte powietrze ze ściany 
wynosi co najmniej 8m2  lub metanowość wentylacyjna nie jest większa niż 15m3/min, a przekrój 
poprzeczny wyrobiska, którym odprowadzane jest zużyte powietrze ze ściany wynosi co najmniej 
6m2. W świetle obowiązujących przepisów, gdy metanowość bezwzględna przekracza wspomniane 
25m3/min eksploatację należy prowadzić w taki sposób, aby parametry techniczne stacji i sieci 
odmetanowania zapewniały możliwość uzyskania efektywności odmetanowania większej niż 50% 
w stosunku do prognozy metanowości bezwzględnej. Nie oznacza to oczywiście, że w ścianach 
o metanowości bezwzględnej niższej niż 25m3/min nie prowadzi się odmetanowania. Przeciwnie 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej ze wszystkich ścian eksploatowanych systemem przewietrzania 
na „U” z zastosowaniem odmetanowania około 80% ma metanowość niższą od 25m3/min. Wpro-
wadzenie odmetanowania uzależnia się od wyniku obliczeń metanowości kryterialnej, określonej 
wzorem: 

   min/m,V
n100

kVc
V 3

D
psdopm
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gdzie: cm-dop – dopuszczalna zawartość metanu w prądzie powietrza zużytego odprowadzanego 
chodnikiem przyścianowym, %obj.; Vps – strumień objętości (wydatek) prądu powietrza płynącego 
przez ścianę, m3/min; k – współczynnik określający nierównomierność rozkładu prędkości powie-
trza w ścianie (należy przyjmować k = 0,85); n – współczynnik nierównomierności wydzielania 
metanu w rejonie ściany; VD – strumień objętości metanu dopływający do ściany z innych źródeł 
z prądem powietrza świeżego, m3/min. 
 
 Jeżeli obliczona metanowość kryterialna jest niższa od prognozowanej metanowości bezwzględ-
nej należy prowadzić odmetanowanie z minimum taką efektywnością, aby zniwelować tę różnicę. 
 Ilość metanu jaką należy ująć systemem odmetanowania wymusza równoczesne utrzymywanie 
pod depresją stacji odmetanowania odpowiedniej ilości otworów drenażowych. 

 
Rys. 2. Otwory drenażowe wykonywane z wnęk wiertniczych w chodniku wentylacyjnym 
Figure 2. Drainage openings executed from drilling niches in ventilating heading 
 
 
 Otwory drenażowe wykonywane są po kilka sztuk w wiązkach. Ilość wykonywanych otworów 
z wiązki, a także wzajemna odległość pomiędzy poszczególnymi wiązkami uzależniona jest od 
wielu czynników. Podstawową praprzyczyną jest oczywiście ilość metanu jaką należy ująć syste-
mem odmetanowania. Duże znaczenie mają również lokalne warunki górniczo-geologiczne oraz 
czas. Zakładane wydobycie, a więc postęp frontu ścianowego w stosunku do robót wiertniczych 
wymaganych dla wykonania wiązki otworów drenażowych często determinuje długość otworów 
drenażowych oraz ich ilość z wiązki. Pewnym rozwiązaniem jest oczywiście wykonywanie robót 
wiertniczych z dużym wyprzedzeniem oraz zastosowanie kilku urządzeń wiertniczych. Jednakże 
inne urządzenia technologiczne zabudowane w chodniku wentylacyjnym (np. kolejka podwiesza-
na) nie zawsze pozwalają na wykonywanie otworów drenażowych w znacznej odległości od frontu 
ściany. 
 Wszystkie te czynniki brane są pod uwagę w projekcie technicznym na podstawie którego pro-
wadzi się odmetanowanie rejonu eksploatacyjnego. Dla omawianego systemu przewietrzania naj-
bardziej typowe rozwiązania, stanowiące główny kierunek odmetanowania, to wiercenie grup 
otworów z wnęk wiertniczych (rys.2) lub bezpośrednio z ociosu wyrobiska (rys.3) nakierowanych 
do odprężanych eksploatacją warstw stropowych. Inne rozwiązania tj. wiercenie do warstw spągo-
wych, wiercenie z chodnika doprowadzającego świeże powietrze, wiercenie z innych wyrobisk 
pod- lub nadległych, pozostawianie rurociągu w zrobach mają charakter doraźny wspomagający je-
dynie główny kierunek odmetanowania. 
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Rys. 3. Otwory drenażowe wykonywane z ociosu chodnika wentylacyjnego. 
Figure 3. Drainage openings executed from side wall of ventilating heading. 

 
 Istotą całego zagadnienia jest takie rozmieszczenie wiązek otworów aby zapewnić wymagane 
ujęcie metanu przez system czynnego odmetanowania podczas prowadzenia eksploatacji. 
 Dla tak określonych uwarunkowań niezwykle istotnym okazuje się określenie zakresu opty-
malnej pracy wiązki otworów drenażowych w odniesieniu do ich parametrów a przede wszystkim 
do długości otworów. 
 
 
3. WPŁYW ODLEGŁOŚCI FRONTU EKSPLOATACYJNEGO 
 NA UJĘCIE Z WIĄZKI OTWORÓW DRENAŻOWYCH 
 
W celu określenia optymalnej odległości pomiędzy wiązkami otworów drenażowych przeanalizo-
wano ujęcia metanu oraz mieszaniny metanowo-powietrznej z kilkudziesięciu wiązek na kilku 
ścianach wydobywczych. Rozpatrzono ujęcie z otworów 60m, 80m oraz 100m wykonywanych 
bezpośrednio z ociosu chodnika wentylacyjnego jak również z wnęk wiertniczych. W analizowa-
nych wiązkach otwory wykonywane były o kątach nachylenia od +20o do +40o oraz odchylenia od 
10o do 20o w kierunku strefy odprężenia. Eksploatację tych otworów rozpoczynano po pewnym 
okresie czasu od ich ukończenia. Spowodowane było to tym, że otwory nie były dowiercane do 
strefy odprężenia i bezpośrednio po ich wykonaniu nie wykazywały przepływu mieszaniny meta-
nowo-powietrznej o pożądanym stężeniu metanu. Dzięki temu możliwe było określenie miejsca, w 
którym rozpoczyna się eksploatacja wiązki otworów o określonej długości. Ze względu jednak na 
dużą ilość zmiennych mających wpływ na ten wynik należy pamiętać że w praktyce, w innych wy-
robiskach eksploatacyjnych odległości te mogą się nieco różnić od przedstawionych. 
Na rysunkach 4, 5, 6 i 7 pokazano w postaci linii trendu ujęcie mieszaniny metanowo-powietrznej 
oraz metanu z otworów o długości 60m, 80m, 100m wykonanych bezpośrednio z ociosu chodnika 
wentylacyjnego oraz z otworów 100m wykonanych z wnęk wiertniczych. 
 Eksploatacja otworów 60m rozpoczyna się w odległości około 45m od frontu ściany. W po-
czątkowym okresie równomiernie wzrasta ujęcie metanu i mieszaniny metanowo-powietrznej. 
Najwyższe ujęcie metanu odnotowujemy w odległości od 30 do 12m od frontu ściany. Od tego 
miejsca ujęcie metanu zaczyna spadać, przy czym ujęcie mieszaniny metanowo-powietrznej pozo-
staje praktycznie na niezmienionym poziomie. W badanym przypadku otwory likwidowano w od-
ległości około 2 do 5m od frontu ściany z przyczyn technologicznych. 
 Eksploatacja otworów 80m rozpoczyna się w odległości około 60m od ściany. Najwyższe uję-
cie otrzymano już w odległości około 38m od frontu ściany i utrzymywało się ono do około 15m 
od frontu ściany. Maksymalne ujęcie odnotowano w odległości 25m od frontu ściany. Do tego miej-
sca ujęcie łagodnie wzrastało, aby następnie dość gwałtownie spadać. 
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Rys. 4. Ujęcie mieszaniny metanowo-powietrznej oraz metanu z otworów o długości 60m 
Figure 4. Capture of methane-air mixture and methane from openings in length 60 m 
 
 Eksploatacja otworów 100m wykonanych bezpośrednio z ociosu chodnika wentylacyjnego roz-
poczyna się w odległości około 70m od frontu ściany. Optymalna „praca” wiązki rozpoczyna się 
w odległości około 35m od przodku ścianowego i utrzymuje do jej likwidacji, która następuje po 
przejściu frontu ścianowego. Charakterystycznym jest, że ujęcie metanu w stosunku do ujęcia mie-
szaniny metanowo-powietrznej utrzymuje się na podobnym poziomie przez cały okres eksploatacji 
wiązki. 
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Rys. 5. Ujęcie mieszaniny metanowo-powietrznej oraz metanu z otworów o długości 80m 
Figure 5. Capture of methane-air mixture and methane from openings in length 80m 
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 Na rysunku 7 w podobny sposób jak w poprzednich przypadkach wyznaczono linie trendu dla 
otworów o długości 100m wykonanych z wnęk wiertniczych. Eksploatacja tych otworów rozpo-
czyna się już w odległości około 90m od frontu ściany. Ujęcie metanu szybko wzrasta i w odległo-
ści około 60÷70m od frontu ściany uzyskujemy ujęcie optymalne. Począwszy od 20m od frontu 
ściany ujęcie metanu nieznacznie spada, przy czym ujęcie mieszaniny metanowo-powietrznej po-
zostaje na niezmienionym poziomie. Otwory wykonane z wnęki wiertniczej likwiduje się bezpo-
średnio przed frontem ściany. 
 Analizując powyższe wykresy można stwierdzić, że dla utrzymania prawidłowej ciągłości od-
metanowania na wybiegu ściany, wiązki otworów o długości 60m powinny być wykonywane we 
wzajemnej odległości nie większej niż 18m. Odległość ta zapewnia optymalną pracę równocześnie 
dwóch wiązek otworów przed frontem ściany. Dla otworów o długości 100m wykonywanych bez-
pośrednio z ociosu chodnika przyścianowego maksymalna możliwa odległość pomiędzy wiązkami 
wynosi 35m, a wykonywanych z wnęki wiertniczej 70m.  
 Należy jednak zaznaczyć, że odległości te zapewnią optymalną pracę tylko jednej wiązki przed 
frontem ściany. W przypadku, gdy wymagane jest ujęcie wyższe, niż możliwe do ujęcia z jednej 
wiązki, konieczne jest skrócenie odległości pomiędzy poszczególnymi wiązkami. Możliwe, a cza-
sem nawet wskazane jest wykonywanie wiązek otworów o różnych długościach. 
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Rys. 6. Ujęcie mieszaniny metanowo-powietrznej oraz metanu z otworów o długości 100m 
Figure 6. Capture of methane-air mixture and methane from openings in length 100 m 
 
 W wielu przypadkach rozwiązanie takie pozwala na utrzymywanie ujęcia metanu systemem 
odmetanowania na stałym poziomie. Ma to zastosowanie przede wszystkim wówczas, gdy wyko-
rzystywane są w procesie odmetanowania wnęki wiertnicze. Z reguły wykonywane one są w zbyt 
dużych wzajemnych odległościach, aby otwory drenażowe z nich wykonane zapewniały ciągłość 
odmetanowania na wymaganym poziomie. Wówczas dobrym rozwiązaniem jest wykonywanie do-
datkowych wiązek otworów bezpośrednio z ociosu chodnika przyścianowego pomiędzy wnękami 
wiertniczymi. Długość tych otworów może się różnić od otworów wykonanych z wnęk wiertni-
czych. 
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4. WPŁYW ODLEGŁOŚCI FRONTU EKSPLOATACYJNEGO 
 OD OTWORÓW NA STĘŻENIE UJMOWANEGO GAZU 
 
Dla wyznaczenia optymalnej ilości otworów drenażowych do wykonania z pojedynczej wiązki 
oraz ich parametrów, tj. długości oraz kątów nachylenia i odchylenia od chodnika przyścianowego 
przydatna jest znajomość rozkładu stężenia ujmowanego gazu z poszczególnych otworów w trak-
cie ich eksploatacji. Ze względu na różną metanowość pokładów eksploatowanych oraz warstw bę-
dących w strefie odprężenia nie jest możliwe jednoznaczne określenie stężenia gazu w projekto-
wanych otworach. Możliwe jednak jest pokazanie trendu, w jaki sposób kształtuje się stężenie me-
tanu w otworach o konkretnych parametrach podczas ich eksploatacji na wybiegu ściany. Znajo-
mość tego trendu może okazać się niezwykle przydatna przy wykonywaniu projektów odmetano-
wania. 
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Rys. 7. Ujęcie mieszaniny metanowo-powietrznej oraz metanu z wnęk wiertniczych 
Figure 7. Capture of methane-air mixture and methane from drilling niches. 
 
 Na rysunkach 8 i 9 pokazano kształtowanie się stężenia metanu w ujmowanym gazie z otwo-
rów o kątach nachylenia +30o, +25o i +20o, odchylenia 10o, 15o i 20o oraz długości 60m i 100m 
w trakcie ich eksploatacji. Analiza dotyczy tych samych otworów, które brano pod uwagę przy 
rozpatrywaniu ujęcia metanu z wiązek otworów o długości 60m i 100m. Pozwala to na prześledze-
nie kształtowania się stężenia metanu w gazie w poszczególnych otworach względem całkowitego 
ujęcia metanu z wiązki. 
 W otworach o długości 60m optymalna praca wiązki pokrywa się z maksymalnym stężeniem 
metanu w gazie w otworach o parametrach +25o15o oraz +20o20o. Otwór o parametrach +30o10o 
swe maksimum osiąga nieco wcześniej, dzięki czemu wydłużona nieco jest optymalna praca całej 
wiązki. 
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 W odległości około 12m od ściany, czyli w miejscu gdzie kończy się optymalna praca wiązki 
widać wyraźny spadek stężenia metanu we wszystkich otworach. Generalnie można stwierdzić, że 
im mniejsze odchylenie otworu tym szybciej otwór taki osiąga swoje maksimum. 
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Rys. 8. Stężenie metanu w otworach o długości 60m 
Figure 8. Concentration of methane in openings in length 60m 
 
 Inaczej nieco wygląda wykres przedstawiający stężenie metanu w otworach o długości 100m 
wykonanych z wnęk wiertniczych. Wyraźnie wyższy wpływ na stężenie metanu w otworze ma tu 
kąt podniesienia, przynajmniej w początkowym okresie eksploatacji. Otwór o parametrach +30o10o 
pomimo tego, że ma najmniejsze odchylenie z wiązki charakteryzuje się ujęciem gazu o bardzo 
stabilnej koncentracji metanu w przekroju całej eksploatacji. Natomiast otwór o najmniejszym ką-
cie podniesienia wykazuje dużą tendencję spadku stężenia metanu w gazie od początku eksploata-
cji do około 35m przed frontem ściany. W miejscu tym, wyraźnie coraz większy wpływ na wyso-
kość stężenia metanu w ujmowanym gazie ma odchylenie otworu od osi chodnika wentylacyjnego. 
W otworach +25o15o oraz +20o20o następuje przełamanie tendencji spadkowej i stężenie metanu 
w ujmowanym gazie wzrasta. 
 Z powyższych wykresów wynika jednoznacznie, że każdy otwór drenażowy posiada odrębną 
charakterystykę pracy. Uzależniona jest ona od jego parametrów, tj. długości, kąta podniesienia 
oraz odchylenia od chodnika wentylacyjnego. Analizując wykresy pokazujące stężenie metanu 
w ujmowanym gazie z poszczególnych otworów drenażowych i odnosząc się do wykresów ujęcia 
metanu z wiązek należy stwierdzić, że nie jest możliwe wyznaczenie takich parametrów dla poje-
dynczego otworu drenażowego, aby zapewnić ujęcie metanu na żądanym poziomie, nawet w przy-
padku wykonywania takiego otworu co kilka metrów. Korzystnym jest więc wykonywanie kilku 
otworów z jednego stanowiska, we wzajemnych odległościach takich, aby zapewnić stabilne ujęcie 
metanu z wyrobiska eksploatacyjnego. 

SEP 2011, Sesja: Metan i jego wykorzystanie

– 729 –



30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 [m]

[%]

+30;10 +25;15 +20;20 Wielom. (+30;10) Wielom. (+25;15) Wielom. (+20;20)
 

 
Rys. 9. Stężenie metanu w otworach 100m wykonanych z wnęk wiertniczych 
Figure 9. Concentration of methane in openings in length 100 m 
which are executed from drilling niches 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Istotą zagadnienia związanego z koniecznością uzyskania maksymalnej efektywności odmetano-
wania w ścianach przewietrzanych systemem na „U” jest odpowiedni dobór parametrów otworów 
drenażowych względem kształtowania się strefy odprężenia wraz z postępem ściany. Sposób po-
dejścia do tematu jaki został zaprezentowany w referacie jest pewnym uproszczeniem. Jednakże 
uproszczenie takie umożliwiło wykazanie wzajemnej zależności jaka istnieje pomiędzy odległością 
poszczególnych otworów drenażowych od frontu ściany a ilością ujmowanego metanu. 
 Rozpatrywane wiązki otworów drenażowych nie były dowiercane do strefy odprężenia i bezpo-
średnio po ich wykonaniu nie wykazywały przepływu mieszaniny metanowo-powietrznej o pożą-
danym stężeniu metanu. Dlatego też eksploatację tych otworów rozpoczynano po pewnym okresie 
czasu od ich ukończenia. Dzięki temu możliwe było określenie miejsca, w którym rozpoczyna się 
eksploatacja wiązki otworów o określonej długości. I tak eksploatacja wiązki otworów o długości 
60m rozpoczyna się w odległości około 45m od frontu ściany, otworów 80m – około 60m, otwo-
rów 100m – około 70m, a otworów o długości 100m wykonanych z wnęk wiertniczych już w odle-
głości około 90m od frontu ściany. 
 W odległości około 5÷15m od frontu ściany następuje spadek stężenia metanu w ujmowanej 
mieszaninie metanowo-powietrznej. Służby odmetanowania dokonują wówczas regulacji ujęcia, 
aby nie dopuścić do spadku koncentracji metanu poniżej wymaganej wartości. Dlatego też na 
wszystkie pokazane w tekście wykresy należy spojrzeć również przez pryzmat tej regulacji. 
 Przy stosowaniu sposobu odmetanowania za pomocą otworów drenażowych w wyrobiskach 
eksploatacyjnych przewietrzanych systemem na „U” należy wykonywać po kilka otworów z wiąz-
ki. Pamiętać jednak należy, że wzajemna odległość pomiędzy stanowiskami wiertniczymi nie po-
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winna być większa od długości jej optymalnej pracy. Wynosi ona odpowiednio: dla otworów o dłu-
gości 60m – około 18m, 80m – około 23m, 100m – około 35m oraz 100m wykonywanych z wnęki 
wiertniczej – około 60m. W przypadku, gdy wymagane jest ujęcie wyższe, niż możliwe do uzyska-
nia z jednej wiązki, konieczne jest skrócenie tych odległości. 
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Influence of Distance of Exploitational Front from Drainage Openings 
on Their Efficiency with Use the ”U” Ventilation System 
 
The U ventilation system is nowadays one of the most applied methods of exploitational hollows’ 
ventilation. Demethanation form is in the essential way related to applied systems of exploitation 
and ventilation. Classic demethanation form connected with the “U” ventilation system is deme-
thanation with the use of the drainage openings executed from the ventilating headings. The paper 
presents conditions of demethanation and influence of distance of exploitational front from bunch 
of drainage openings on their efficiency and on concentration of methane in captured methane-air 
mixture in reference to parameters of the drainage openings (i.e. their length, quadrant elevation 
and angle of deflection). 
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STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono informację dotyczącą zasobów, sposobów ujmowa-
nia oraz kierunków gospodarczego wykorzystania mieszanek metanowych ujmowanych odmetano-
waniem w kopalniach JSW S.A. a także program zagospodarowania tego paliwa. Ponadto ogólną 
informację o JSW S.A. i SEJ S.A. jaka inwestorach układów kogeneracji i trójgeneracji w których 
źródło zasalania stanowią silniki gazowe wykorzystujące metan z odmetanowania. Przedstawiono 
układy energetyczne w kopalniach „Pniówek”, „Krupiński”, „Borynia” i „Budryk” z danymi 
technicznymi, relacjami ekonomicznymi oraz stopień pokrycia potrzeb kopalni na energię elek-
tryczną, ciepło i „chłód”. W podsumowaniu omówiono stan aktualny w zakresie produkcji energii 
z metanu a także dalsze możliwości rozwoju energetyki na bazie tego paliwa w aspekcie ekonomicz-
nym i ekologicznym. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Metan z pokładów węgla, skojarzone układy energetyczne 
 
 
 
I. WSTĘP 
 

I.1. Metan z pok adów w gla w polskim górnictwie [5], [6] 
 

Metanowość absolutna polskich kopań węgla kamiennego jest bardzo wysoka i w 2009 roku wy-
niosła prawie 856 mln m3 CH4 przy czym odmetanowaniem ujęto około 260 mln m3, a z powie-
trzem wentylacyjnym zostało odprowadzone do atmosfery 596 mln m3. W 2009 roku spośród 31 
 
Tabela 1. Metanowość całkowita, ilość ujętego i zagospodarowanego metanu 
w kopalniach węgla kamiennego w latach 2001–2009 

Wyszczególnienie Rok 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Metanowość całkowita 
[mln m3/rok] 743,7 752,6 798,1 825,9 851,1 870,3 878,9 880,9 855,7 

Ilość ujętego metanu 
[mln m3/rok] 214,3 207,3 227,1 217,2 255,3 289,5 268,8 274,2 259,8 

Ilość zagospodarowanego metanu 
[mln m3/rok] 131,5 122,4 127,8 144,2 144,5 158,3 165,7 156,5 159,5 

Ilość kopalń węgla kamiennego 42 42 41 39 33 33 31 31 31 
Wydobycie węgla kamiennego 

[mln ton] 102,6 102,1 100,4 99,5 97,1 94,3 87,4 83,6 77,3 

Stopień wykorzystania 
ujętego gazu [%] 61,4 59,0 56,3 66,4 56,6 54,7 61,6 57,1 61,4 
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czynnych kopalń, 27 kopalń uznanych zostało przez Okręgowe Urzędy Górnicze za metanowe za-
kłady górnicze, w tym w 15 występowały pokłady o najwyższej IV kategorii zagrożenia metanowe-
go. Stosowanie odmetanowania powoduje, że ujmowana jest wartościowa pod względem energetycz-
nym mieszanka gazowo-powietrzna o koncentracji CH4 na poziomie 40–60% nadająca się do wy-
korzystania w instalacjach przemysłowych. 
 W 2009 roku zagospodarowano 159,5 mln m3 metanu z odmetanowania kopalń. 
 W roku 2009 w kopalniach węgla kamiennego eksploatację prowadzono 221 ścianami, w tym 
45 ścianami eksploatowano pokłady niemetalowe. 
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Rys. 1. Metanowość polskich kopań węgla kamiennego w latach 2001-2009 

 
 Stopień wykorzystania ujętego metanu w roku 2009 wyniósł 61,4%. 
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I.2. Ogólne informacje o JSW S.A. 
 

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. grupuje 6 czynnych kopalń: „Borynia”, „Budryk”, „Jas-Mos”, 
„Krupiński”, „Pniówek”, „Zofiówka” (rys. 3) o obszarze nadania górniczego wynoszącym 170 km2 
i produkcji węgla koksowego typu 35.1 i 35.2 na poziomie około 14 mln Mg rocznie. Eksploato-
wanemu złożu węgla towarzyszą znaczne ilości metanu, który jest w około 40% ujmowany pod de-
presją centralnych powierzchniowych stacji odmetanowania w postaci mieszanek metanowo-powie-
trznych o koncentracjach 50–70% CH4 i przesyłany do odbiorców w JSW S.A. i SEJ S.A. (Spółka 
Energetyczna Jastrzębie) a w około 60% usuwany z dołu kopalni na drodze wentylacyjnej [5]. 
 

 
 
Rys. 3. Obszary górnicze kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 
Figure 3. Mining areas of coal mines operated by the Jastrzębska Coal Company plc. 

 
I.3. Informacja ogólna dotycz ca metanu 
 

W kopalniach JSW S.A. ze względu na zaleganie w nadkładzie ilastych osadów miocenu słabo prze-
puszczalnych, w stropie karbonu występuje licząca 150–200 m strefa wysokiej metanowości pokła-
dów węgla przekraczająca 10 m3 CH4/Mgcsw. Przy zejściu z eksploatacją na poziom 800–900 m 
osiągany jest w kopalniach drugi horyzont metanowy co skutkuje znacznym wzrostem ilości uwal-
nianego i ujmowanego gazu w trakcie prowadzenia robót górniczych [2], [4]. Przykładowy skład uj-
mowanych mieszanek (paliwo do silników gazowych) wynosi: CH4 – 60,0%, N2 – 33,0%, O2 – 5,0%, 
CO2 – 2,0%. 

KWK Budryk 
OG Ornontowice I, II 

35,97 km2 
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 Kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej należą do najbardziej metanowych w Polsce. Ilość me-
tanu uwolnionego w 2009 roku wyniosła około 649 m3/min. (341 mln m3/rok) z czego przez odme-
tanowanie ujęto 133 mln m3. 
 
Tabela. 2. Zasoby metanu w kopalniach JSW S.A. (stan na 31.12.2009 r.) 
 

 Zasoby gazu ziemnego (metanu) w mln m3 

Kopalnia Zasoby bilansowe Zasoby przemysłowe 

 B C Razem B C Razem 

„Borynia” 255 63 318 50 28 78 
„Budryk” 0 5359 5359 0 129 129 
„Jas-Mos” 0 21 21 0 17 17 

„Krupiński” 717 523 1240 78 82 160 
„Pniówek” 700 970 1670 215 175 390 
„Zofiówka” 0 727 727 0 36 36 
Złoże Bzie – 

Dębina 2 Zachód 0 205 205 0 0 0 

JSW S.A. 1672 7868 9540 343 467 810 
Złoże Pawłowice 1 – zasoby bilansowe (do 1300 m) – 3257 mln m3 
Złoże Bzie Dębina 1 Zachód – zasoby bilansowe (do 1300 m) – 1395 mln m3 
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Rys. 4. Całkowita ilość metanu uwolnionego przy robotach górniczych 

– 735 –



 

 

 
 
 
I.4. Uj cie metanu 
 

 
W silnie metanowych kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej wentylacyjne sposoby zwalczania 
zagrożenia metanowego są niewystarczające, co spowodowało stosowanie na szeroką skalę odmeta-
nowania. Odmetanowanie stanowi, niezależną od wyrobisk górniczych, sieć przewodów złożonych 
z rurociągów i otworów odmetanowania. Do sieci odmetanowania metan dopływa ze skał otaczają-
cych i pokładów węgla, przy czym dopływ ten jest wymuszany w otworach podciśnieniem, które 
wytwarza stacja odmetanowania zlokalizowana najczęściej na powierzchni kopalni. 
 
 Wyróżnia się następujący podział metod odgazowania górotworu [2], [3]: 
– odmetanowanie wyrobisk korytarzowych, 
– odmetanowanie wyprzedzające – prowadzone przed rozpoczęciem eksploatacji w górotworze 

nieodprzężonym, w którym panuje pierwotny stan naprężeń, 
– odmetanowanie eksploatacyjne – prowadzone równocześnie z eksploatacją pokładów węgla 

w górotworze w którym naturalna równowaga złoża została naruszona eksploatacją a sam pro-
ces odmetanowania prowadzi się w skałach o zmieniającym się w czasie stanie naprężeń, 

– ujęcie metanu z otamowanych przestrzeni starych zrobów. 
 
 W kopalniach JSW S.A. w 2009 roku 62% ujęcia metanu pochodziło z odmetanowania eksplo-
atacyjnego, 36% z otamowanych starych zrobów, a 2% z wyrobisk korytarzowych (rys. 5) [1], [3]. 
 Odmetanowanie wyprzedzające w kopalniach JSW S.A. stosowane jest sporadycznie ze wzglę-
du na niską przepuszczalność węgli powodującą, że skuteczność tej metody jest mała. 
 Odmetanowanie górotworu przy pomocy otworów drenażowych polega na wykonaniu bezpo-
średnio z wyrobiska lub wnęk wiązek otworów i odpowiednim podłączeniu ich do rurociągu odme-
tanowania. W celu ograniczenia dopływu powietrza do otworu drenażowego jest on uszczelniony 
poprzez zacementowaną rurę obsadową. Jednak mimo tego do otworu zasysana jest pewna ilość po-
wietrza. W czasie eksploatacji powstają dodatkowe szczeliny będące wynikiem działania naprężeń 
eksploatacyjnych, które powodują, że z czasem dopływ powietrza do otworu wzrasta, co w konse-
kwencji powoduje obniżenie koncentracji metanu w ujmowanej mieszance [1]. 
 Odmetanowaniem ujmowana jest mieszanina metanowo-powietrzna o koncentracji 50–60% ga-
zu. Taki sposób odmetanowania powoduje, że wydatek mieszanki jest stały natomiast koncentracja 
metanu zmienia się w zależności od: 
– wahań ciśnienia barometrycznego, 
– dopływu gazu z otworów drenażowych i zza tam izolacyjnych, 
– szczelności otworów i sieci rurociągów dołowych. 
 
 Odmetanowanie górotworu jest skutecznym sposobem zwalczania zagrożenia metanowego, za-
pewniającym zmniejszenie wypływu metanu do przestrzeni roboczych. 
 Efektywność odmetanowania w JSW S.A. w zależności od kopalni wynosi 36–45%. 
 Oprócz zasobów metanu w eksploatowanych partiach obszarów górniczych, występuje również 
metan w partiach obszarów górniczych kopalń zlikwidowanych. 
 Ujęcie odmetanowaniem (tys. m3) przedstawia tabela 3. 
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Rys. 5. Sposoby odmetanowania stosowane w kopalniach JSW S.A. 
Figure 5. Methane drainage methods applied in coal mines of the JSW plc. 
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Tabela 3. Ujęcie metanu 
Table 3. Extraction of methane resources available 

Kopalnia 2005 2006 2007 2008 2009 
„Borynia” 6.948 11.532 6.368,2 6.462,6 4.030,6 
„Budryk” poza strukturą JSW S.A. 12.208,9 15.104,7 
„Jas-Mos” 11.147 11.246 11.675,0 9.303,5 9.591,8 

„Krupiński” 33.643 34.731 30.737,3 46.833,2 44.135,0 
„Pniówek” 52.527 46.657 52.541,3 44.143,0 44.853,7 
„Zofiówka” 23.280 21.984 22.486,8 16.991,3 15.419,2 
JSW S.A. 127.545 126.150 123.808,6 135.942,5 133.135,0 

 
I.5. Ogólne informacje o SEJ S.A. 
 

Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A. została utworzona przez JSW S.A. 01.11.1995 roku (100% 
akcji JSW S.A.) na bazie Elektrociepłowni „Moszczenica” i „Zofiówka”. Spółka zrealizowała in-
westycje zabudowy silników gazowych wykorzystujących metan z odmetanowania kopalń „Krupiń-
ski” i „Pniówek”. Silniki w kopalni „Krupiński” produkują w skojarzeniu energię elektryczną 
i ciepło a w kopalni „Pniówek” są jednostką napędową układu centralnej klimatyzacji produkując 
w trój-generacji energię elektryczną ciepło i „chłód” dla potrzeb tej kopalni. Aktualnie SEJ S.A. 
eksploatuje 5 silników w tym 2 w układzie centralnej klimatyzacji kopalni „Pniówek”. Odbiorcami 
mieszanek metanowo-powietrznych są [4]: 
– EC „Moszczenica” – kotły pyłowe dwupaliwowe OCG-64; 
– EC „Zofiówka” – kotły pyłowe dwupaliwowe OP-140; 
– EEG „Pniówek”– kotły gazowe PWPg i WR, 

 silniki gazowe TBG 632 V16 (3 szt.), 
 silniki gazowe TCG 2032 (2 szt.). 

 
II. GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE METANU W KOPALNIACH 

JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. 
 
Mieszanki gazowo-powietrzne z odmetanowania są dostarczane do odbiorów w SEJ S.A. i odbiorów 
w kopalniach JSW S.A. Odbiorcami w SEJ S.A. są Elektrociepłownie (kotły OCG-64 i OP-140, 
kotły WR), w których następuje współspalanie z węglem oraz silniki gazowe TBG632 V16 i TCG 
2032 V16. Natomiast odbiory kopalniane to suszarnie flotokoncentratu, kotły gazowe 1,2 MWt i sil-
nik gazowy firmy Jenbacher JMS 612GS o mocy 1,8 MWel. 

 
 

Rys. 6. Stopień wykorzystania metanu w kopalniach w kopalniach JSW S.A. w latach 2002-2009 
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 Poniższe zestawienie przedstawia strukturę odbiorów w roku 2009. 
 
 
Tabela 4. Struktura odbiorów metanu w roku 2009 
 

Ujęcie 
(tys. m3/rok) 

Wykorzystanie 
(tys. m3/rok) (%) Sposób wykorzystania 

133.135,0 95.669,0 72 

7.375,1 
 

763,4 
4.646,9 
1.964,8 

 
78.056,0 

 
13.935,4 
20.582,0 
36.248,3 
7.290,3 

 
10.237,9 

 
1.153,4 
9.084,5 

Zakłady JSW S.A. 
w tym: 

Kotły gazowe kop. „Borynia” 
Suszarnia flotokoncentratu kop. „Krupiński” 

Silnik gazowy JMS 612 GS 
 

SEJ S.A. 
w tym: 

EC „Moszczenica” 
EC „Zofiówka” 

Silniki gazowe TBG 632V16 i TCG 2032 V16 
Kotły gazowe i WR 

 
ZPC „Żory” Sp. z o.o. 

w tym: 
Kocioł WR-10 

Silniki gazowe TBG 620 V 20K 

95.669,0 Ogółem 

47.297,6 W tym silniki gazowe 

 
 
II.1. Program wykorzystania metanu z obszaru górniczego JSW S.A. 
 

Realizacja programu zakłada docelowe pełne wykorzystanie ujmowanego metanu w wyniku reali-
zacji następujących przedsięwzięć: 
– rozbudowa układów kotłowych o nowe jednostki, modernizacja istniejących kotłów w kierunku 

jednostek dwupaliwowych; 
– przebudowa układów przesyłowych dla zwiększenia możliwości przesyłu metanu; 
– rozbudowa układów energetycznych o jednostki produkcyjne na bazie silników gazowych do 

skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła; 
– wykorzystanie skojarzonego układu energetycznego jako jednostki napędowej w instalacji cen-

tralnej klimatyzacji kopalni „Pniówek” oraz planowanych instalacjach w kolejnych kopalniach; 
– zagospodarowanie nadwyżek metanu w innych technologiach np. LNG (skraplanie), CNG (sprę-

żanie), VPSA (wzbogacanie). 
 W ramach tego programu m.in. zostały zrealizowane na bazie silników gazowych układy: 
– kogeneracyjne na terenie kopalń „Krupiński”, „Borynia” i „Budryk”, 
– trójgeneracyjny na terenie kopalni „Pniówek”, 
które zostaną przedstawione w niniejszym referacie. 
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II.2. Inwestycje JSW S.A. i SEJ S.A. zwi zane z wykorzystaniem metanu [4] 
 

W latach 1997–2008 zrealizowano szereg inwestycji związanych z zwiększeniem ujęcia metanu 
(budowa i modernizacja stacji odmetanowania), zwiększeniem możliwości przesyłowych gazu (bu-
dowa i modernizacja sieci rurociągów łączących stacje odmetanowania z odbiorami) oraz budową 
skojarzonych układów energetycznych (produkcja energii elektrycznej, ciepła i chłodu na potrzeby 
kopalń). Inwestycje te były realizowane samodzielnie przez JSW S.A. (budowa i modernizacja sta-
cji odmetanowania, budowa układu kogeneracyjnego w kopalni „Borynia”), wspólnie z SEJ S.A. 
(układ trójgeneracyjnny – w kopalni „Pniówek” i kogeneracyjny w kopalni „Krupiński”) lub samo-
dzielnie przez SEJ S.A. (modernizacje i budowa gazociągów przesyłowych). Układ kogeneracyjny 
w kopalni „Budryk” został zrealizowany przez ZPC „Żory” Sp. z o.o. jeszcze przed wejściem tej 
kopalni w struktury JSW S.A. Zrealizowane inwestycje i poniesione nakłady przedstawia poniższe 
zestawienie. 
 
Tabela 5. Inwestycje związane z ujęciem i wykorzystaniem metanu 
Table 5. Investments related to capturing and utilization of methane 

Inwestycja Nakłady 
(mln zł) 

 I.. Układy kogeneracyjne 
   1997 Silnik TBG632 V16 o mocy 3,0 MWel nr 1 w kopalni „Krupiński” 
   2005 Silnik TCG2032 V16 o mocy 3,9 MWel nr 2 w kopalni „Krupiński” 
   2006 Silnik TCG2032 V16 o mocy 3,9 MWel nr 3 w kopalni „Pniówek” 
   2008  Silnik JMS 612 GS o mocy 1,8 MWel w kopalni „Borynia” 
 II. Układ centralnej klimatyzacji kopalni „Pniówek” 
   2000 Silniki TBG632 V16 o mocy 2 3,2 MWel wraz z układem 
             centralnej klimatyzacji o mocy 5 MWch 
 III. Budowa i modernizacja stacji odmetanowania 
   2005 Budowa stacji odmetanowania przy szybie VI kopalni „Jas-Mos” 
   2005 Modernizacja stacji odmetanowania kopalni „Pniówek” 
 IV. Inne działania 
   1998 Zabudowa kotłów gazowych o mocy 2 1,2 MWt w kopalni „Borynia” 
   2004 Budowa gazociągu „Pniówek”–„Zofiówka” 
   2005 Budowa gazociągu „Zofiówka”–EC „Moszczenica” 
   2007 Budowa gazociągu kop. „Borynia”–sieć SEJ S.A. 

 
8,5 
10,0 
10,0 
5,8 

 
 

53,0 
 

3,6 
9,0 

 
1,2 
15,0 
5,5 
1,4 

 Razem 123,0 
 

 
 
III. KOGENERACYJNE I TRÓJGENERACYJNE UKŁADY ENERGETYCZNE [3] 
 

III.1. Kogeneracyjny uk ad w EC „Suszec” [4] 
 

Inwestycja została zrealizowana przez EEG Suszec Sp. z o.o. (aktualnie w strukturze SEJ S.A.) 
w roku 1997 w rekordowo krótkim terminie, bo od podpisania kontraktu z Saarberg Fernwarme 
GmbH w lutym 1997 do uruchomienia w grudniu tego roku, w ciągu 10 miesięcy. Agregat prądo-
twórczy na bazie silnika gazowego firmy MWM Deutz typu TBG 632 V16 produkuje energię elek-
tryczną i ciepło na potrzeby kopalni „Krupiński” wykorzystując gaz z odmetanowania tej kopalni. 
Kompletny zestaw prądotwórczy obejmuje silnik wraz z generatorem firmy Van Kaick na wspólnej 
ramie stalowej, układy do odbioru ciepła z chłodzenia silnika i spalin wraz z chłodnicami awaryjny-
mi do zrzutu ciepła na zewnątrz, tłumik z katalizatorem oraz układy regulacji i automatyki. Silniki 
TBG 632 V16/ TCG 2032 V16 są silnikami czterosuwowymi pracującymi w układzie Otto na mie-
szance zubożonej, 16-cylindrowymi w układzie V, turbodoładowanymi z dwustopniowym chłodze-
niem mieszanki, z zapłonem iskrowym. Pozytywne doświadczenia z eksploatacji pierwszego silni-
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ka oraz znaczny wzrost ujmowanego metanu w kopalni „Krupiński” były przesłankami do podjęcia 
decyzji o zabudowie kolejnego silnika w EC „Suszec” w roku 2005. 
 Oba silniki pracujące w kopalni „Krupiński” w roku 2009 zużyły 13,6 mln m3 metanu dając pro-
dukcję 47,6 tys. MWh energii elektrycznej i 68,5 tys. GJ ciepła. Układy te w znaczącym stopniu po-
krywają zapotrzebowanie kopalni w media energetyczne. 
 

                   Silnik nr 1                              Silnik nr 2 
Typ             TBG 632 V16    Typ       TCG 2032 V16 
Moc            2,7 MWel + 3,1 MWt pierwotne   Moc      3,9 MWel + 4,2 MWt 
                    3,0 MWel + 3,4 MWt od 2003 r.     

Obroty       1000 min-1    Obroty      1000 min-1  
Sprawność ogółem 83%    Sprawność ogółem 87% 

Generatory 
Typ   AVK DIG 150 k/6   Typ       AVK DIG 150 M-6 
Napięcie      6300 V/50 Hz    Napięcie       6300 V/50 Hz 
Moc   3406 kVA    Moc       4950 kVA  
Prąd   312 A     Prąd       454 A 
Sprawność   98%     Sprawność     98% 
(cos φ = 1)      (cos φ = 1) 

 
 

sprawność elektryczna - 42 %
sprawność cieplna - 45 %
sprawno ca kowita - 87 %

Odzysk ciep a
(korpus, olej, do adowanie)

CH4

Spaliny

Silnik
Generator

Odzysk ciep a ze spalin

Ch odzenie
awaryjne

Wymiennik 
zbiorczy

Energia elektryczna

Sie c.o.
kopalni

 
 
Rys. 7. Układ kogeneracyjny w EC „Suszec” TBG 632 V16/TCG 2032 V16 
Figure 7. The co-generating power engineering system in the “Suszec” EC 
 
Tabela 6. Pokrycie potrzeb kopalni produkcją z układu skojarzonego 
Table 6. Coverage of coal mine needs the by production from 
the associated power engineering system 

Rok 
Energia elektryczna Ciepło 

Produkcja 
(MW) 

Udział 
(%) 

Produkcja 
(GJ) 

Udział 
(%) 

2006 49.128 36,8 67.686 65,3 
2007 45.635 33,0 61.777 73,5 
2008 47.025 32,0 49.318 59,0 
2009 47.614 33,9 68.542 71,2 
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III.2. Trójgeneracyjny uk ad w EC „Pniówek” [1], [3], [4], [5] 
 

 
Doświadczenia uzyskane przy eksploatacji układu w kopalni „Krupiński”, występujące nadmiary me-
tanu w kopalni „Pniówek” oraz planowana budowa centralnej klimatyzacji w tej kopalni były prze-
słankami do wykorzystania trójgeneracji (skojarzona produkcja energii elektrycznej/ciepła/chłodu), 
w którym silniki gazowe będą jednostką napędową układu centralnej klimatyzacji (rys. 8). Układ 
ten został zrealizowany przez SEJ S.A. (część powierzchniowa) i JSW S.A. (część dołowa) w roku 
2000. Trój-generacyjny układ energetyczny składa się z dwu członów. W skład każdego wchodzi: 
silnik gazowy o mocy 3,2 MWel, chłodziarka absorpcyjna i chłodziarka sprężarkowa osiągające 
moc chłodniczą w wysokości 2,5 MWch. Daje to całkowitą moc chłodniczą układu na poziomie 5 
MWch. W roku 2008 układ został rozbudowany o dodatkowy podajnik SIEMAG o mocy 5 MWch 
na poziomie 1000 m, w związku z powyższym w roku 2010 nastąpi rozbudowa układu powierzch-
niowego o dodatkowy silnik gazowy 4 MWel. 
 Każdy silnik ma dwa poziomy odzysku ciepła, które jest dostarczane do chłodziarek absorpcyj-
nych: 
– ciepłowodny o nominalnym gradiencie 86/72ºC dla odzysku ciepła z chłodzenia korpusu silni-

ka, oleju i mieszanki po turbodoładowaniu; 
– gorącowodny o nominalny gradiencie 125/100ºC dla odzysku ciepła ze spalin. 
 Taki układ odzysku ciepła daje sprawność ogólną na poziomie 86,0%. Ostatnim członem ukła-
du chłodniczego jest chłodziarka sprężarkowa (amoniakalna), w którym medium chłodnicze, tj. wo-
da uzyskuje temperaturę +2ºC/1,5ºC. Woda chłodnicza o temperaturze 1,5–2ºC rurociągami o śred-
nicy Ø300 jest kierowana szybem na poziomie 858 i 1000 m do podajników trójkomorowych 
SIEMAG DRK 200 i DRK 250 gdzie następuje redukcja ciśnienia z 9,5 (11,0) MPa do 2,0 MPa w 
obiegu dołowym. Woda zimna w tych podajnikach wypycha wodę ogrzaną do temperatury około 
18ºC płynącą z dołowych chłodnic powietrza na powierzchnię w kierunku chłodziarek. W roku 
2006 zrealizowano inwestycję zabudowy trzeciego silnika w kopalni „Pniówek” typu TCG 2032 
V16 włączając go w układ energetyczny kopalni. Inwestycja również zrealizowana została przez 
SEJ S.A. Układy te podobnie jak w kopalni „Krupiński” w znaczącym stopniu pokrywają zapo-
trzebowanie kopalni „Pniówek”. Bilans energii dla układu 5 MWh (poziom 858) przedstawia ry-
sunek 9, natomiast tabela 7 pokrycie potrzeb kopalni produkcją z układu trójgeneracyjnego. 
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Rys. 8. Układ trójgeneracyjny w EC „Pniówek” 
Figure 8. The tri-generating power engineering system in the EC “Pniówek” 
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Rys. 9. Bilans energii 
Figure 9. Power balance 
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Tabela 7. Pokrycie potrzeb kopalni „Pniówek” produkcją z układu skojarzonego 
Table 7. Coverage of “Pniówek” coal mine needs the by production 
from the associated power engineering system 

Rok 
Energia elektryczna Ciepło Chłód 

Produkcja 
(MW) 

Udział 
(%) 

Produkcja 
(GJ) 

Udział 
(%) 

Produkcja 
(MW) 

Udział 
(%) 

2006 39.339 17,7 30.791 21,0 25.677 89,8 
2007 66.482 29,0 49.032 37,0 20.296 90,4 
2008 57.792 27,0 54.243 39,0 21.595 96,0 
2009 63.727 31 57.043 33,2 25.646 96,0 

 
 
Freecooling 
Na przełomie 2007/2008 zabudowano na powierzchni układ tzw. „freecoolingu”, którego działanie 
polega na schładzaniu wody przy wykorzystaniu powietrza atmosferycznego a co za tym idzie czę-
ściowe odciążenie chłodziarek absorpcyjnych. Układ jest załączany, gdy temperatura wody ciepłej 
z dołu kopalni jest wyższa od temperatury powietrza atmosferycznego. Stopień otwarcia zaworu re-
gulacyjnego decyduje o tym, jaki strumień zostanie skierowany do instalacji „freecoolingu” a jaki 
na chłodziarki absorpcyjne. Woda w układzie „freecoolingu” chłodzona jest glikolem a glikol 
w chłodnicach wentylowany powietrzem atmosferycznym. Wydajność chłodnicza układu „freecool-
ingu” przy minus 30ºC wynosi 3 MW. 
 
III.3. Kogeneracyjny uk ad w KWK „Budryk” (ZPC „ ory” Sp. z o.o.) 
 

Układ energetyczny zrealizowała i eksploatuje Spółka ZPC „Żory” Sp. z o.o. 
 

              Silnik 1,2,3                        Generatory 
Typ            3 TBG 620 V20K   Typ     3 DIG 130i4 
Moc           3 1,66 MW     Moc     3 1,666 MW 
Obroty       1500 min-1    Sprawność  96% 
Sprawność ogółem 84%   (cos φ = 1)  

 
 W układzie pracują silniki firmy MWM Deutz. 

 
 
Rys. 10. Układ kogeneracyjny w KWK „Budryk” 
Figure 10. The co-generating power engineering system in the “Budryk” coal mine 
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 W tabeli 8 przedstawiono wielkość produkcji energii przez układ i stopień pokrycia potrzeb ko-
palni. 
 
Tabela 8. Pokrycie potrzeb kopalni „Budryk” produkcją z układu skojarzonego 
Table 8. Coverage of “Budryk” coal mine needs the by production 
from the associated power engineering system 

Rok 
Energia elektryczna Ciepło 

Produkcja 
(MW) 

Udział 
(%) 

Produkcja 
(GJ) 

Udział 
(%) 

2006 28.519 20,4 73.930 52,6 
2007 29.483 21,2 84.100 63,4 
2008 28.303 20,2 66.053 50,8 
2009 33.908 23,8 82.470 54,8 

 
III.4. Kogeneracyjny uk ad w KWK „Borynia” 
 

Układ został zrealizowany przez JSW S.A. w kopalni „Borynia” i oddany do użytku w czerwcu 
2008 roku. 
 

Silnik                       
Typ  JMS 612 GS-S.LC (GE Jenbacher)      Obroty       1500 min-1 
Moc 1,8 MW            Sprawność ogółem 84% 

 
 
 W tabeli 9 podano wielkość produkcji i stopień pokrycia potrzeb kopalni. 
 
Tabela 9. Pokrycie potrzeb kopalni „Borynia” produkcją z układu skojarzonego 
Table 9. Coverage of “Borynia” coal mine needs the by production 
from the associated power engineering system 

Rok 
Energia elektryczna Ciepło 

Produkcja 
(MW) 

Udział 
(%) 

Produkcja 
(GJ) 

Udział 
(%) 

2008 6.376 4,0 15.608 14,0 
2009 8.221 5,6 23.118 16,7 

 

 
 
Rys. 11. Układ kogeneracyjny w KWK „Borynia” 
Figure 11. The co-generating power engineering system in the “Borynia” coal mine 
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 Raport z pracy silników gazowych od uruchomienia do 30.11.2009 roku. 
 
Tabela 10. Raport z pracy silników gazowych 
Table 10. Report on gas engine 

 EC „Suszec” EC „Pniówek” Kopalnia 
„Borynia” 

ZPC 
„Żory” 

Silnik nr 1 2 1 2 3 1 1, 2, 3 

Moc znamionowa 
silnika (MW) 3,0 3,9 3,2 3,2 3,9 1,8 ogółem 

5,0 

Godziny pracy (h) 95.260 36.261 75.697 71.526 22.135 9.286 ogółem 
137.911 

Zużycie paliwa CH4 
(mln m3) 70,5 34,6 126,5 21,2 3,5 52,6 

Średnia koncentracja 
CH4 (%) 54 54 41 41 41 48 57 

Średnie obciążenie 
(MW) 2,75 3,66 2,91 2,96 3,47 1,48 4,5 

Produkcja energii 
elektrycznej  

Ilość tys. (MW) 261,1 132,8 220,5 211,5 77,5 14,5 207,1 

Wartość (mln zł) 42,2 25,6 66,8 15,0 - 34,4 

Produkcja ciepła  

Ilość tys. (GJ) 558,8 278,5 1334,4 117,5 38,3 497,6 

Wartość (mln zł) 15,1 8,9 36,9 2,5 - 9,6 

Koszt produkcji (mln zł) 42,1 80,3 1,6 38,7 

 
 
IV. INNE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARCZYM WYKORZYSTANIEM METANU 
 

IV.1. Modernizacja sieci przesy owych gazu 
 

Znaczny stopień zużycia a w niektórych fragmentach wręcz dewastacji sieci rurociągów przesyło-
wych gazu biegnących w terenie intensywnych szkód górniczych spowodował konieczność wy-
miany sieci dla zapewnienia możliwości przesyłu gazu. Sieć została przejęta z PGNiG Górnośląska 
Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. a następnie zmodernizowana (znaczące skrócenie trasy oraz prze-
budowa na rurociągi PE z tworzyw sztucznych) przez Spółkę Energetyczną „Jastrzębie” S.A. w la-
tach 2004–2007 kosztem 22 mln zł. Dzięki tej inwestycji jest możliwość przesyłu potrzebnych ilo-
ści gazu od dostawcy (kopalnie JSW S.A.) do odbiorów w SEJ S.A. Będąc właścicielem sieci ruro-
ciągów SEJ S.A. świadczy na rzecz JSW S.A. usługę przesyłu gazu. 
 
IV.2. Modernizacja stacji odmetanowania 
 

Konieczna budowa (# VI kop. „Jas-Mos”) i modernizacja (kop. „Pniówek” i „Krupiński”) stacji 
odmetanowania została przeprowadzona przez JSW S.A. Celem tych inwestycji, które pochłonęły 
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22,6 mln zł było zapewnienie właściwego poziomu ujęcia metanu a także spełnienie wymagań sta-
wianych przez silniki gazowe oraz uzyskanie odpowiednich parametrów pracy sieci przesyłowej. 
 
 
V. EFEKTY EKONOMICZNE UZYSKIWANE PRZEZ KOPALNIE W WYNIKU 

PRODUKCJI ENERGII Z METANU W UKŁADACH SKOJARZONYCH 
NA BAZIE SILNIKÓW GAZOWYCH [7], [8] 

 
Kopalnie dostarczające metan z odmetanowania do pracujących w SEJ S.A. układów energetycz-
nych oraz odbierające wyprodukowaną energię uzyskują korzyść związaną z: 
– przychodem ze sprzedaży metanu, 
– zakupem tańszej energii elektrycznej. 
 Poniżej przedstawiono efekt ekonomiczny związany z gospodarczym wykorzystaniem metanu 
uzyskany w JSW S.A. w latach 2007–2009. 
 
Tabela 11. Efekt ekonomiczny gospodarczego wykorzystania metanu w JSW S.A. w latach 2007–2009 
Table 11. Economic effect from commercial utilization of methane in JSW plc. over the years 2007–2009 

 
2007 2008 2009 

Ilość 
(mln m3) 

Wartość 
(mln zł) 

Ilość 
(mln m3) 

Wartość 
(mln zł) 

Ilość 
(mln m3) 

Wartość 
(mln zł) 

Sprzedaż metanu 91,4 12,1 87,8 12,5 88,3 13,6 

Zakup tańszej energii
elektrycznej 

Ilość 
(tys. MWh) 

Wartość 
(mln zł) 

Ilość 
(tys. MWh) 

Wartość 
(mln zł) 

Ilość 
(tys. MWh) 

Wartość 
(mln zł) 

298,5 11,1 318,9 12,6 293,1 14,7 

Razem - 23,2 - 25,1 - 28,3 

 
 
VI. ZMIANY W PRAWIE ENERGETYCZNYM 
 
Nowelizacja Prawa Energetycznego z dnia 08.01.2010 roku wprowadziła m.in. zmianę polegającą 
na przyznaniu certyfikatu źródła pochodzenia dla energii z metanu kopalnianego oraz wprowadziła 
obowiązek udziału tej energii w wolumenie produkcji/sprzedaży. 
– W Art. 9l ust 1 dodano pkt 1a w którym „…świadectwo pochodzenia z kogeneracji wydaje się 

jednostce kogeneracji…”: 
1a) opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy do owych robotach górniczych w czyn-

nych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach w gla kamiennego lub gazem uzyska-
nym z przetwarzania biomasy. 

– W wyniku tego zapisu w trakcie opracowania jest nowe Rozporządzenie MG regulujące zasady 
wypełniania tego nowego obowiązku (nowy certyfikat źródła pochodzenia). 

– Konsekwencją jest również ustalenie przez Prezesa URE opłaty zastępczej dla tej energii. 
 
 
VI.1. Certyfikaty ród a pochodzenia 
 

Ustawowe obowiązki udziału tzw. energii kolorowych oraz opłaty zastępcze przedstawiają się na-
stępująco: 
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  Udział 
(%) 

Opłata zastępcza 
(zł/MWh) 

Kogeneracja – tzw. energia czerwona 2009 20,6 19,32 
Ozk 2010 21,3 23,32 

    
Wysoka kogeneracja – tzw. energia żółta 2009 2,9 128,80 

Ozg 2010 3,1 128,80 
    

Kogeneracja z metanu – tzw. energia żółta 2009 - - 
Ozm 2010 1,4 59,16 

    
Odnawialne źródła – tzw. energia zielona 2009 8,7 258,89 

Oze 2010 10,4 267,95 

 
 Równocześnie według komunikatu Prezesa URE średnia cena energii elektrycznej i ciepła w wy-
sokiej kogeneracji w roku 2009 wyniosła: 
 

Energia elektryczna 
– opalanej paliwami gazowymi lub o mocy poniżej 1 MWel – 191,03 zł/MWh; 
– opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych – 249,65 zł/ 

/MWh; 
– pozostała niesprecyzowana wyżej – 199,89 zł/MWh. 
 
VI.2. Skutki nowelizacji w zakresie energii z metanu z odmetanowania 
 

– krok w dobrym kierunku bo przyznano certyfikaty produkcji energii elektrycznej z metanu co 
winno stymulować inwestycje w tym obszarze; 

– „przyklejenie” certyfikatów do wysokiej kogeneracji (tzw. żółta energia) znacznie ograniczy za-
interesowanie potencjalnych inwestorów; 

– opłata zastępcza została ustalona przez Prezesa URE na absurdalnym poziomie tak w stosunku 
do własnego Komunikatu za rok 2009 jak w relacji do kosztów inwestycji i produkcji w wyso-
kiej kogeneracji na gazie rurociągowym PGNiG; 

– w świetle powyższego nie należy spodziewać się znaczącego zwiększenia inwestycji w obsza-
rze wykorzystania tego paliwa. 

 
VI.3. Rozwi zanie „niemieckie” problemu produkcji z metanu kopalnianego 
 

EEG Ustawa o energiach odnawialnych w dziedzinie energii elektrycznej w Niemczech z dnia 21 
lipca 2004 r. (Federalny Dziennik Ustaw z 2004 r. część I, nr 40, Bonn, 31.07.2004 r.): 
– przyznanie produkcji z gazu kopalnianego przywilejów Odnawialnych róde  Energii. 
 
System wsparcia oceniany jako jeden z najlepszych w Europie 
 

Efekt zmiany prawa 
– dynamiczny wzrost tak liczby instalacji jak ilości energii elektrycznej wyprodukowanej z meta-

nu kopalnianego: 
– Rok 2002 – 48 instalacji o sumarycznej mocy 66 MWel. 
– Rok 2006 – 124 instalacje o sumarycznej mocy 166 MWel. 
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PODSUMOWANIE 
 
1. Kogeneracyjne i trójgeneracyjne układy energetyczne na bazie silników gazowych wykorzystu-

jących metan z odmetanowania kopalń stanowią optymalne rozwiązanie tak w zakresie wykorzy-
stania taniego lokalnego paliwa jak uzyskania źródła energii (energia elektryczna, ciepło i chłód). 

2. Aktualnie w JSW S.A. pracuje 9 silników gazowych o mocach od 1,66 MWel do 3,9 MWel a su-
maryczna moc zainstalowana wynosząca 24 MWel stanowi znaczną wielkość w stosunku do 
mocy zamówionej w spółce dystrybucyjnej (VDP) wynoszącej 81 MW (bez kop. „Budryk”). 

3. Sprzedaż metanu do układów energetycznych i zakup tańszej energii elektrycznej dało JSW S.A. 
w latach 2007–2009 efekt ekonomiczny około 77 mln. zł. 

4. Produkcja energii elektrycznej, ciepła i „chłodu” z układów energetycznych w znaczącym stop-
niu pokrywa zapotrzebowanie kopalń na media energetyczne a niższa ich cena poprawia efek-
tywność ekonomiczną zakupu energii. 
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Methane Utilization Program at JSW S.A. Coal Company 
 
The paper presents in general the JSW S.A. and SEJ S.A. as the investors of cogeneration and tri-
generation systems, where the gas engines working in the basis of the methane from coal mines are 
used as the power source. It discusses the sources, drainage and ways of utilization of methane mix-
tures received from demethanisation, and results of methane utilization program as well. The paper 
presents technical data combined energy systems witch gas engines in coal mines “Pniówek”, “Kru-
piński”, “Borynia”, “Budryk” and presents economic relations between the production costs and the 
coverage of electricity and heat demand of the coal mine. Final conclusions try to describe the role 
of energy systems basing on gas engines in the covering of coal mine energy demand (electricity, 
heat, cooling) and the possibility of further development of power engineering on basis of gas engi-
nes exploiting a cheap, local fuel, as the methane from demethanisation of coal beds. Ecological 
aspects of such a solutions have been pointed out as well. 
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Tytuł referatu: Aktualny stan i perspektywy wykorzystania 
metanu z pokładów węgla kamiennego w Polsce 
 
 
Stanisław Nawrat 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis awa Staszica w Krakowie 
 
STRESZCZENIE 
Metan wydzielający się z pokładów węgla w kopalniach jest za pomocą wentylacji i 
odmetanowania odprowadzany na powierzchnię. Istnieją możliwości wykorzystania metanu 
pochodzącego z odmetanowania kopalń węgla kamiennego oraz z powietrza wentylacyjnego jako 
paliwa dla instalacji energetycznych. W artykule przedstawiono aktualny stan i perspektywy 
wykorzystania metanu z pokładów węgla w Polsce. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: metan, utylizacja metanu, wykorzystanie metanu z pokładów węgla. 
 

1. WPROWADZENIE 
 

Metanowość bezwzględna polskich kopalń węgla kamiennego jest bardzo wysoka i w 2009r. 
wynosiła 855,71 mln m3 CH4/rok przy czym podziemne odmetanowanie ujmowało ok. 259,8 mln 
m3 CH4/rok, a z powietrzem wentylacyjnym z kopalń było odprowadzane do atmosfery 595,9 mln 
m3 CH4/rok [1].  
Metan wydzielający się z pokładów węgla w kopalniach jest za pomocą wentylacji i 
odmetanowania odprowadzany na powierzchnię. W przypadku gazu ujętego przez odmetanowanie 
jest on w dużej części wykorzystywany, jako paliwo niskometanowe dla różnego rodzaju instalacji 
ciepłowniczo-energetycznych np. dla kotłowni z kotłami gazowymi i węglowo - gazowymi oraz z 
silnikami i turbinami gazowymi, suszarni gazowych. 
W kopalniach metan towarzyszący eksploatacji kopaliny podstawowej węgla kamiennego nie ujęty 
przez odmetanowanie w większej części wydziela się do powietrza wentylacyjnego tworząc 
mieszaniny metanowo – powietrzne o różnym stężeniu metanu. 
Wykorzystanie metanu z pokładów węgla jest bardzo ważne z przyczyn: 
– gospodarczych, co znalazło odzwierciedlenie w Prawie Geologiczno-Górniczym zaliczającym 
metan pokładów węgla (MPW) do kopalin podstawowych, 
– ekologicznych, gdyż emisja między innymi metanu do atmosfery przyczynia się do powstawania 
efektu cieplarnianego. 
Od wielu lat w polskich kopalniach węgla kamiennego następuje stopniowy, rozwój 
odmetanowania podziemnego i gospodarczego wykorzystania ujętego metanu w instalacjach 
ciepłowniczo – energetycznych.  
Urządzenia energetyczno – ciepłownicze zasilane paliwem gazowym wymagają paliwa 
ustabilizowanego w zakresie jakościowym i ilościowym. Gaz niskometanowy ujmowany przez 
odmetanowanie cechuje się dużą zmiennością jakościową i ilościową w czasie wynikającą z 
uzależnienia efektywności odmetanowania głównie od eksploatacji górniczej.  
Zaburzenia parametrów jakościowo-ilościowych paliwa wpływają negatywnie na pewność 
ruchową i ciągłość pracy gazowych instalacji ciepłowniczo-energetycznych.  
W polskich kopalniach węgla kamiennego od wielu lat następuje stopniowy rozwój 
odmetanowania podziemnego i gospodarczego wykorzystania ujętego metanu w instalacjach 
ciepłowniczo - energetycznych.  
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W polskim i światowym górnictwie dużym problemem jest utylizacja i gospodarcze wykorzystanie 
metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń (MWENT). 
W kopalniach metan z pokładów węgla w czasie procesu urabiania węgla wydziela się do 
powietrza w kopalni i ulega rozrzedzeniu tworząc w szybach wentylacyjnych w wyniku regulacji 
strumienia powietrza, mieszaniny metanowo – powietrzne (MWENT) zwierające od 0,0 do 0,75% 
metanu na wylotach z szybów wentylacyjnych (0,75% - maksymalna dopuszczalna zawartość 
metanu w szybach wentylacyjnych określona w polskich górniczych przepisach bezpieczeństwa). 
Na świecie prowadzone są intensywne prace badawczo – rozwojowe, które doprowadziły do 
opracowania wielu technologii i urządzeń, pozwalających przeprowadzać proces spalania metanu o 
niskiej jego koncentracji. Główne kierunki wykorzystania metanu z kopalń węgla kamiennego 
przedstawia rys. 1. 
 

2. ZASOBY METANU POKŁADÓW WĘGLA 
 

Węgiel jest kopaliną użyteczną o strukturze porowatej. W wyniku procesów absorpcji, adsorpcji i 
chemisorpcji w porach i na ich powierzchni mogą być akumulowane gazy złożowe (głównie metan 
i dwutlenek węgla). W złożach węgiel kamienny występuje zazwyczaj w formie pokładów.  
W Polsce metan pokładów węgla (CBM) występuje głównie w złożach Górnośląskiego Zagłębia 
Węglowego - stopień rozpoznania zasobów i stan zagospodarowania, a także wielkość wydobycia 
zestawiono w tabeli 2.1. 
Wielkości zasobów trudno w sposób jednoznaczny umiejscowić ze względu na przebiegające 
procesy filtracji gazu w pokładach jak i między pokładami a także przez nadkład do atmosfery. 
 
Tabela 1. Zasoby metanu pokładów węgla (CBM) – w mln m3 
Table 1. Resources of coal bed methane (CBM) – mln m3 
 

Wyszczególnienie Zasoby wydobywalne Zasoby 
przemysłowe 

Emisja 
z wentylacją Wydobycie 

bilansowe pozabilansowe 
Złoża udokumentowane 
ogółem (48 złóż)* 85 860,41 22 642,95 3 486,37 169,78 272,70 

w tym złoża w obszarach 
eksploatowanych (29 
złóż) 

25 895,25 1 847,72 2 316,83 169,78 272,69 

w tym złoża w pokładach 
poza zasięgiem 
eksploatacji (19 złóż) 

59 965,16 20 795,23 1 169,54 - 0,01 

 

3. METANOWOŚĆ POLSKICH KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO 
 

W polskich kopalniach węgla kamiennego od wielu lat następuje stopniowy rozwój 
odmetanowania podziemnego i gospodarczego wykorzystania ujętego metanu w instalacjach 
energetyczno-ciepłowniczych. Natomiast dużym problemem, nie tylko polskim, ale i światowym, 
jest utylizacja i gospodarcze wykorzystanie metanu z powietrza wentylacyjnego (MWENT) 
kopalń. 
W polskich kopalniach węgla kamiennego metanowość bezwzględna od roku 2001 systematycznie 
rocznie mimo zmniejszania się ilości kopalń oraz wydobycia. Metanowość wentylacyjną, z 
odmetanowania oraz bezwzględną polskich kopalń węgla kamiennego w latach 1986 – 2009 
przedstawia rys 2. 
Z rys. 2 wynika, że roczne zasoby metanu w powietrzu wentylacyjnym kopalń węgla kamiennego 
w roku 2009 wynosiły ok. 595, 91 mln m3.  
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Rys. 1 Główne kierunki utylizacji metanu z kopalń kopalń wegla kamiennego 
Fig. 1. The main directions of utilization of methane from coal mines mines 
 

Wskaźnik ujęcia metanu w kopalniach węgla kamiennego w Polsce w latach 1986-2009 
przedstawia rys. 3  
 

4. METAN W POWIETRZU WENTYLACYJNYM 
 

Metanowość wentylacyjna polskich kopalń węgla kamiennego wynosiła w roku 2009 595,91 mln 
m3 CH4. Polskie przepisy górnicze wymagają, żeby zawartość metanu w powietrzu w szybach 
wentylacyjnych była niższa od 0,75%. Podstawowym środkiem ograniczania i regulowania 
zawartości metanu w powietrzu w wyrobiskach górniczych jest doprowadzanie odpowiednio 
dużych strumieni powietrza. W związku z tym zawartości metanu w szybach wentylacyjnych 
wahają się od 0,0% do 0,5% i mieszaniny takie o bardzo niskiej zawartości metanu są mało 
przydatne do energetycznego wykorzystania. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., która 
prowadzi eksploatację węgla w pokładach o wysokiej metanonośności dochodzącej do 20 m3/Mg 
c.s.w. w wyniku stosowania intensywnej wentylacji w szybach wydechowych zawartości metanu 
w powietrzu wahają się od 0,1 – 0,6%. Na rys. 4 przedstawiono zawartości metanu w powietrzu w 
szybie III, IV i V KWK „Pniówek” należącej do JSW S.A. Zmienne w czasie niskie zawartości 
metanu w powietrzu w szybach wentylacyjnych np. w kopalni Pniówek uniemożliwiają 
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wykorzystywać mieszaninę metanowo – powietrzną bezpośrednio w stosowanych przemysłowo 
urządzeniach energetycznych, jako paliwo. 
 

 
Rys. 2. Metanowość kopalń węgla kamiennego w latach 1986-2009 [1] 
Fig. 2. Methane content in coal mines in the years 1986-2009 [1] 
 
 

 
Rys.3 Wskaźnik ujęcia metanu w kopalniach węgla kamiennego w Polsce w latach 1986-2009 [1] 
Fig 3. Indicator of methane use in polish coal mines in 1986-2009 years [1] 
 

 
Rys. 4 Zawartości metanu w szybie III, IV i V KWK „Pniówek” [9] 
Fig. 4. Methane content in ventilation air in shaft III IV and V in coal mine Pniówek [9] 
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5. METODY WYKORZYSTANIA METANU Z ODMETANOWANIA KOPALŃ W POLSCE 
 

Metan ujęty w procesie odmetanowania oraz wentylacji kopalń węgla kamiennego może być 
wykorzystywany gospodarczo jako paliwo gazowe: bezpośrednio w wyniku kontrolowanego 
wtłaczania do sieci gazu ziemnego, bezpośrednio w palnikach gazowych, kotłach gazowych, 
silnikach gazowych, turbinach gazowych, pośrednio po wcześniejszym wzbogaceniu sprzedawany 
do sieci gazowniczych należących do lokalnych przedsiębiorców lub PGNiG. Biorąc pod uwagę 
infrastrukturę sieci rurociągowych metan z odmetanowania w większości przypadków jest 
wykorzystany, jako paliwo dla instalacji ciepłowniczo – energetycznych zlokalizowanych na 
terenie kopalń lub w ich bliskim sąsiedztwie. Efektywność wykorzystania metanu w kopalniach 
węgla kamiennego w 2009 roku przedstawia tab. 2. 
Sposoby zagospodarowania gazu z odmetanowania pokładów węgla w energetyce można podzielić 
na: 
– wytwarzanie ciepła na potrzeby grzewcze i technologiczne przez spalanie gazu w kotłach czy 
instalacjach technologicznych (np. suszarniach), 
– skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i gorącej wody, 
– skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i pary technologicznej, 
– skojarzone wytwarzanie energii elektryczne i czynnika na potrzeby procesów suszarniczych, 
– skojarzone wytwarzanie ciepła, zimna i energii elektrycznej, wytwarzanie energii elektrycznej w 
układach kombinowanych.  
 
Tab. 2. Efektywność wykorzystania metanu w kopalniach węgla kamiennego w 2009 roku [1]  
Table 2. Efficiency of methane utilization in Polish coal mines in 2009 year [1] 

Lp  Kopalnia  Ujęcie Straty Wykorzystanie Efektywność 
[mln m3/rok] [mln m3/rok] [mln m3/rok]  [%]  

1  Brzeszcze-Silesia  37,4 0,1 37,3 99,8 
2  Zofiówka  15,4 0,8 14,6 94,8 
3  Pniówek 44,6 5,2 39,4 88,3 
4  Jas-Mos 9,6 1,4 8,2 85,4 
5 Jankowice 7,8 0,6 7,2 92,3 
6  Budryk SA 15,1 4,9 10,2 67,5 
7  Halemba-Wirek  7,5 3,3 4,2 56,2 
8 Mysłowice-Wesoła 10,2 4,3 5,9 57,8 
9  Marcel 3,8 2,1 1,7 44,7 
10  Borynia 4,0 1,5 2,5 62,5 
11  Krupiński 44,1 24,0 20,1 45,6 
12  Staszic  4,6 2,9 1,7 37,0 
13  Bielszowice 5,8 3,6 2,2 37,9 
14 Sośnica-Makoszowy 15,2 13,0 2,2 14,5 
15 Szczygłowice 13,3 11,2 20,1 15,8 
16 Wójek-Śląsk 5,2 5,2 0,0 0,0 
17 Rydułtowy-Anna 8,0 8,0 0,0 0,0 
18 Chwałowice 3,8 3,8 0,0 0,0 
19 Knurów 4,4 4,4 0,0 0,0 
Razem: 259,8 100,3 159,5 61,4 
 
5.1. Skojarzony uk ad energetyczny w KWK „Krupi ski” 
 

W 1997r w kopalni „Krupiński” należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej został zabudowany 
został gazowy typu TBG 632 V 16 firmy Deutz połączony z generatorem prądu firmy Van Kaick 
(rys. 5 i 6).  
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Rys. 5. Silnik gazowy w KWK „Krupiński” – schemat 
Fig 5. Gas engine in coal mine Krupinski - scheme  

 
Rys. 6. Silnik gazowy w KWK „Krupiński” 

Fig 6 Gas engine in coal mine Krupiński 
Dane techniczne silnika gazowego przedstawiają się następująco: 
– paliwo – gaz o wydatku 14 m3/min z odmetanowania kopalni „Krupiński” o stężeniu metanu 50 
÷ 60 %, 
– moc elektryczna – 3,0 MW, 
– moc cieplna – 3,2 MW, 
W 2005 roku zabudowano drugi silnik tłokowy TCG 2032 V16 firmy Deutz połączony  
z kolejnym agregatem prądotwórczym. Dane techniczne są następujące: 
paliwo – gaz o wydatku 17 m3/min z odmetanowania kopalni „Krupiński” o stężeniu metanu 50 ÷ 
60 %,moc elektryczna – 3,9 MW, moc cieplna – 4,2 MW, 
Energia elektryczna i ciepło wytworzone w trakcie pracy silników gazowych wykorzystywane jest 
przede wszystkim w: 
– układzie elektro - energetycznym kopalni, 
– sieci ciepłowniczej kopalni. 
 

5.2. Skojarzony uk ad energetyczny w KWK „Pniówek” 
 

Kopalnia „Pniówek” eksploatuje pokłady węgla zalegające na głębokości 700 - 1000m pod 
powierzchnią ziemi i charakteryzujące się bardzo dużym zagrożeniem metanowym oraz wysoką 
temperaturą pierwotną górotworu 40 – 45OC. Konieczność poprawy warunków pracy pod ziemią 
stanowiły podstawę decyzji o budowie centralnej klimatyzacji w KWK „Pniówek” - pierwszej tego 
typu inwestycji w Polsce.  
Przeprowadzone obliczenia prognostyczne warunków klimatycznych w wyrobiskach górniczych 
KWK „Pniówek” w latach 1999 do 2005 wykazały, że niezbędne jest chłodzenie powietrza w 
kopalni. Moc chłodnic powietrza koniecznych do zainstalowania w kopalni powinna wynosić 
około 5 MW. W wyniku przeprowadzonych analiz układów klimatyzacji centralnej wybrano do 
zastosowania układ skojarzony energetyczno-chłodniczy oparty na silnikach gazowych i 
generatorach energii elektrycznej oraz chłodziarkach absorpcyjnych i sprężarkowych rys. 7 i 8. 
Silniki gazowe zasilane są metanem z odmetanowania kopalni. Ciepło wytworzone w tym procesie 
wykorzystane jest do przemiany w chłodziarkach absorpcyjnych. Część wytworzonej przez 
generator energii elektrycznej służy do zasilania sprężarek śrubowych. Pozostała ilość energii 
elektrycznej i ciepła wykorzystana jest na potrzeby ruchowe kopalni.  
Instalacja centralnej klimatyzacji w kopalni „Pniówek” została uruchomiona w 2000r.  
Część wytworzonej przez generator energii elektrycznej służy do zasilania sprężarek śrubowych. 
Pozostała ilość energii elektrycznej i ciepła wykorzystana jest na potrzeby ruchowe kopalni.  
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Dane techniczne skojarzonego układu energetyczno-chłodniczego w kopalni „Pniówek” są 
następujące: 
– dwa silniki gazowe typu TBG 632 V 16 firmy Deutz, 
– paliwo – gaz z odmetanowania kopalni „Pniówek” o wydatku ok. 50 m3/min i o stężeniu metanu 
50 ÷ 60 %, 
– moc elektryczna – 6,4 MW, 
– moc cieplna – 7,4 MW. 
– dwie chłodziarki absorpcyjne – moc chłodnicza 4,7 MW, 
– trzy chłodziarki sprężarkowe – moc chłodnicza 3,2 MW, 
– moc chłodnicza – 7,9 MW. 
 

 
Rys. 7. Skojarzony układ energetyczno-chłodniczy w KWK „Pniówek” 
Fig 7. The tri-generating power system in the Pniówek coal mine 
 

 
Rys. 8. Skojarzony układ energetyczny w KWK ”Pniówek” [12] 
Fig 8. The tri-generating power system in the Pniówek coal mine [12] 
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Spółka Energetyczna Jastrzębie w KWK „Pniówek" eksploatuje w skojarzonym układzie 
energetycznym także silnik spalinowy TCG 2032 V16 firmy MWM DEUTZ o mocy elektrycznej 
3,9 MW i cieplnej 4,2 MW. 
 

5.3. Skojarzony uk ad energetyczny w KWK „Budryk” 
 

Trzy tłokowe silniki gazowe Deutz TBG 620V 20K wraz z generatorami prądu AVK DIG 130 
o mocy 1 666 kW zostały zabudowane w KWK „Budryk” przez firmę ZPC „Żory” .  
Dane techniczne zespołu są następujące: 
– paliwo – gaz o wydatku 21 m3/min z odmetanowania kopalni „Budryk” o stężeniu metanu 50 ÷ 
60 %, 
– moc elektryczna – 4,998 MW, 
– moc cieplna – 5,271 MW. 
Energia elektryczna i cieplna wytworzona w trakcie pracy silników gazowych wykorzystana jest 
przede wszystkim w: 
– układzie elektro-energetycznym kopalni, 
– sieci ciepłowniczej kopalni. 
– zewnętrznej sieci ciepłowniczej. 
 

5.4. Skojarzony uk ad energetyczny w KWK „Borynia” 
 

Spółka Energetyczna Jastrzębie w KWK „Borynia" eksploatuje jeden silnik spalinowy firmy GE 
Jenbacher o mocy elektrycznej 1,819 MW i cieplnej 1,860 MW. 
 

5.5. Skojarzony uk ad energetyczny w KWK „Halemba-Wirek” i KWK „Bielszowice” 
 

KWK „Halemba" i KWK „Bielszowice" wykorzystują gaz ujmowany odmetanowaniem częściowo 
w silniku spalinowym firmy GE Jenbacher typu JMS 312GS-B.LC o mocy na wyjściu 543kW i 
odzyskiwanego ciepła 703kW, oraz częściowo w kotłowniach na potrzeby własne. 
 

5.6. Wykorzystanie metanu z KWK „Brzeszcze-Silesia” 
 

W KWK „Brzeszcze” ujmowany odmetanowaniem gaz sprzedaje prawie w całości do Zakładów 
Chemicznych Synthos S.A. Pozostałą niewielką część wykorzystuje do produkcji ciepła za pomocą 
kotłów wodnych WR-10 i WR-25 z palnikami gazowymi. 
KWK „Silesia” sprzedaje część ujmowanego gazu za pośrednictwem spółki Metanel S.A. do 
Rafinerii Czechowice-Dziedzice, a pozostałą cześć wypuszcza do atmosfery. 
 

5.7. Wykorzystanie metanu z KWK „So nica-Makoszowy” 
 

Kompania Węglowa S.A. uruchomiła w 2009r.  w KWK „Sośnica – Makoszowy” instalację 
energetyczną kogeneracyjną Tedom Quanto D 2000 SP (o sprawności całkowitej 84,5 proc.) o 
mocy elektrycznej 1,95 MW i mocy cieplnej 1,94 MW wykorzystującą gaz z odmetanowania 
kopalni. 
 

5.8. Wykorzystanie metanu z KWK „Szczyg owice” 
 

Kompania Węglowa S.A. uruchomiła w 2009r. w KWK „Szczyglowice” instalację energetyczną 
kogeneracyjną Tedom Quanto D 2000 SP (o sprawności całkowitej 84,5 proc.) o mocy 
elektrycznej 1,95 MW i mocy cieplnej 1,94 MW wykorzystującą gaz z odmetanowania kopalni. 
 

5.9. Wykorzystanie metanu z zlikwidowanej kopalni w gla kamiennego 
 

Przykładem wykorzystania zasobów metanu ze zlikwidowanej kopalniach węgla kamiennego jest 
rozpoczęte w 2004 roku wydobycie metanu ze zrobów zlikwidowanej kopalni węgla kamiennego 
„Morcinek” w Kaczycach przez  firmę „Karbonia PL” Sp. z o.o. 
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Z otworu wiertniczego „Kaczyce 1/01” metan jest transportowany do Republiki Czeskiej 
gazociągiem o średnicy 225mm bezpośrednio do sieci odbiorcy czeskiego OKD, DPB, a.s.  
Podjęto także działania w zakresie odwiercenia otworów dla eksploatacji metanu z zlikwidowane 
kopalni węgla kamiennego Anna – Południe ( POLTEXMETAN sp. z o.o.) i kopalni Żory (Cetus 
sp. z o.o)
 

6. OCZYSZCZANIE I WZBOGACANIE MIESZANINY METANOWO-POWIETRZNEJ (PSA) 
 

W celu stworzenia dalszych możliwości wykorzystania gospodarczego metanu z pokładów węgla 
została opracowana przez Akademię Górniczo - Hutniczą w Krakowie i Instytut Ciężkiej Syntezy 
Organicznej w Kędzierzynie instalacja i technologia wydzielania metanu z mieszaniny metanowo-
powietrznej uzyskiwanej w procesie odmetanowania pokładów węgla kamiennego (rys. 9). 
 

 
Rys. 9. Schemat instalacji wydzielania metanu z mieszaniny metanowo – powietrznej [4] 
Fig. 9. Scheme of methane extraction  installation from methane-air mixture [4] 
Oznaczenia: K-01 - spr arka gazu, V-02 - bufor, V-07 - bufor CH4, PSA I - modu  PSA oczyszczania, VPSA 
CH4/N2 - Modu  PSA wzbogacania metanu, V-05 - bufor N2, P-06 - pompa pró niowa, K-08 - spr arka 
CH4, V-09 - bufor CH4 
 
Gaz z odmetanowania o stężeniu metanu ok. 50% zostaje podany procesowi oczyszczania z 
powietrza w efekcie tego otrzymuje się gaz o stężeniu metanu wynoszącym ok. 96%, który to gaz 
posiada parametry wymagane przez komunalne instalacje gazownicze i może być sprzedawany do 
sieci PGNiG.  
Adsorpcja zmiennociśnieniowa (PSA) stanowić będzie w przyszłości ważną rolę w wzbogacaniu 
strumieni gazowych w metan, umożliwi to jego sprzedaż a tym samym ograniczy negatywny 
wpływ na globalne zmiany klimatyczne i pozwoli na większe wykorzystanie. 
Badania instalacji w skali półtechnicznej zostały przeprowadzone w KWK „Pniówek” i wykazały 
efektywność działania. 
 

7. SKRAPLANIE GAZU Z ODMETANOWANIA 
 

W KWK „Krupiński” podejmowane są działania w zakresie budowy instalacji do skraplania 
metanu z odmetanowania przez firmę LNG Silesia Sp. z o.o. 
 

8. TECHNOLOGIE WYKORZYSTANIA METANU Z POWIETRZA WENTYLACYJNEGO 
KOPALŃ 
 

Dla warunków występujących w polskich kopalniach wykorzystanie metanu z powietrza 
wentylacyjnego jest możliwe jedynie poprzez dodawanie metanu pozyskanego w kopalni w 
procesie odmetanowania do powietrza wentylacyjnego kierowanego do instalacji spalają metan w 

SEP 2011, Sesja: Metan i jego wykorzystanie

– 758 –



 10

reaktorach. Idee kontrolowanego dodawania metanu z odmetanowania do powietrza 
wentylacyjnego doprowadzanego z szybu wentylacyjnego do instalacji spalającej mieszaninę 
metanowo – powietrzną przedstawia rys. 10 
 

 
Rys. 10. Schemat instalacji wykorzystującej metan z powietrza wentylacyjnego jako paliwo dla reaktora  
Fig. 10. Scheme of installation of use methane from ventilation air as a fuel for reactor 
 
Przedstawiona idea została zastosowana w przemysłowej instalacji w kopalni West Cliff w 
Australii. Oczywiście możliwe jest dodawanie gazu ziemnego do strumienia mieszaniny metanowo 
– powietrznej doprowadzanej z szybu wentylacyjnego do reaktora, ale wtedy proces produkcyjny 
energii cieplnej staje się ekonomicznie mało efektywny. 
Liczne prace badawczo-rozwojowe prowadzone w ostatnich latach doprowadziły do powstania 
wielu technologii i urządzeń, które umożliwiają wykorzystanie metanu z powietrza 
wentylacyjnego, jako paliwa. Jednakże podstawowym problemem jest zapewnienie mieszaniny 
metanowo – powietrznej o koncentracji metanu co najmniej od 0.5% do 1.0%, aby urządzenia – 
reaktory spalające metan mogły pracować ekonomicznie efektywnie.  
Podstawowymi urządzeniami instalacji umożliwiającej utylizację metanu z powietrza 
wentylacyjnego podziemnych kopalń węgla kamiennego są: 
– urządzenia do pobierania gazów MWENT (powietrze i metan) z szybu wentylacyjnego kopalni, 
– urządzenia do transportu MWENT do reaktorów spalających  metan, 
– reaktorów spalających metan z MWENT i wytwarzających spaliny zawierające głównie 
dwutlenek węgla oraz energię cieplną, 
– wymienników ciepła gaz – woda, umożliwiających wykorzystanie energii cieplnej dla celów 
energetycznych np. ogrzewanie lub produkcja energii elektrycznej, 
– kominów odprowadzających spaliny do atmosfery. 
Na świecie prowadzone są prace badawczo – rozwojowe, których celem jest stworzenie 
opłacalnych technologii utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń węgla kamiennego.  
Wśród technologii można wyróżnić: 
– cieplny reaktor przepływowo – rewersyjny TFRR (VOCSIDIZER), 
– katalityczny reaktor przepływowo-rewersyjny CERR, 
– adsorpcyjne koncentratory metanu, 
– turbiny z katalitycznym spalaniem CCGT, 
– mikroturbiny gazowe na paliwo o niskiej koncentracji, 
– mikroturbiny gazowe na paliwo o niskiej koncentracji ze spalaniem katalitycznym. 
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Po raz pierwszy Vocsidizer został zademonstrowany w 1994r. w kopalni węgla Thorseby należącej 
do British Coal w Wielkiej Brytanii, gdzie pracował wykorzystując 8 000 m3/h gazu zawierającego 
0,3 – 0,6% metanu. 
Od kwietnia 2007 roku przy kopalni BHP Billiton Illawarra w pełni rozpoczęła pracę elektrownia 
powstała w ramach projektu West Cliff Ventilation Air Methane Project (WestVAMP). Jest to 
pierwsza na świecie elektrownia wykorzystująca, jako paliwo powietrze wentylacyjne MWENT o 
niskiej zawartości metanu (rys. 11). Oficjalnego otwarcia dokonał 14 września 2007 roku premier 
Nowej Południowej Walii Morris Iemma. Koszt instalacji wyniósł 30 mln A$ przy wsparciu 
Australijskiego Biura ds. Efektu Cieplarnianego (Australian Greenhouse Office) w ramach 
programu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (Greenhouse Gas Abatement Program) w 
kwocie 6 mln A$  
 

 
Rys. 11. Elektrownia WestVAMP [3] 

Fig 11. West VAMP Power Plant 
 

Do produkcji energii elektrycznej instalacja zawierająca reaktory Vocsidizer wykorzystuje 
250 000 m3/h powietrza wentylacyjnego MWENT o stężeniu metanu 0,9%. Jest to około 20% 
strumienia powietrza wentylacyjnego z szybu. Stężenie metanu rzędu 0,9% uzyskiwane jest przez 
dodatkowe zmieszanie z gazem pochodzącym z odmetanowania. Elektrownia wytwarza około 
5 MW energii elektrycznej, jednocześnie ograniczając emisję metanu do atmosfery, w przeliczeniu 
na CO2, wynoszącą 250 000 ton rocznie. 24 września 2007 roku projekt WestVAMP zdobył 
główną nagrodę Australijskiego Instytutu Energetycznego (Australian Institute of Energy) 
Excellence Energy Award 2007 w kategorii Energia i Środowisko. 
Koszt oraz opłacalność zastosowania instalacji Vocsidizer zależy przede wszystkim od stężenia 
metanu w powietrzu wentylacyjnym, ale także od wielkości tego strumienia, sposobu 
wykorzystania oraz aktualnych cen uprawnień do emisji CO2.  
 

9. PERSPEKTYWY GOSPODARCZEGO WYKORZYSTANIA I OGRANICZENIA EMISJI 
METANU POKŁADÓW WĘGLA DO ATMOSFERY 
 

Problem utylizacji metanu z pokładów węgla kopalń podziemnych, jako paliwa gazowego 
niskometanowego powinien być pilnie rozwiązany nie tylko z przyczyn negatywnego 
oddziaływania na środowisko naturalne człowieka, ale także ze względów na dużą efektywność 
ekonomiczną. 
W Polsce dalszy postęp w zakresie utylizacji metanu z pokładów węgla kopalń i ograniczenia 
emisji metanu do atmosfery jest możliwy do osiągnięcia pod warunkiem rozwiązania 
następujących problemów: 
– intensyfikacji stosowania odmetanowania pokładów węgla w podziemnych kopalniach węgla 
kamiennego, 
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– zwiększenia inwestycji w zakresie pełnego gospodarczego wykorzystania metanu, jako paliwa 
niskometanowego w  instalacjach ciepłowniczo – energetycznych,  
– retencyjnego magazynowania metanu z odmetanowania w podziemnych i powierzchniowych 
zbiornikach gazu  w celu zapewnienia stabilnego ilościowo – jakościowo paliwa niskometanowego 
dla instalacji ciepłowniczo – energetycznych, 
– utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń, 
– stosowania technologii oczyszczania z powietrza gazów ujmowanych przez odmetanowanie w 
celu zwiększenia zawartości metanu w paliwie, 
– handlu emisjami gazu niskometanowego ujmowanego w procesie odmetanowania 
i odprowadzanego z powietrzem w procesach przewietrzania kopalń węgla kamiennego, 
– prawnego uznania metanu, jako paliwa jak ze źródeł odnawialnych – podobnie, jak uczyniły to 
inne państwa. 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w konsorcjum z Politechniką Wrocławską w 
Wrocławiu i Uniwersytetem Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie prowadzą prace badawcze w 
dotyczące opracowania urządzenia wykorzystującego katalityczne spalanie metanu z powietrza 
wentylacyjnego z kopalń węgla kamiennego. W ramach wykonywanego projektu powstaje 
instalacja pilotażowa utleniająca metan z powietrza wentylacyjnego. Instalacja będzie zabudowana 
w kopalni Jas-Mos – wizualizację instalacji do utylizacji metanu z VAM przedstawiają rys. 12 i 13. 
 

 
Rys. 12. Instalacja utylizacji metanu z powietrza 
wentylacyjnego kopalń węgla kamiennego 
Figure 12. Utilization of methane installation from 
ventilation air 
 

 
Rys. 13. Instalacja utylizacji metanu z powietrza 
wentylacyjnego kopalń węgla kamiennego 
Figure 13. Utilization of methane installation from 
ventilation air 
 

 
Materiał został opracowany dla promocji Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pt. 
„Proekologiczna utylizacja metanu z kopalń” nr UDA-POIG.01.03.01.24-072/08-02 
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TITLE Current state and perspectives of use methane from coal mines in Poland 
 
ABSTRACT 
Methane emitted from coal mines by ventilation system and drainage discharged to the surface. 
There is the possibility of using methane from coal mine drainage and ventilation air as fuel for 
power plants. The article presents the current state and perspectives of using methane from coal 
seams in Poland 

SEP 2011, Sesja: Metan i jego wykorzystanie

– 762 –



 1

 
Proekologiczna technologia utylizacji metanu z kopalń 
 
 
Stanisław Nawrat 
Sebastian Napieraj 
Paweł Kamiński 
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STRESZCZENIE: W kopalniach, metan (CBM eng. Coal Bed Methane) towarzyszący eksploatacji 
kopaliny podstawowej - węgla kamiennego i nie ujęty przez odmetanowanie w większej części 
wydziela się do powietrza wentylacyjnego tworząc mieszaniny metanowo – powietrzne o różnym 
stężeniu metanu (VAM eng. Ventilation Air Methane). 
Wykorzystanie metanu z pokładów węgla jest bardzo ważne z przyczyn gospodarczych 
i ekologicznych. W Polsce prowadzone są prace rozpoznające zagadnienie gospodarczego 
wykorzystania metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń dla produkcji energii elektrycznej i 
cieplnej, jednakże występuje szereg barier techniczno – technologicznych oraz ekonomicznych 
uniemożliwiających rozwijanie technologii gospodarczego wykorzystania takiego paliwa. 
Wychodząc na przeciw problemom emisji metanu, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika 
Wrocławska i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie utworzyły 25.06.2008 r. 
Konsorcjum Utylizacji Metanu z Pokładów Węgla Podziemnych Kopalń. Celem projektu jest 
ukierunkowanie rozwoju nowoczesnych technologii dla umożliwienia utleniania metanu 
z powietrza wentylacyjnego kopalń. 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE: metan, utylizacja metanu, wykorzystanie metanu, VAM 
 
 
 
1. WSTĘP 
 

Zarówno w polskim, jak i w światowym górnictwie największym problemem jest utylizacja i 
gospodarcze wykorzystanie metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń, gdzie ze względów 
bezpieczeństwa jego stężenie w powietrzu jest mniejsze niż wynika to z dolnej granicy 
wybuchowości mieszaniny powietrzno-metanowej. Wychodząc na przeciw problemom emisji 
metanu (Polska zajmuje szóste miejsce w globalnej emisji metanu towarzyszącej wydobyciu 
węgla) Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie utworzyły 25.06.2008 r. Konsorcjum Utylizacji Metanu z Pokładów 
Węgla Podziemnych Kopalń.  
W kwietniu 2009 r. konsorcjum naukowe rozpoczęło prace nad projektem finansowanym z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego “Proekologiczna technologia utylizacji metanu z 
kopalń” WND-POIG.01.03.01-24-072/08 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, Oś priorytetowa: 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie: 1.3. 
Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, 
Poddziałanie: 1.3.1. Projekty rozwojowe. 
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Celem projektu jest ukierunkowanie rozwoju nowoczesnych technologii dla umożliwienia 
utleniania metanu w mieszaninach z powietrzem o bardzo niewielkich jego zawartościach, które są 
dużym problemem sektora wydobywczego. Metan emitowany w kopalni może jednak stać się 
atrakcyjnym ekonomicznie paliwem przy produkcji energii bazującej na VAM, ze względu na 
uzyskiwany efekt środowiskowy (ograniczenie emisji metanu, uwolnienie dodatkowych limitów 
emisji dwutlenku węgla), niski koszt jego pozyskania (jako ubocznego bądź wręcz odpadowego 
produktu wydobycia węgla kamiennego) oraz efekty gospodarki skojarzonej.  
Projekt zakłada wybudowanie w kopalni JAS-MOS prototypowej instalacji ujmującej gazy z 
systemu wentylacji, która dzięki katalitycznemu reaktorowi i wymiennikom ciepła nowej generacji 
pozwoli na utylizację metanu zawartego powietrzu wentylacyjnym i odzysk ciepła. W ramach 
projektu przygotowana zostanie prototypowa instalacja pozwalająca na utylizację metanu 
zawartego w powietrzu wentylacyjnym. Projekt zostanie ukończony w roku 2012.  
 
2. METANOWOŚĆ KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO 
 

W polskich kopalniach węgla kamiennego metanowość bezwzględna od roku 2000 systematycznie 
rośnie mimo zmniejszania się ilości kopalń oraz wydobycia. Metanowość bezwzględna polskich 
kopalń węgla kamiennego jest bardzo wysoka i w 2009 r. wynosiła 855,71 mln m3 CH4/rok przy 
czym podziemne odmetanowanie ujmowało ok. 259,8 mln m3 CH4/rok, a z powietrzem 
wentylacyjnym z kopalń było odprowadzane do atmosfery 595, 91 mln m3 CH4/rok [1]. 
Metanowość wentylacyjna, z odmetanowania oraz bezwzględna polskich kopalń węgla 
kamiennego w latach 1986 – 2009 została przedstawiona na rys 1 [1]. 
 

 
Rys. 1. Metanowość kopalń węgla kamiennego w latach 1986-2009 [1] 
Figure 1. Quantity of methane in coal mines in the years 1986-2009 [1] 
 
3. BADANIA UTYLIZACJI METANU Z POWIETRZA WENTYLACYJNEGO KOPALŃ 
 

Ujęcie metanu realizowane będzie na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „JAS-MOS” w rejonie 
szybu Jas VI w Jastrzębiu Zdrój. Kopalnia „JAS-MOS” była budowana w latach 1955 - 1962. 
Złoże KWK "JAS-MOS" znajduje się na terenie miasta Jastrzębie Zdrój oraz gmin: Mszana, 
Godów i obejmuje 32,5 km2. Kopalnia posiada jeden szyb wydobywczy, dwa zjazdowe oraz dwa 
wentylacyjne.  
W tabeli 1 przedstawiono podstawowe informacje dotyczące kopalni "JAS-MOS", natomiast 
rysunek 2 przedstawia lokalizację instalacji w odniesieniu do istniejących obiektów kopalni jak 
szyb, stacja odmetanowania, stacja wentylatorów. 
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Tabela 1. Zestawienie danych Kopalni „JAS-MOS” w Jastrzębiu Zdrój 
Table 1. Summary of “JAS-MOS” Mine in Jastrzębie Zdrój. 

Poziomy 

wydobywcze 
- 400 m 
- 600 m 

wentylacyjne 
- 0,00 m 
- 120 m 
- 240 m 

w budowie - 800 m 

Pokłady w eksploatacji 
ilość 6 

miąższość 1,5 ÷ 6 m 
nachylenie 00 ÷ 240 

Zagrożenie naturalne 

metanowe IV kategoria 
wodne I stopnia i II stopnia w części pokładów 

tąpaniowe I stopnia w części pokładów 

pyłowe A i klasa B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w 
części pokładów 

pożarowe I grupa samozapalności i II grupa samozapalności w 
części pokładów 

Produkty handlowe 
Węgiel ortokoksowy typu 35.2B 

Węgiel do celów energetycznych 
 

 
Rys. 2. Lokalizacja instalacji utylizacji metanu przy szybie Jas VI w KWK „JAS-MOS” 
Figure 2. Location of methane utilization installation at the Jas VI shaft in “JAS-MOS” Coal Mine 
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 4

 
3.1. Parametry wentylacyjne szybu JAS VI 
 

W kopalni „JAS-MOS” w szybie Jas VI pomiędzy styczniem 2008 a marcem 2009 zawartość 
metanu w powietrzu wentylacyjnym wahała się od 0,042% do 0,1%. Minimalny wydatek metanu 
w powietrzu wentylacyjnym wynosił 4,75 m3/min, maksymalny 12 m3/min. Natomiast wydatek 
metanu w okresie od 01.2009 do 12.2009 wyniósł 4,37 mln m3, a w roku 2010 (do listopada) 6,18 
mln m3. Rysunek 3 obrazuje strumień i zawartość metanu dla szybu Jas VI. 

 
Rys. 3. Strumień i zawartość metanu w szybie Jas VI w kopalni KWK „JAS-MOS” 
Figure 3. Stream and the amount of methane in the Jas VI shaft at the „JAS-MOS” mine  
 
Na podstawie przeprowadzonych przez Zespół Pracowni Gazów i Pyłu Kopalnianego badań, w 
październiku 2010 określono zawartość tlenu w powietrzu wentylacyjnym z dyfuzora przy szybie 
Jas VI w wielkości 20,4%. Zawartość dwutlenku węgla w dyfuzorze wynosi 0,07%, metanu 
0,08%. Obliczona zawartość azotu w powietrzu wentylacyjnym wynosi 79,45 %. 
Stacja wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie Jas VI posiada dwa wentylatory o tych 
samych parametrach, z możliwością przeprowadzenia rewersji powietrza każdym z wentylatorów 
poprzez zmianę układu klap w kanałach. Wyposażenie stanowią wentylatory typu WOK-D3, 
produkcji rosyjskiej, identyczne w zakresie wykonania po stronie mechanicznej i elektrycznej. W 
ruchu ciągłym pracuje stale jeden wentylator, drugi z nich stanowi rezerwę zdolną do 
uruchomienia w ciągu 10 min. 
Istniejący dyfuzor posadowiony jest na płycie żelbetowej zagłębionej na ok. 5,0 m poniżej terenu. 
Do poziomu 1,5 m powyżej terenu, ściany dyfuzora wykonane są jako żelbetowe, powyżej aż do 
wylotu tj. do poziomu 20,0 m, dyfuzor wykonany został jako konstrukcja murowana z wieńcami 
żelbetowymi rozmieszczonymi w odstępach co 2,05m. W przekroju poziomym dyfuzor ma kształt 
pierścienia o zmiennej średnicy. Grubość ścian murowanych wynosi 25 cm. Dojście z terenu na 
poziom +20,375 m odbywa się przy pomocy drabiny stalowej. 
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Rys. 4. Dyfuzor przy szybie Jas VI w KWK „JAS-MOS” 
Figure 4. The shaft diffuser at Jas VI shaft in „JAS-MOS” mine 
 
4. CEL PROJEKTU UTYLIZACJI METANU Z POWIETRZA WENTYLACYJNEGO KOPALŃ 
 

Celem projektu jest opracowanie dokumentacji techniczno-technologicznej instalacji do utylizacji 
metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń. W ramach realizowanego projektu zostanie 
zaprojektowana i wybudowana instalacja w skali półtechnicznej umożliwiająca badanie procesu 
utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego i odmetanowania kopalń węgla kamiennego. 
Podstawowymi urządzeniami instalacji IUMK 100 umożliwiającej utylizację metanu z pokładów 
węgla podziemnych kopalń są: 

1. urządzenia do pobierania gazów (powietrze i metan) z szybu wentylacyjnego kopalni 
(VAM),  

2. instalacje odmetanowania pokładów węgla, 
3. urządzenia do transportu VAM do urządzeń reaktorów spalających metan, 
4. mieszalniki gazów z odmetanowania i VAM, 
5. reaktory utleniające metan i wytwarzające spaliny zawierające głównie ditlenek węgla oraz 

energię cieplną, 
6. wymienniki ciepła umożliwiające wykorzystanie energii cieplnej dla celów energetycznych 

np. ogrzewanie lub produkcja energii elektrycznej, 
7. kominy odprowadzające spaliny do atmosfery, 
8. aparatura kontrolno - pomiarowa. 

 

Na rys. 5 przestawiono schemat pozyskania energii cieplnej z reaktora katalitycznego utleniania 
metanu (KRUM-100). Utlenianie metanu w KRUM-100 zachodzi przy temperaturze złoża 300-
600 C i stężeniu metanu w powietrzu wynoszącym do 1,0%. Różnica pomiędzy stężeniem metanu 
w powietrzu wentylacyjnym a wymaganym dla odpowiedniej pracy reaktora wyrównywana będzie 
poprzez odpowiednie dawkowanie metanu z sieci odmetanowania. 

 
Rys. 5. Układ pozyskania energii cieplnej z reaktora z wypełnieniem katalitycznym (KRUM -100) 
Figure 5. Heat recovery system of the catalytic reactor (KRUM -100) 
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5. INSTALACJA UTYLIZACJI METANU Z KOPALŃ - IUMK 2/100  
 

Powietrze wentylacyjne VAM wykorzystywane w instalacji utylizacji metanu pobierane będzie z 
dyfuzora przy szybie wydechowym Jas VI kopalni „JAS MOS” bez ingerencji w urządzenia 
przewietrzania kopalni. Powietrze w ilości 3000 - 4000 m3/h (50 – 67m3/min) za pomocą lutni 
elastycznej ssąco-tłoczącej przesyłane będzie do dalszej części instalacji. Na rysunkach 6 i 7 
przedstawiono schemat podstawowych elementów instalacji i przebiegi przewodów.  
Powietrze pobrane z dyfuzora trafia do wentylatora promieniowego, następnie w filtrze jest 
oczyszczane z zanieczyszczeń pyłowych. Po oczyszczeniu trafia do mieszalnika gazów, gdzie 
następuje ustalenie odpowiedniej zawartości metanu. Następnie powietrze jest utleniane w 
katalizatorze w celu odzyskania ciepła z reaktora do energetycznego wykorzystania, a pozostała 
jego część wyrzucana jest do atmosfery.  
 

 
Rys. 6. Instalacja utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń węgla kamiennego 
Figure 6. Utilization of methane installation from ventilation air 
 

 
Rys. 7. Instalacja utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń węgla kamiennego 
Figure 7. Utilization of methane installation from ventilation air 
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5.1. Elementy instalacji utylizacji metanu 
 

Odpylacz 
Odpylanie powietrza pobranego z szybu wentylacyjnego kopalni przed instalacją katalitycznego 
utleniania metanu zastosowane jest z uwagi na: 

- ochronę urządzeń przed pyłem, który może doprowadzić do obniżenia wydajności 
urządzenia, a w skrajnych przypadkach do jego unieruchomienia, 

- ochronę przed erozją spowodowaną pyłem w instalacji, 
- ochronę powierzchni katalizatora przed zanieczyszczeniem utrudniającym dostęp metanu 

do powierzchni katalitycznej, a tym samym przed spadkiem skuteczności reakcji 
utleniania. 

Dla instalacji półtechnicznej zastosowany jest filtr kanałowo kieszeniowy dwustopniowy: 
pierwszy stopień – filtr klasy EU3 – (wstępny),  
drugi stopień – filtr klasy EU7 – (dokładny),  

 
Wentylator 
Powietrze wentylacyjne VAM wykorzystywane w instalacji utylizacji metanu pobierane będzie z 
szybu wydechowego kopalni z dyfuzora w ilości 3000- 4000 m3/h za pomocą lutni elastycznej 
ssąco – tłoczącej o średnicy ø400, następnie przesyłane będzie za pomocą wentylatora 
promieniowego do dalszej części instalacji IUMK - 100. 
 
Mieszalnik 
Zadaniem urządzenia jest mieszanie strumieni gazu pochodzących z szybu wentylacyjnego kopalni 
oraz z sieci odmetanowania. Mieszalnik zapewni zadane stężenie metanu na wylocie poprzez 
płynną autoregulację w zależności od parametrów gazów dolotowych. Schemat obrazujący budowę 
tego urządzenia przedstawiono na rysunku 8. 

 
Rys. 8. Schemat budowy mieszalnika 
Figure 8. Schematic diagram of the gas mixer 
 
Nagrzewnica 
Nagrzewnica elektryczna ma za zadanie podgrzać powietrze wlotowe do temperatury 4000C, aby 
zainicjować proces utleniania metanu w katalizatorze. Po ogrzaniu powietrza wlotowego do 
wymaganej temperatury następuje wyłączenie grzałki oraz odcięcie przepływu powietrza za 
pomocą klapy, a powietrze wlotowe ogrzewane jest już za pomocą energii cieplnej wyzwolonej w 
procesie katalitycznego utleniania metanu. Opory nagrzewnicy wynoszą ok. 1200 Pa. 
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Reaktor 
Katalityczne spalenie metanu zawartego w strumieniu VAM zachodzi w reaktorze RKUM-100, 
gdzie w wyniku reakcji chemicznej metan zawarty w strumieniu powietrza VAM ulega utlenieniu, 
a produktami są CO2, para wodna oraz energia cieplna. Reakcja utleniania metanu rozpoczyna się 
od temperatury 170 oC, a po osiągnięciu temperatury ok. 385 oC sprawność utleniania metanu 
kształtuje się na poziomie 90%. Dla rozpoczęcia reakcji strumień powietrza należy podgrzać do 
temperatury ok. 400 oC za pomocą nagrzewnicy. Po ustaleniu procesu utleniania reaktor będzie 
pracował autotermicznie bez udziału nagrzewnicy.  
 
Wymiennik ciep a 
Wymiennik ciepła WC-100 pozwala na odzyskanie energii cieplnej ze spalin w wielkości 100 kW, 
które zostaną wykorzystane do celów grzewczych. Opory przepływu przez wymiennik do odzysku 
ciepła około 1200 Pa.  
 
6. WNIOSKI 
 

Przedstawiony materiał pozwala sformułować następujące stwierdzenia i wnioski: 
1. W Polsce realizowany jest przez Konsorcjum Utylizacji Metanu z Kopalń w skład 

którego wchodzą Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – 
Lider Projektu, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w 
Lublinie, projekt pt. Proekologiczna technologia utylizacji metanu kopalń, finansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach którego powstaje półtechniczna instalacja do 
utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń. 

2. Dalszy postęp w zakresie utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń i 
ograniczenia emisji metanu do atmosfery jest możliwy do osiągnięcia pod warunkiem 
rozwiązania następujących problemów: 

zwiększenia inwestycji w zakresie pełnego gospodarczego wykorzystania 
metanu, jako paliwa niskometanowego w instalacjach ciepłowniczo – 
energetycznych, 
utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń, 
wprowadzenia handlu emisjami gazu niskometanowego odprowadzanego z 
powietrzem w procesach przewietrzania kopalń węgla kamiennego, 
prawnego uznania metanu, jako paliwa jak ze źródeł odnawialnych – podobnie, 
jak uczyniły to inne państwa. 

3. Problem utylizacji metanu z pokładów węgla kopalń podziemnych, jako paliwa 
gazowego niskometanowego powinien być pilnie rozwiązany nie tylko z przyczyn 
negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne człowieka, ale także ze względu 
na dużą efektywność ekonomiczną. 

4. Problem efektywnej utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego VAM (o zawartości 
metanu w powietrzu od 0,0 do 0,75% - średnio 0,3%) jest przedmiotem badań polskich i 
zagranicznych instytucji.  

 
 
LITERATURA 
 
[1] Raporty Roczne (1986÷2009) o stanie podstawowych zagrożeń naturalnych i technicznych w górnictwie 

węgla kamiennego. GIG, Katowice 1986÷2009. 
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PROECOLOGICAL TECHNOLOGY OF COAL MINE METHAN UTILIZATION 
 
Methane is separated at the same time when the coal is mined. Much of it goes to the ventilation 
air. The use of methane is important from an economic and ecological reasons. In Poland, the 
researchers examined this issue. AGH University of Science and Technology, Wroclaw University 
of Technology and Marie Curie-Sklodowska University in Lublin have created a consortium to 
solve this problem. The aim is to create a new and efficient system for the utilization of methane.  
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STRESZCZENIE: Artykuł przedstawia podstawowe informacje dotyczące występowania, odmeta-
nowaniai wykorzystania metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego w Polsce obejmujące 
okres 3 kwartałów 2010 r. W artykule omówiono zagadnienia dotyczące wydzielania się metanu 
z górotworu, jego zagospodarowanie przez górnictwo węgla kamiennego na potrzeby własne oraz 
przekazanego odbiorcom zewnętrznym. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Metan jako kopalin towarzysząca związana z wydobyciem węgla kamien-
nego, ujęcie metanu i jego gospodarcze wykorzystanie. 
 
 
1. INFORMACJA OGÓLNA O ZAGROŻENIU METANOWYM 
 
Metan CH4 (czterowodorek węgla, gaz błotny, gaz kopalniany) w temperaturze pokojowej jest ga-
zem bezbarwnym, bezwonnym i bezsmarowym, lżejszym od powietrza, bardzo słabo rozpuszczal-
nym w wodzie, natomiast lepiej rozpuszczalnym w rozpuszczalnikach organicznych – alkoholach, 
eterze i benzynie. 
Metan jest kopaliną podstawową towarzyszącą zasobom złóż węgla kamiennego. Jest gazem pal-
nym, tworzącym mieszaniny wybuchowe z tlenem i z powietrzem, jest związkiem nietoksycznymi 
i mało reaktywnym. W połączeniach z powietrzem lub tlenem może powodować mieszanki wybu-
chowe. Szczególnie niebezpieczne są połączenia metanu z dziesięcioma objętościami wagowymi 
powietrza lub dwoma objętościami wagowymi tlenu 
 Metan jest uwalniany w trakcie prowadzonych robót górniczych tak udostępniających i przygo-
towawczych jak również podczas właściwej eksploatacji górniczej. W kopalniach Górnego Śląska 
największe nasycenie złoża metanem występuje w przedziale głębokości 950 - 1 050m. 
 Tylko w pięciu polskich zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny nie stwier-
dza się występowania metanu. Dwie kopalnie Kompanii Węglowej S.A. „Piast” i „Ziemowit”, dwa 
zakłady górnicze Południowego Koncernu Węglowego S.A. „Sobieski” i „Janina”, oraz LW „Bog-
danka” S.A. prowadzą eksploatację tzw. pokładów niemetanowych. 
 Według danych Ministerstwa Środowiska perspektywiczne zasoby metanu na terenie Górnoślą-
skiego Zagłębia Węglowego wynoszą około 254 mld m3. 
 Z tego: 
 do wydobycia nadaje się około 150 mld m3, 
 udokumentowane zasoby metanu występują w 49 złożach, 
 do zagospodarowania nadaje się obecnie w Polsce około 121 mld m3 metanu. 
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 W najbliższych latach należy spodziewać się, że ilość wydzielającego się metanu w kopalniach 
węgla kamiennego będzie rosła, z uwagi na: 
– prowadzenie eksploatacji na coraz to niższych poziomach (co roku głębokość eksploatacji 

zwiększa się o około 8 m.), 
– wzrost metanonośności pokładów węgla z głębokością ich zalegania (w ostatnim dziesięciole-

ciu nastąpił przyrost wydzielania się metanu o 60% z każdej tony wydobytego węgla), 
– wysoką koncentrację wydobycia i znaczne postępy dobowe ścian (zwiększanie długości ścian: 

np. do ściany o długości 300 m. wydziela się dwa razy więcej metanu niż do ściany o długości 
200 m.), 

– prowadzenie eksploatacji poniżej poziomu udostępniania, 
– pojawienie się na dużych głębokościach niekorzystnego dla bezpieczeństwa efektu dynamicz-

nego sukcesywnie zwiększającego się wydzielania wolnego metanu uwięzionego w strefach 
zaburzeń tektonicznych (uskoki, szczeliny) występującego pod dużym ciśnieniem hydrosta-
tycznym skał nadległych, 

– występowanie zjawiska intensywniejszej desorpcji metanu pod wpływem wyższej temperatury 
pierwotnej skał na większych głębokościach. 

 Kopalnie zwalczają zagrożenie metanowe instalując specjalne systemy metanometrii, odpo-
wiednio przewietrzając wyrobiska i stosując systemy odmetanowania. Od wielu lat następuje stop-
niowy rozwój odmetanowania podziemnego i gospodarczego wykorzystania ujętego metanu w in-
stalacjach ciepłowniczo-energetycznych. Metan ujęty w procesie odmetanowania zagospodarowa-
ny jest głównie poprzez wykorzystanie w kotłowniach (dla kotłów różnego typu), suszarniach flo-
tokoncentratu, oraz przekazywany jest odbiorcom przemysłowym. 
 
 
2. EKSPLOATACJA WĘGLA ZE ŚCIAN METANOWYCH 

PRZEZ KOPALNIE W OKRESIE 3 KWARTAŁÓW 2010 R. 
 
W III kwartale 2010 r. górnictwo węgla kamiennego prowadziło eksploatacje węgla ze 101 ścian 
metanowych (wobec 112 wszystkich ścian eksploatowanych ogółem), z których wydobyto łącznie 
12 043,44 tys. ton węgla handlowego (wobec 17 385,4 tys. ton węgla handlowego wydobytego w 
sumie ze wszystkich 112 ścian eksploatowanych w okresie III kwartału 2010r.). 
Węgiel wydobyty w III kwartale 2010r. ze ścian metanowych stanowił ilościowo ok. 70% węgla 
wydobytego przez górnictwo podczas eksploatacji wszystkich ścian. 
 Do eksploatowanych ścian, z których w III kwartale 2010r. wydzieliło się najwięcej metanu na-
leży zaliczyć: 
 
 w Kompanii W glowej S.A. (łącznie 49 ścian metanowych 

- 344,74 m3 metanu/min): 
 
- ściana IX w pokładzie 403/1 w KWK „Knurów-Szczygłowice” - 36,20 m3 metanu/min (z czego 
odmetanowaniem objęto 18,40 m3 metanu/min), 
- - ściana 111 w pokładzie 352z w KWK „Brzeszcze-Silesia” - 33,90 m3 metanu/min (z czego od-
metanowaniem objęto 18,40 m3 metanu/min), 
- ściana 192 w pokładzie 510z w KWK „Brzeszcze-Silesia” - 32,60 m3 metanu/min (z czego odme-
tanowaniem objęto 12,00 m3 metanu/min), 
- ściana 7C8w w pokładzie 409/1 w KWK „Sośnica-Makoszowy” - 28,00 m3 metanu/min (z czego 
odmetanowaniem objęto 9,00 m3 metanu/min). 
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 w Katowickiej Grupie Kapita owej (łącznie 22 ściany metanowe 
- 119,86 m3 metanu/min): 
 
- ściana 4 w pokładzie 409 w KWK „Wujek” - 46,21 m3 metanu/min 
(z czego odmetanowaniem objęto 16,89 m3 metanu/min), 
- ściana 311 w pokładzie 620 w KWK „Wieczorek” - 18,00m3 metanu/min 
(odmetanowania nie prowadzono), 
- ściana 2-S w pokładzie 405 w KWK „Murcki-Staszic” - 10,11 m3 metanu/min 
(z czego odmetanowaniem objęto 0,47 m3 metanu/min). 
 
 w Jastrz bskiej Spó ce W glowej S.A. (łącznie 30 ścian metanowych - 310,06 

m3 metanu/min): 
 
- ściana B-13 w pokładzie 348 w KWK „Krupiński” - 54,71 m3 metanu/min (z czego odmetanowa-
niem objęto 34,40 m3 metanu/min), 
- ściana Cw-2 w pokładzie 364/2 w KWK „Budryk” - 35,22 m3 metanu/min (z czego odmetanowa-
niem objęto 19,20 m3 metanu/min), 
- ściana A-32 w pokładzie 403/2 w KWK „Borynia” - 19,11m3 metanu/min (z czego odmetanowa-
niem objęto 11,50 m3 metanu/min), 
- ściana N-0 w pokładzie 328/1 w KWK „Krupiński” - 18,47 m3 metanu/min (z czego odmetano-
waniem objęto 14,20 m3 metanu/min). 
 
 Metanowość (wartość średnia) w III kwartale 2010r. dla górnictwa węgla kamiennego ogółem 
wyniosła w sumie 774,66 m3 metanu/min, na co złożyły się: 
 metanowość wentylacyjna - 522,81 m3 metanu/min, 
 odmetanowanie - 251,85 m3 metanu/min. 

Natomiast metanowość (wartość średnia) za 9 miesięcy 2010r. dla górnictwa węgla kamiennego 
ogółem wyniosła w sumie 837,05 m3 metanu/min, na co złożyły się: 
 metanowość wentylacyjna - 569,28 m3 metanu/min, 
 odmetanowanie - 267,77 m3 metanu/min (tablica 2.4). 

 W tablicy 1 przedstawiono ranking kopalń węgla kamiennego eksploatujących ściany metano-
we, systematyzujący zakłady wydobywcze według kryterium wartości średniej metanowości (me-
tanowość wentylacyjna + odmetanowanie) za okres 3 kwartałów 2010r. (narastająco). 
 W okresie 9 miesi cy 2010 r. (narastająco) największą metanowość (wartość średnia) posiada-
ła kopalnia „Krupiński” - 99,88 m3 metanu/min, co stanowiło w tym okresie około 12% całkowitej 
wielkości metanowości dla górnictwa ogółem (837,05 m3 metanu/min.). 
 Na drugim miejscu w rankingu obejmującym okres 9 miesięcy 2010r. sklasyfikowana została 
KWK „Pniówek” z metanowością wynoszącą 92,35 m3 metanu/min, na trzecim KWK „Brzeszcze-
Silesia” - 84,57 m3 metanu/min, na czwartym KWK „Mysłowice-Wesoła” - 73,78 m3 metanu/min, 
a na piątym KWK „Budryk” - 61,17 metanu/min. 
 Do pierwszej dziesiątki kopalń  szczególnie „metanowych” w okresie 9 miesięcy 2010r. należy 
zaliczyć: 
 4 zakłady wydobywcze Kompanii Węglowej S.A. (KWK „Brzeszcze-Silesia”, KWK „Sośnica-

Makoszowy”, KWK „Rydułtowy-Anna” oraz „Bielszowice), 
 4 zakłady wydobywcze Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (KWK „Krupiński”, KWK „Pnió-

wek”, KWK „Budryk”, KWK „Borynia”), 
 2 zakłady wydobywcze Katowickiej Grupy Kapitałowej (KWK „Mysłowice-Wesoła” i KWK 

„Wujek”) 
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Tablica 1. Ranking kopalń węgla kamiennego eksploatujących ściany metanowe w okresie 
9 miesięcy 2010 r. według kryterium metanowości (wentylacyjna + odmetanowanie) 
Table. 1 Ranking list of hard coal mines exploiting methane longwalls within the period 
of 9 months of 2010 year by the methane occurrence (ventilation + demethanation)  

L.p. Kopalnia

Metanowość
w okresie

9 miesi cy 2010r. 
[wartość średnia] 

( m3CH4/min)

Metanowo
w III kwartale 2010r. 

[warto  rednia] 
( m 3 CH 4 /min)

1 Krupiński 99,88 92,74

2 Pniówek 92,35 91,69

3 Brzeszcze-Silesia 84,57 91,00

4 Mysłowice-Wesoła 73,78 24,27

5 Budryk 61,17 45,45

6 Borynia 57,45 41,54

7 Sośnica-Makoszowy 56,85 63,78

8 Wujek 51,86 55,09

9 Rydułtowy-Anna 42,72 33,96

10 Bielszowice 32,31 52,04

11 Knurów-Szczygłowice 30,73 53,75

12 Zofiówka 25,95 26,57

13 Murcki-Staszic 25,88 18,12

14 Wieczorek 24,06 22,38

15 Chwałowice 19,90 17,38

16 Jankowice 17,94 17,07

17 Jas-Mos 12,56 12,07

18 Marcel 12,33 8,59

19 Halemba-Wirek 9,08 2,46

20 Pokój 5,68 4,71

837,05 774,66Górnictwo - ogó em
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3. ODMETANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE METANU POCHODZĄCEGO Z KOPALŃ 
WĘGLA KAMIENNEGO W POLSCE W OKRESIE 3 KWARTAŁÓW 2010 ROKU 

 
W okresie 3 kwartałów 2010r. odmetanowanie prowadzone było w 18 kopalniach węgla kamien-
nego i wyniosło łącznie 190,03 mln m3 metanu - z tego, z poszczególnych miejsc wydzielania się 
metanu, uzyskano: 
- z wyrobisk korytarzowych           5,31 mln m3 metanu, 
- z wyrobisk eksploatacyjnych (ze środowiska ścian)   - 97,02 mln m3 metanu, 
- ze zrobów (zza tam)       - 87,70 mln m3 metanu. 
 
 Do kopalń charakteryzujących się ilościowo największym odmetanowaniemz poszczególnych 
miejsc wydzielania się metanu w tym okresie należy zaliczyć: 
 
 KWK „Krupiński” - 39,79 mln m3 metanu (z tego z wyrobisk eksploatacyjnych uzyskano 21,70 

mln m3 metanu, ze zrobów 17,28 mln m3 metanu a z wyrobisk korytarzowych 0,81 mln m3 meta-
nu), 
 KWK „Pniówek” - 32,01 mln m3 metanu (z tego ze zrobów uzyskano 19,27 mln m3 metanu, z 

wyrobisk eksploatacyjnych 11,78 mln m3 metanu, a z wyrobisk korytarzowych 0,96 mln m3 meta-
nu). 
 KWK „Brzeszcze-Silesia” Ruch Brzeszcze - 28,14 mln m3 metanu (z tego ze zrobów uzyskano 

15,25 mln m3 metanu, a z wyrobisk eksploatacyjnych 12,89 mln m3 metanu). 
 Dla pozostałych kopalń wielkość odmetanowania zawiera się w indywidualnym przedziale 0,0 
- 8,12 mln m3 metanu. 
 W tablicy 2 przedstawiono informację dotyczącą odmetanowaniai zagospodarowania metanu w 
okresie 3 kwartałów 2010r. przez górnictwo węgla kamiennego w zakresie: 
 całkowitego wydzielania w procesie eksploatacji węgla, 
 emisji do atmosfery, 
 ujęcia w stacjach odmetanowania, 
 zagospodarowania (z wyszczególnieniem wykorzystania na potrzeby własne, w tym do pro-

dukcji energii elektrycznej i cieplnej, oraz przekazania odbiorcom zewnętrznym), 
 ilości energii wyprodukowanej z metanu we własnych instalacjach. 

 
 Tablica 2 zawiera ponadto obliczony wskaźnik tzw. „metanowości względnej”, którą określa 
się jako objętościową ilość metanu wydzielającą się do wyrobisk na 1 tonę wydobytej kopaliny. 
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Tablica 2.Odmetanowywanie i zagospodarowanie metanu pochodzącego 
z kopalń węgla kamiennego 
Table 2. Demethanation and economic utilization of methane from hard coal mines 

0 2 3 4

1 tys. m3 860 223,0 616 869,7

1.1 tys. m3 621 284,0 453 104,4

1.2 tys. m3 238 939,0 163 765,3

1.3 wypuszczonego do atmosfery tys. m3 78 735,0 46 331,9

2 tys. m3 160 204,0 117 433,4

2.1 tys. m3 21 708,1 17 169,2

2.2 tys. m3 17 061,5 13 620,0

2.3 na wyprodukowanie energii cieplnej tys. m3 5 993,4 3 986,3

2.4 na wyprodukowanie energii elektrycznej tys. m3 8 609,0 6 574,0

2.5 w układzie kogeneracyjnym tys. m3 2 458,8 3 059,7

2.6 tys. m3 4 646,9 3 549,2

2.7 tys. m3 138 495,9 100 264,2

3 m3/t 11,9 11,8

energii elektrycznej MWh 238 444 184 436

energii cieplnej GJ 890 262 819 790

Zagospodarowanie ujętego metanu - ogółem

wykorzystanie na potrzeby własne

do produkcji energii elektrycznej i cieplnej 

z tego 
zużyto

Wykonanie 
 III kwartały 2010r.

Całkowita ilość metanu wydzielona w procesie eksploatacji węgla 

emisja do atmosfery (w wentylacji)

ujętego w stacjach odmetanowania

1

w tym:

L.p Wyszczególnienie Jedn. 
miary

z tego:

Wykonanie
w 2009r. 

wykorzystanie na inne cele 

z tego: 

przekazanie (sprzedaż) odbiorcom przemysłowym 

Wskaźnik metanowości względnej 
(wiersz 1 / wydobycie węgla handlowego)
bez uwzgl dnienia LW "Bogdanka" SA 

z tego:

Ilość wyprodukowanej energii we 
własnych instalacjach

 
 
 Należy zaznaczyć, że pokazana w wierszu 1.2 tablicy 2 wartość odnosząca się do „metanu uję-
tego w stacjach odmetanowania”, obejmuje tylko ilość metanu ujętego w powierzchniowych sta-
cjach odmetanowania. Nie zawiera ona bowiem tej ilości metanu, która została ujęta przez stacje 
dołowe, a z których uchwycony metan został następnie „przerzucony” na dole kopalni w inne 
miejsce i tam wypuszczony do powietrza wentylacyjnego. 
 W górnictwie węgla kamiennego w procesie eksploatacji węgla w okresie 3 kwartałów 2010 r. 
wydzieliło się całkowicie 616 869,7 tys. m3 metanu. 
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 Wskaźnik tzw. metanowości względnej - którą określa się jako objętościową ilość metanu wy-
dzielającą się do wyrobisk ma 1 tonę wydobytej kopaliny - osiągnął w tym okresie dla górnictwa 
węgla kamiennego pułap 11,8. 
 Z wydzielonej ilości 616 869,7 tys. m3 metanu, wyemitowano do atmosfery (w wentylacji) 
453 104,4 tys. m3 metanu, a 163 765,3 tys. m3 gazu zostało ujęte w stacjach odmetanowania. 
 Poniżej na rys. 1. przedstawiono  całkowitą ilość wydzielonego metanu z poszczególnych spół-
ek węglowych  oraz dla całego górnictwa węgla kamiennego wraz z zagospodarowaniem ujętego 
metanu. 
 

Rys. 1. Odmetanowanie i zagospodarowanie metanu
z kopal  w gla kamiennego w okresie 9 miesi cy 2010 roku
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Rys. 1. Odmetanowanie i zagospodarowanie metanu z kopalń 
węgla kamiennego w okresie 9 miesięcy 
Fig. 1. Demethanation and economic utilization of methane 
from hard coal mines within 9 months 
 
 
 W okresie styczeń–wrzesień 2010 r. zagospodarowano łącznie 117 433,4 tys. m3 ujętego meta-
nu, z tego na potrzeby własne górnictwo wykorzystało 17 169,2 tys. m3, a przemysłowym odbior-
com zewnętrznym przekazano (sprzedano) 100 264,2 tys. m3 metanu. 
 Na rysunku 2, zaprezentowano wielkości pokazujące ilościowe i procentowe zagospodarowanie 
kopalnianego metanu, obejmujące jego wykorzystanie na potrzeby własne oraz przekazane (sprze-
dane) przez górnictwo węgla kamiennego odbiorcom zewnętrznym. 
 Wykorzystanie przez górnictwo ujętego metanu na potrzeby własne (17 169,2 tys. m3) objęło 
w okresie 3 kwartałów 2010r. zagospodarowanie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, w 
tym do wytwarzania energii elektrycznej produkowanej przez układy kogeneracyjne zasilane me-
tanem z kopalnianych stacji odmetanowania, zapewniającej pracę dodatkowych nowych systemów 
chłodniczych w kopalniach spółki (spalanie w silnikach gazowych i kotłach oraz w ciepłowniach i 
suszarniach flotokoncentratu). 
 We własnych instalacjach górnictwo w okresie 9 miesięcy 2010r. wyprodukowałoz wykorzy-
staniem metanu 184 436 MWh energii elektrycznej oraz 819 790 GJ energii cieplnej. 
 Do najważniejszych odbiorców zewnętrznych kopalnianego metanu należy wymienić: Energe-
tykę Dwory Sp. z o.o. Dwory, Zespół Ciepłowni Przemysłowych „Carbo-Energia” Sp. z o.o., Za-
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Wykorzystanie uj tego metanu na potrzeby w asne 

Przekazanie (sprzeda ) uj tego metanu odbiorcom przemys owym

kład Energetyki Cieplnej S.A. Wydział W-9 Wesoła, Huta „Ferrum”, Spółka Energetyczna „Ja-
strzębie” S.A. oraz Zakład Produkcji Ciepła Sp. z o.o. w Żorach. 
 
 

Górnictwo W gla Kamiennego

100 264,0; 
85,4%

17 169,0; 
14,6%

 
 
 
 
 
Rys. 2. Wykorzystanie ujętego metanu przez górnictwo węgla kamiennego 
w okresie 3 kwartałów 2010 r. 
Fig. 2. Utilization of captured methane by hard coal mining within three quarters of 2010 
 
 
4. REALIZACJA PRZEZ GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO PRZEDSIĘWZIĘĆ 

W ZAKRESIE UJĘCIA, WYKORZYSTANIA I ZAGOSPODAROWANIA METANU 
POCHODZĄCEGO Z KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO. 

 
W okresie 3 kwartałów 2010 r. górnictwo węgla kamiennego realizowało 13 przedsięwzięć zwią-
zanych z odmetanowaniem i zagospodarowaniem metanu. 
 Poniesione w tym okresie przez Kompanię Węglową S.A., Katowicką Grupę Kapitałową oraz 
Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. nakłady finansowe na realizację przedmiotowych zadań zamk-
nęły się łączną kwotą w wysokości 3 800,9 tys. zł. W wyniku realizacji powyższych zadań. zostało 
zagospodarowanych 112 458,6 tys. m3 metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego. 
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Tablica 3. Nakłady finansowe na przedsięwzięcia w zakresie ujęcia, 
wykorzystania i zagospodarowania metanu 
Table 3.Expeditures on undertakings related to capture and utilization of methane 

Lp. Spó ka 

Nak ady finansowe 
poniesione w okresie 
3 kwarta ów 2010 r. 

(tys. z ) 

Zagospodarowanie uj tego 
metanu ogó em w okresie 

3 kwarta ów 2010 r. 
(tys. m3) 

1 Kompania Węglowa S.A. 2 622,3 37 197,2 

2 Katowicka Grupa Kapitałowa 0,0 7 201,0 

3 Jastrzębska Spółka Węglowa 
S.A. 1 178,6 68 060,4 

4 Górnictwo - ogó em 3 800,9 112 458,6 

 
 
5. PODSUMOWANIE 
 
W górnictwie węgla kamiennego (Rys. 1) w procesie eksploatacji węgla w okresie styczeń-wrze-
sień 2010r. całkowicie wydzieliło się 616 870 tys. m3 metanu, z tego: 
 w kopalniach należących do Kompanii Węglowej S.A. - 265 946 tys. m3 metanu, co stanowiło 

ponad 43% całkowitej ilości wydzielonego metanu przez górnictwo, 
 w kopalniach należących do Katowickiej Grupy Kapitałowej - 95 376 tys. m3 metanu, co sta-

nowiło ponad 15% całkowitej ilości wydzielonego metanu, 
 w kopalniach należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. - 255 548 tys. m3 metanu, co 

stanowiło ponad 41% całkowitej ilości wydzielonego metanu. 
 Górnictwo w okresie 9 miesięcy 2010r. ujęło w kopalnianych stacjach odmetanowania 163 765 
tys. m3 metanu (ponad 26% całkowitej ilości wydzielonego metanu), z tego: 
 w kopalniach Kompanii Węglowej S.A.   - 55 851 tys. m3 metanu, 
 w kopalniach Katowickiej Grupy Kapitałowej  - 11 106 tys. m3 metanu, 
 w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. - 96 808 tys. m3 metanu. 

 Zagospodarowanie ujętego metanu ogółem przez górnictwo w okresie 3 kwartałów 2010 r. ob-
jęło 117 433 tys. m3 gazu (co stanowiło blisko 72% całkowitej ilości ujętego metanu), odpowied-
nio w: 
 Kompanii Węglowej S.A.     - 42 172 tys. m3 metanu, 
 Katowickiej Grupy Kapitałowej     -   7 201 tys. m3 metanu, 
 Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A .  - 68 060 tys. m3 metanu. 

 Górnictwo węgla kamiennego w okresie styczeń–wrzesień 2010 r. (Rys. 2) wykorzystało na po-
trzeby własne nieco poniżej 15% ujętego metanu, ponad 85% gazu przekazując (sprzedając) ze-
wnętrznym odbiorcom przemysłowym. 
 W realizację wykorzystania metanu na potrzeby własne w okresie trzech kwartałów 2010 roku 
w największym stopniu zaangażowana była Kompania Węglowa S.A., która zagospodarowała me-
tan do celów własnych w ilości blisko 24% zagospodarowanego metanu ogółem, pozostałą jego 
ilość przekazując (sprzedając) firmom zewnętrznym. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. zagospo-
darowała w tym okresie u siebie blisko 11% ogółem zagospodarowanego metanu, przekazując od-
biorcom zewnętrznym ponad 89% tego gazu, natomiast Katowicka Grupa Kapitałowa przekazała 
do zagospodarowania na zewnątrz 100% zagospodarowanego ogółem metanu. 
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 Podkreślić należy, że górnictwo węgla kamiennego przewiduje w latach 2010 - 2015 zwiększe-
nie ilości ujmowanego metanu i stopnia jego wykorzystania do produkcji energii elektrycznej i 
cieplnej, zarówno z przeznaczeniem jej na potrzeby własne jak i innych odbiorców przemysłowych 
oraz komunalnych. Jednymi z przyjętych kierunków działania w tym obszarze niezależnie będą: 
 gospodarcze wykorzystanie metanu jako nośnika energii dla celów klimatyzacyjnych kopalń, 
 konsekwentne dalsze wykorzystanie tego gazu w układach skojarzonych wytwarzania energii 

elektrycznej i ciepła. 
 Zagadnienia związane z ujęciem i zagospodarowaniem metanu zostały ujęte w „Polityce Ener-
getycznej Polski do 2030r.” (dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 
2009r.). Dokument zakłada wykorzystanie węgla jako głównego paliwa dla elektroenergetyki w 
celu zagwarantowania odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jednym ze 
szczegółowych celów w tym obszarze jest maksymalne zagospodarowanie metanu uwalnianego 
przy eksploatacji węgla w kopalniach. Do jego realizacji zostaną podjęte działania obejmujące 
wsparcie dla gospodarczego wykorzystania metanu, uwalnianego przy eksploatacji węgla w kopal-
niach węgla kamiennego, jak również wprowadzenie rozwiązań technologicznych umożliwiają-
cych wykorzystanie metanu z powietrza wentylacyjnego odprowadzanego z kopalń węgla kamien-
nego. 
 W obszarze dotyczącym wykorzystania gazu ziemnego, „Polityka Energetyczna Polski do 2030 
roku” zakłada gospodarcze wykorzystanie metanu, poprzez eksploatację z naziemnych odwiertów 
powierzchniowych oraz przewiduje kontynuację prac pilotażowych udostępnienia metanu ze złóż 
węgla kamiennego. 
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Economic Utilization of Methane in Polish Hard Coal Mining 
 
The article presents basic information regarding occurrence, demethanation and utilization of me-
thane from hard coal mines w Poland within the period of three quarters of 2010 year. The article 
discusses issues relating to methane evolution from rock mass and its utilization in hard coal mi-
ning for own purposes and devolved to external customers. 
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STRESZCZENIE: Stopień metamorfizmu węgla jest ściśle związany z zaleganiem złoża i w zbli-
żonych warunkach geologicznych rośnie równomiernie z głębokością. Wzrost metamorfizmu po-
woduje obniżenie zawartości części lotnych węglu. 
 Z badań w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego wynika, że wraz z obniżeniem za-
wartości części lotnych wzrasta metanonośność pokładów węgla. Według badań niemieckich zależ-
ność zawartości metanu w węglu od uwęglenia jest proporcjonalna w przedziale od 26% do 42% 
zawartości części lotnych. Po osiągnięciu maksymalnego stopnia nasycenia metanem górotworu, 
które przypada na przedział 23–29% występuje tendencja do obniżania metanonośności odwrotnie 
proporcjonalnie do wzrostu uwęglenia. 
 Na podstawie badań przeprowadzonych w kopalniach w południowej części Górnośląskiego Za-
głębia Węglowego przeprowadzono analizę zależności pomiędzy metanonośnością, a zawartością 
w nich części lotnych w pokładach węgla. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Zawartość części lotnych w pokładzie węgla, metanonośność, zagrożenie 
metanowe 
 
 
 
WSTĘP 
 
Zawartość części lotnych w węglu w stanie suchym i bezpopiołowym V(daf) jest parametrem che-
micznym określającym stopień uwęglenia. Przez zawartość części lotnych rozumie się część bez-
wodnej masy węgla, która podczas prażenia bez dostępu powietrza przechodzi w stan lotny. Praże-
nie przeprowadzane jest przez 7 min. bez dostępu powietrza w zamkniętym tyglu w temperaturze 
pieca muflowego wynoszącej 850°C. Próbka węgla w tyglu waży 1 g [2]. Ponowne zważenie ty-
gielka z próbą po prażeniu pozwala ustalić ubytek części lotnych. Procent części lotnych maleje od 
60% dla węgli brunatnych do 4% dla antracytów, czyli odwrotnie do stopnia uwęglenia. 
 Klasyfikacja węgla przedstawia następujący podział węgli: 
– węgle płomienne (typ 31) zawierają ponad 36% części lotnych (Vb) liczonych na substancję bez-

wodną i bezpopiołową, 
– węgle długopłomienne: powyżej 42% Vb, 
– węgle gazowo-płomienne (typ 32): 32–43% Vb, 
– węgiel gazowy (typ 33): 30–38% Vb, 
– węgiel gazowo-koksowy (typ 34): 28–37% Vb, 
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– węgiel ortokoksowy (typ 35): 22–30% Vb, 
– węgiel metakoksowy (typ 36): 18–23% Vb, 
– węgiel semikoksowy (typ 37): 14–19% Vb, 
– węgiel chudy (typ 38): 10–16% Vb, 
– węgiel antracytowy (typ 41): 8–10% Vb, 
– antracyt (typ 42): 3–8% Vb. 
 Pierwsze badania prowadzone w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku przez badaczy 
niemieckich pokazywały, że największa metanonośność występuje w przedziale od 23% do 29% 
zawartości części lotnych. Po osiągnięciu maksymalnego stopnia nasycenia metanem górotworu 
występuje tendencja do obniżania się metanonośności odwrotnie proporcjonalnie do wzrostu uwę-
glenia. Również dla wyższych wartości zawartości części lotnych metanonośność przyjmuje 
mniejszą zawartość metanu w węglu. 
 Natomiast badania prowadzone w Polsce wykazały, że metanonośność pokładów rośnie ze stop-
niem ich uwęglenia. Zależność została podana wzorem: 
 

   W0 = – 0,277 Vb + 11,75, 
 

gdzie: W0 – metanonośność pokładu (m3 CH4/Mg csw), Vb – procent części lotnych w węglu prze-
liczony na węgiel suchy i bezpopiołowy. 
 
 Współczynnik korelacji tego równania był niski (–0,387) i dlatego równanie miało charakter 
wyłącznie orientacyjny. Również badania prowadzone przez J. Tarnowskiego pokazywały wzrost 
metanonośności od wzrostu zawartości części lotnych [1]. 
 Na rysunku 1 przedstawiono zależność metanonośności od części lotnych wg różnych autorów, 
gdzie można zauważyć różnice pomiędzy wynikami badań nienieckich i polskich. Ponieważ bada-
nia były prowadzone w ubiegłym wieku, stąd wynikła konieczność sprawdzenia i weryfikacji za-
leżności metanonośności od zawartości części lotnych. 
 

 
 
Rys. 1. Metanonośność w zależności od części lotnych wg różnych autorów 
Figure 1. Methane content in coal depending of volatile by various authors 
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CHARAKTERYSTYKA WYNIKÓW POMIARÓW 
 
W celu weryfikacji zależności metanonośności od zawartości części lotnych przeprowadzono bada-
nia w południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, na obszarach górniczych, w któ-
rych istnieje realne zagrożenie metanowe. Badania przeprowadzono w następujących kopalniach: 
 Brzeszcze (pokłady: 352, 364, 405/1, 510), 
 Krupiński (pokłady: 328/1, 329/1–2, 348), 
 Pniówek (pokłady: 361, 403/1, 404/2), 
 Zofiówka (pokłady: 403/1, 404/2, 409/3). 

 Analizie statystycznej poddano 2894 wyniki pomiarów. W tablicy 1 przedstawiono statystyki 
opisowe dla oznaczeń zawartości metanu w badanych pokładach węgla. Natomiast w tablicy 2 za-
mieszczono wyniki oznaczeń zawartości części lotnych w pokładach węgla dla których wykonywa-
no badania. Najwyższe zawartości części lotnych stwierdzono w kopalni Krupiński, nieco mniejsze 
w kopalni Brzeszcze, a najmniejsze zawartości występują w kopalni Pniówek i Zofiówka. 
 Dla lepszego zobrazowania wyników na rysunku 2 dokonano porównania ich wartości średnich. 
W warunkach kopalni Brzeszcze zawartość części stałych utrzymuje się na zbliżonym poziomie. 
W kopalni Krupiński zawartość części lotnych wzrasta a następnie maleje. W kopalni Pniówek za-
wartość części lotnych maleje. Natomiast w kopalni Zofiówka zmniejsza się i utrzymuje na zbli-
żonym poziomie. 
 Na tej podstawie można wywnioskować, że ze wzrostem metanonośności zawartość części lot-
nych maleje. W niżej zalegających pokładach obserwuje się obniżenie zawartości części lotnych, 
co oznacza, że wzrasta stopień uwęglenia pokładów węgla. 
 W celu scharakteryzowania zmian zawartości części lotnych na rysunku 3 zamieszczono histo-
gramy rozkładu badanego parametru. Na rysunku można obserwować i porównać zmiany zawarto-
ści części lotnych w poszczególnych przedziałach. 
 
 
Tablica 1. Wyniki obliczeń statystyk dla oznaczeń zawartości metanu w pokładach węgla 
Table 1. Results of calculation of statistics for determination of methane content in coal seams 

Kopalnia Pokład Liczba 
wyników 

Średnia 
arytmetyczna

Przedział 
ufności 
–95% 

Przedział 
ufności 
+95% 

Minimum Maksimum Odchylenie 
standardowe 

Błąd 
standardowy

Br 352 141 8,07 7,49 8,64 1,65 17,49 3,46 0,29 

Br 364 187 7,51 7,02 8,01 0,79 21,06 3,44 0,25 

Br 405/1 139 8,10 7,49 8,71 0,49 18,50 3,62 0,31 

Br 510 125 8,14 7,63 8,65 2,16 18,76 2,88 0,26 

Kr 328/1 209 2,74 2,49 3,00 0,10 7,86 1,86 0,13 

Kr 329/1-2 232 4,16 3,88 4,44 0,34 9,07 2,18 0,14 

Kr 348 325 6,17 5,93 6,41 0,56 10,78 2,22 0,12 

Pn 361 505 5,56 5,38 5,74 1,02 16,27 2,05 0,09 

Pn 403/1 315 4,38 4,21 4,55 0,52 12,38 1,54 0,09 

Pn 404/2 134 4,64 4,41 4,88 0,18 8,19 1,37 0,12 

Zo 403/1 133 4,24 3,86 4,63 0,00 11,51 2,26 0,20 

Zo 404/2 250 5,18 4,88 5,48 0,03 12,36 2,40 0,15 

Zo 409/3 141 5,45 5,09 5,80 0,18 9,91 2,12 0,18 
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Tablica 2. Wyniki obliczeń statystyk zawartości części lotnych w pokładach węgla 
Table 2. Results of the calculation of statistics for determination of volatile content in coal seams 

Kopalnia Pokład Liczba 
wyników 

Średnia 
arytmetyczna

Przedział 
ufności 
–95% 

Przedział 
ufności 
+95% 

Minimum Maksimum Odchylenie 
standardowe 

Błąd 
standardowy

Br 352 141 33,85 33,40 34,29 28,32 46,60 2,66 0,22 

Br 364 187 33,69 33,32 34,06 26,40 40,32 2,58 0,19 

Br 405/1 138 33,92 33,28 34,56 26,18 44,13 3,77 0,32 

Br 510 125 33,48 32,90 34,07 20,29 41,74 3,29 0,29 

Kr 328/1 209 37,08 36,12 38,04 20,00 55,20 7,04 0,49 

Kr 329/1-2 232 39,11 38,61 39,61 23,90 50,40 3,86 0,25 

Kr 348 325 35,90 35,32 36,47 20,00 49,54 5,25 0,29 

Pn 361 505 31,25 30,91 31,59 20,50 48,30 3,90 0,17 

Pn 403/1 315 29,88 29,47 30,28 17,50 47,20 3,65 0,21 

Pn 404/2 134 29,01 28,43 29,58 23,24 44,16 3,34 0,29 

Zo 403/1 133 28,65 27,96 29,35 19,20 42,40 4,07 0,35 

Zo 404/2 250 26,29 25,92 26,66 18,90 35,40 2,97 0,19 

Zo 409/3 141 26,48 26,02 26,93 21,70 42,80 2,73 0,23 

 

 
 
Rys. 2. Porównanie średnich wyników metanonośności i zawartości części lotnych pokładach węgla 
Figure 2. Comparison of average results of methane content and volatile content in coal seams 
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KWK Krupiński 
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Pok ad 348 
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KWK Pniówek 
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Rys. 3. Histogram wyników zawartości części lotnych pokładach węgla 
Figure 3. Histogram results volatile content in coal seams 

SEP 2011, Sesja: Metan i jego wykorzystanie

– 786 –



 

 

ZALEŻNOŚĆ METANONOŚNOŚCI W POKŁADACH WĘGLA 
OD ZAWARTOŚCI CZĘŚCI LOTNYCH 
 
W celu zbadania zależności pomiędzy badanymi parametrami w poszczególnych pokładach skorzys-
tano z metody graficznej. Zmiany zawartości metanu i części lotnych zobrazowano na wykresie śred- 
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Rys. 4. Zmiana metanonośności i zawartości części lotnych w poszczególnych pokładach 
Figure 4. Changing the methane content and the volatile in the individual seams 
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nia ±95% przedział ufności. Na rysunku 95% przedział ufności jest obrazowany poprzez tzw. „wą-
sy”, które oznaczają, że w zaznaczonym przedziale znajdują się wyniki z prawdopodobieństwem 
95%. Wyniki zmian metanonośności dla poszczególnych przedziałów zawartości części lotnych zos-
tały przedstawione na rysunku 4. 
 W celu porównania i określenia przebiegu zmian metanonośności od zawartości części lotnych 
na rysunku 5 zestawiono wyniki w pokładach z poszczególnych kopalń. 
 
KWK Brzeszcze (rys. 5a) 
 

 
 
KWK Krupiński (rys. 5b) 
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KWK Pniówek (rys. 5c) 
 

 
 
KWK Zofiówka (rys. 5d) 
 

 
 
Rys. 5. Metanonośność w zależności od zawartości części lotnych 
w poszczególnych pokładach węgla w kopalniach 
Figure 5. The content of methane in coal seam, depending 
on the volatile content in different coal seams 
 
 Na podstawie przebiegów zamieszczonych na rysunku 5 można określić przybliżony charakter 
zależności. Stąd w celu wyznaczenia ogólnej zależności metanonośności od zawartości części lot-
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nych wyznaczono średnią wartość metanonośności dla poszczególnych pokładów w kopalniach. 
Przebieg tej zależności został pokazany na rysunku 6. 
 Z wykresu wynika, że najwyższa metanonośność będzie występować dla 32,5% zawartości częś-
ci lotnych. Od wartości maksymalnego stopnia nasycenia metanem górotworu występuje tendencja 
do obniżania metanonośności odwrotnie proporcjonalnie i proporcjonalnie do wzrostu stopnia uwęg-
lenia. 
 

 
 
Rys. 6. Zmiana metanonośności w zależności od zawartości części lotnych 
Figure 6. Changing the content of methane in coal seam, depending on the content of volatile 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Zawartość części lotnych w węglu w stanie suchym i bezpopiołowym jest parametrem chemicznym 
określających stopień uwęglenia. 
 Prowadzone w Polsce badania wykazały, że metanonośności pokładów rośnie ze stopniem ich 
uwęglenia. Badania niemieckie pokazują, że po osiągnięciu maksymalnego stopnia nasycenia me-
tanem górotworu występuje tendencja do obniżania się metanonośności odwrotnie proporcjonalnie 
do wzrostu uwęglenia. 
 W celu weryfikacji zależności metanonośności od zawartości części lotnych przeprowadzono 
badania w południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Analizie statystycznej podda-
no 2894 wyniki pomiarów. 
 Najwyższe zawartości części lotnych stwierdzono w kopalni Krupiński, nieco mniejsze w kopal-
ni Brzeszcze, a najmniejsze zawartości występują w kopalni Pniówek i Zofiówka. 
 Z przeprowadzonej analizy wynika, że najwyższa metanonośność występuje dla zawartości częś-
ci lotnych, która jest równa 32,5%. Od maksymalnej wartości metanonośności obserwuje się ten-
dencję do obniżania metanonośności odwrotnie proporcjonalnie i proporcjonalnie do wzrostu stop-
nia uwęglenia. 
 
 
Artykuł został zrealizowany w ramach prac statutowych w AGH nr 11.11.100.371. 
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Relationship between Methane Content 
and Volatile Matter Content in Coal Seams 
 
The degree of metamorphism of coal is closely linked with the location of deposits in similar geo-
logical conditions increases steadily with depth. The increase of metamorphism reduces volatile 
content coal. The research in the mines of the Upper Silesian Coal Basin shows that reduction of 
volatile content increased methane content coal seams. 
 According to the German studies dependence between the methane content in coal to the coal 
rank is proportional in the range from 26% to 42% volatile content. After reaching the maximum 
degree of methane saturation of the rock mass, which falls to 23–29% tendency to reduce methane 
is inversely proportional to increase of coalification. 
 Based on research in the mines in the southern part of Upper Silesian Coal Basin the analysis of 
the relationship between methane content and content of volatiles in the coal seams was conducted. 
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Określenie metanonośności pokładów węgla na podstawie 
pomiarów wskaźnika desorpcji dla południowej 
części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego 
 
 
Nikodem Szlązak, Marek Borowski, Marek Korzec 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia  Górnictwa i Geoin ynierii, Kraków 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W Górnośląskim Zagłębiu Węglowym metan jest zakumulowany w pokładach 
węgla. Podczas eksploatacji pokładów węgla zmniejsza się ciśnienie gazu w pokładzie węgla. Wów-
czas metan wydziela do powietrza w wyrobiskach górniczych. W trakcie drążenia wyrobisk wyko-
nywane jest określenie zawartości metanu w pokładzie węgla. Równocześnie dokonuje się pomiaru 
wskaźnika desorpcji. Ciśnienie desorpcji metanu koreluje z metanonośnością pokładu. 
 Na podstawie pomiarów metanonośności i wskaźnika desorpcji wyznaczono zależność pomię-
dzy tymi parametrami z wykorzystaniem analizy statystycznej. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Wskaźnik desorpcji, metanonośność, zagrożenie metanowe 
 
 
 
WSTĘP 
 
Rozpoznanie stanu zagrożenia metanowego wraz z jego skutecznym zwalczaniem ma decydujące 
znaczenie w prowadzeniu bezpiecznej eksploatacji [5], [6]. Stan zagrożenia metanowego określa 
się na podstawie prognozowanej metanowości bezwzględnej. W prognozie wydzielania metanu ko-
rzysta się z metanonośności pokładów węgla. Do określenia zawartości metanu w pokładach węgla 
stosowana jest bezpośrednia otworowa metoda oznaczania metanu pochodzenia naturalnego w wę-
glu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami górniczymi badania metanonośności wykonuje się 
w pokładach węgla kamiennego, w wyrobiskach korytarzowych w odległości nieprzekraczającej 
200 m w płaszczyźnie pokładu oraz dodatkowo w odległości nieprzekraczającej 25 m w przypadku 
stwierdzenia uskoków powodujących przerwanie ciągłości pokładu lub innych zaburzeń geologicz-
nych [4]. Wyniki oznaczenia metanonośności otrzymuje się po kilku dniach od wykonania bada-
nia, co wynika z procedury wykonywania oznaczenia. 
 Oprócz podanej metody w celu określenia orientacyjnej metanonośności wykorzystuje się wskaź-
nik desorpcji, który określa się desorbometrem manometrycznym. Sposób ten polega na określaniu 
przybliżonej metanonośności pokładu węgla na podstawie ustalonej statystycznie zależności mię-
dzy metanonośnością i wielkością wskaźników desorpcji. 
 Prowadzone w ostatnich latach badania metanonośności i wskaźnika desorpcji pozwoliły na ze-
stawienie wielu par wyników pomiarów. W artykule w oparciu o wyniki pomiarów z południowej 
części obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego przeprowadzono analizę statystyczną. Badania 
wykonano w trzech kopalniach dla dziewięciu pokładów, w których wykonano 2244 pomiary. 
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OKREŚLENIE METANONOŚNOŚCI NA PODSTAWIE WSKAŹNIKA DESORPCJI 
 
W warunkach GZW pokłady węgla są nasycone metanem, który stanowi zagrożenie w trakcie drą-
żenia wyrobisk i eksploatacji ścian. Objętość M metanu zabsorbowanego przez węgiel jest funkcją 
ciśnienia p metanu w węglu: 
 
   M =  (p)                                                                                                                         (1) 
 
 Prowadzone badania wykazały, że zależność ta ma charakter hiperboliczny. Po obniżeniu ci-
śnienia metanu, w pokładzie węgla zachodzi proces odwrotny i wówczas następuje desorpcja me-
tanu. Ilość wydzielającego się metanu wyrażona poprzez wskaźnik desorpcji P jest funkcją po-
czątkowej wartości ciśnienia metanu w pokładzie węgla p. 
 
   P =  (p)                                                                                                                         (2) 
 
 Na podstawie pomiarów stwierdzono, że zależność (2) ma charakter liniowy. Wskaźnik desorp-
cji P dąży do zera dla ciśnienia początkowego metanu w pokładzie węgla, które zbliża się do ci-
śnienia 0,098 MPa. 
 Porównanie równań (1) i (2) pozwala wyciągnąć wniosek, że istnieje korelacja i można wyzna-
czyć metanonośność na podstawie wskaźnika desorpcji: 
 
   M = f ( P)                                                                                                                        (3) 
 
 W oparciu o tą zależność można określić w szybki sposób orientacyjną zawartość metanu 
w węglu znając wielkość wskaźnika desorpcji. Sposób pomiaru wskaźnika desorpcji został podany 
w normie [3]. 
 Dolną granicę stosowania metody z użyciem desorbometru wyznacza zawartość w węglu me-
tanu niedesorbowalnego, czyli objętość metanu odpowiadająca ciśnieniu gazu w węglu przy ciśnie-
niu 0,098 MPa. Metoda jest stosowana w pokładach zawierających gaz z których jeden jest w prze-
ważającej zawartości. Ma to miejsce w pokładach GZW, gdzie występuje tylko niewielka domiesz-
ka CO2. 
 W badaniach prowadzonych w latach osiemdziesiątych wyznaczono metanonośność M na pod-
stawie wskaźnika desorpcji P w postaci prostoliniowej [1]: 
 
   M = 0,082 P + 0,676                                                                                                     (4) 
 
gdzie: P – wskaźnik desorpcji określony po 2 minutach od zamknięcia próbki węgla w pojemni-
ku, mm H2O; M – metanonośność pokładu węgla, m3/Mg csw. 
 
 Wartość współczynnika korelacji była równa r = 0,935. Średni błąd określenia metanonośności 
ze wskaźników desorpcji wynosił ±0,04 m3 CH4/Mg csw. 
 Z równania wynika, że metan który pozostał w węglu tzw. niedesorbowalny, co odpowiada ci-
śnieniu metanu w węglu obniżonemu do 0,098 MPa wynosił 0,676 m3 CH4/Mg csw. 
 Przebieg zależności został przedstawiony na rysunku 1. Przedstawione zależności uzyskano z wy-
ników pomiarów prowadzonych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku, 
gdzie głębokość eksploatacji i skala zagrożenia metanowego była mniejsza. Stąd wynika potrzeba 
sprawdzenia oznaczanej metanonośności na podstawie wskaźnika desorpcji metanu. 
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Rys. 1. Zależność metanonośności M w zależności od wskaźnika desorpcji P [1] 
Figure 1. The relationship between content of methane in coal seams M and desorption index P [1] 
 
 
CHARAKTERYSTYKA WYNIKÓW POMIARÓW 
 
Dla sprawdzenia oznaczanej metanonośności na podstawie wskaźnika desorpcji skorzystano z wy-
ników pomiarów wykonanych w rejonie południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, 
na obszarach górniczych, w których istnieje realne zagrożenie metanowe. Badania przeprowadzo-
no w następujących kopalniach: 
– Krupiński (pokłady: 328/1, 329/1–2, 348), 
– Pniówek (pokłady: 361, 403/1, 404/2), 
– Zofiówka (pokłady: 403/1, 404/2, 409/3). 
 W tablicy 1 przedstawiono statystyki opisowe dla oznaczeń zawartości metanu w badanych po-
kładach węgla. Z analizy danych wynika, że najwyższe średnie metanonośności występują w po-
kładach: 348 kopalni Krupiński, 361 kopalni Pniówek i 409/3 kopalni Zofiówka. 
 W tablicy 2 zamieszczono wyniki wskaźnika desorpcji w badanych pokładach. Z tablicy wyni-
ka, że największe wartości wskaźnika desorpcji stwierdzono w pokładach: 348 kopalni Krupiński 
i 409/3 kopalni Zofiówka. Nieco mniejsze wartości obserwuje w pozostałych pokładach kopalń Kru-
piński, Pniówek i Zofiówka. Z analizy tablic wynika, że występuje korelacja pomiędzy oznaczoną 
metanonośnością, a wskaźnikiem desorpcji metanu. Jednak na podstawie przedstawionego zesta-
wienia trudno wywnioskować zależności pomiędzy podanymi parametrami. Stąd w celu porównania 
wartości średnie wyników metanonośności i wskaźnika desorpcji pokazano na rysunku 2. Z analizy 
wykresu, wynika że z głębokością eksploatacji rośnie średnia metanonośność. Wyjątkiem jest po-
kład 361 w kopalni Pniówek, co jest spowodowane wysoką zawartością metanu w pokładach znaj-
dujących się pod stropem karbonu. Jednocześnie rośnie również wartość wskaźnika desorpcji. Jed-
nak przyrost metanonośności jest mniejszy niż wartości wskaźnika desorpcji. 
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Tablica 1. Wyniki obliczeń statystyk dla oznaczeń zawartości metanu w pokładach węgla 
Table 1. Results of calculation of statistics for determination methane content in coal seams 

Kopalnia Pokład Liczba 
wyników 

Średnia 
arytmetyczna

Przedział
ufności 
–95% 

Przedział
ufności 
+95% 

Minimum Maksimum Odchylenie 
standardowe 

Błąd 
standardowy

Kr 328/1 209 2,74 2,49 3,00 0,10 7,86 1,86 0,13 
Kr 329/1-2 232 4,16 3,88 4,44 0,34 9,07 2,18 0,14 
Kr 348 325 6,17 5,93 6,41 0,56 10,78 2,22 0,12 
Pn 361 505 5,56 5,38 5,74 1,02 16,27 2,05 0,09 
Pn 403/1 315 4,38 4,21 4,55 0,52 12,38 1,54 0,09 
Pn 404/2 134 4,64 4,41 4,88 0,18 8,19 1,37 0,12 
Zo 403/1 133 4,24 3,86 4,63 0,00 11,51 2,26 0,20 
Zo 404/2 250 5,18 4,88 5,48 0,03 12,36 2,40 0,15 
Zo 409/3 141 5,45 5,09 5,80 0,18 9,91 2,12 0,18 

 
Tablica 2. Wyniki obliczeń statystyk wskaźnika desorpcji w pokładach węgla 
Table 2. Results of the calculation of statistics desorption intensity index in coal seams 

Kopalnia Pokład Liczba 
wyników 

Średnia 
arytmetyczna

Przedział
ufności 
–95% 

Przedział
ufności 
+95% 

Minimum Maksimum Odchylenie 
standardowe 

Błąd 
standardowy

Kr 328/1 153 0,344 0,295 0,393 0,00 1,16 0,307 0,0248 
Kr 329/1-2 188 0,563 0,512 0,614 0,00 1,72 0,354 0,0258 
Kr 348 295 1,004 0,952 1,055 0,00 1,94 0,453 0,0264 
Pn 361 443 0,821 0,792 0,850 0,00 2,00 0,314 0,0149 
Pn 403/1 251 0,671 0,639 0,704 0,00 2,06 0,262 0,0166 
Pn 404/2 116 0,815 0,768 0,862 0,00 1,22 0,255 0,0237 
Zo 403/1 120 0,620 0,555 0,684 0,00 1,70 0,359 0,0327 
Zo 404/2 226 0,774 0,719 0,830 0,00 2,20 0,423 0,0281 
Zo 409/3 121 0,972 0,874 1,069 0,00 2,38 0,542 0,0493 

 

 
 
Rys. 2. Porównanie średnich wyników wskaźnika desorpcji i metanonośności pokładach węgla 
Figure 2. Comparison of average results coal desorption index and methane content in coal seams 
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OKREŚLENIE METANONOŚNOŚCI W POKŁADACH WĘGLA 
NA PODSTAWIE WSKAŹNIKA DESORPCJI 
 
Na podstawie wcześniej prowadzonych badań przyjęto, że wyznaczenie metanonośności na pod-
stawie wskaźnika desorpcji jest opisane równaniem prostej w postaci: 
 

   M = a + b · P                                                                                                                  (5) 
 

gdzie: P – wskaźnik desorpcji określony po 2 minutach od zamknięcia próbki węgla w pojemni-
ku, kPa; M – metanonośność pokładu węgla, m3/Mg csw. 
 
 Wyniki zależności metanonośności od wskaźnika desorpcji dla poszczególnych pokładów zo-
stały przedstawione na rysunku 3. 
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Rys. 3. Metanonośność w zależności od wskaźnika desorpcji dla poszczególnych pokładów 
Figure 3. Relationship between content of methane in coal seam and desorption index 
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 Szczegółowe wyniki współczynników równania (5) oraz współczynników: korelacji r i determi-
nacji r2 zostały przedstawione w tablicy 3. Współczynnik korelacji r, który wyraża liniową zależ-
ność między dwoma parametrami. Natomiast współczynnik r2 mówi jaka część zmienności wyja-
śnia model regresji. Im współczynnik r2 jest tym bliżej wartości 1, im model lepiej opisuje wyniki. 

 
Tablica 3. Wyszczególnienie współczynników równania wraz z ich dopasowaniem 
Table 3. Equation coefficients with their matching 

Kopalnia Pokład Współczynnik 
równania a 

Współczynnik 
równania b 

Współczynnik 
korelacji r 

Współczynnik 
determinacji r2 

Kru 328/1 0,8984 5,7795 0,7945 0,8913 
Kru 329/1-2 1,0489 5,3518 0,8915 0,7947 
Kru 348 2,6796 3,5156 0,7207 0,5194 
Pni 361 1,3685 5,1798 0,7748 0,6003 
Pni 403/1 1,3506 4,7196 0,7818 0,6111 
Pni 404/2 1,5048 3,9599 0,7411 0,5492 
Zof 403/1 0,8587 5,5746 0,8697 0,7563 
Zof 404/2 1,5364 4,7227 0,8436 0,7117 
Zof 409/3 2,6445 2,9342 0,7615 0,5799 

 
 Z przedstawionych obliczeń wynika, że możliwe jest określenie metanonośności na podstawie 
wskaźnika desorpcji. Średni współczynnik korelacji r, który wyraża liniową zależność między dwo-
ma parametrami wynosi 0,798. Z obliczeń wynika, że powiązanie pomiędzy parametrami można 
wytłumaczyć liniowo aż w 67% wyników. 
 Z analizy wyników zamieszczonych w tablicy 3 wynika, że w poszczególnych kopalniach ze 
wzrostem głębokości w każdym następnym pokładzie wzrasta wartość współczynnika równania a, 
wyrazu wolnego. Oznacza, że zawartość metanu, który nie uległ desorpcji i pozostał w węglu wraz 
z głębokością zwiększa się. Zjawisko to najsilniej obserwuje się w pokładach 348 kopalni Krupiń-
ski i 409/3 kopalni Zofiówka. Natomiast w kopalni Pniówek można zaobserwować, że metan, któ-
ry nie uległ desorpcji we wszystkich pokładach jest na zbliżonym poziomie. Można również za-
uważyć, że współczynnik równania b wraz ze wzrostem głębokości maleje w każdym następnym 
pokładzie. 
 Na rysunku 4 przedstawiono zmianę metanonośności w funkcji wskaźnika desorpcji. 

 
KWK Krupiński (rys. 4a) 
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KWK Pniówek (rys. 4b) 
 

 
 
KWK Zofiówka (rys. 4c) 
 

 
 
Rys. 4. Metanonośność w zależności od wskaźnika desorpcji 
w poszczególnych pokładach węgla w kopalniach 
Figure 4. Relationship between content of methane in coal seam 
and desorption index 

 
 W celu porównania linii wyznaczających metanonośność od wskaźnika desorpcji wyznaczono 
średnie współczynniki dla każdej kopalni. Ich przebieg jest pokazany na rysunku 5. Z rysunku wy-
nika, że linie mają zbliżony przebieg a w niektórych fragmentach linie się pokrywają. Dla kopalni 
Krupiński obserwuje się odchylenie spowodowane pomiarami w pokładzie 348. 
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Rys. 5. Porównanie metanonośności w zależności od wskaźnika desorpcji dla poszczególnych kopalń 
Figure 5. Comparison of methane content in coal seam according to the desorption index for mines 
 
 Na rysunku 6 zamieszczono graficzne porównanie metanonośności wyznaczanej na podstawie 
wskaźnika desorpcji wg zależności 4 i średnich współczynników dla kopalń. Z wykresu wynika, że 
istnieje znaczna rozbieżność dla wysokich wartości wskaźnika desorpcji. Dla wskaźnika desorpcji 
równego 1,2 kPa różnica metanonośności wynosi 3,5 m3/Mg csw. 
 

 
 
Rys. 6. Porównanie metanonośności w zależności od wskaźnika desorpcji według równania (4) 
i średnich współczynników równania (5) 
Figure 6. Comparison of methane content in coal seam, depending on the index desorption 
according to equation (4) and average coefficients of equation (5) 
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PODSUMOWANIE 
 
Z uwagi na wzrost głębokości eksploatacji i zagrożenia metanowego konieczne było sprawdzenie 
obliczeń metanonośności w oparciu o wskaźniki desorpcji. Z przeprowadzonych rozważań wynika, 
że metanonośność wyznaczona na podstawie wskaźnika desorpcji w poszczególnych pokładach 
może mieć różny przebieg. Jednak po określeniu wartości średnich linie wyznaczające metanono-
śność są zbliżone do siebie, a na niektórych odcinkach pokrywają się. 
 Przedstawione rozważania potwierdzają zasadność wyznaczenia metanonośności pokładów węg-
la w oparciu o wyznaczony wskaźnik desorpcji. Metoda ta daje natychmiastowe wyniki, które są 
wystarczająco dokładne dla celów ruchowych.  
 
 
Artykuł został zrealizowany w ramach prac statutowych w AGH nr 11.11.100.371. 
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Determination of Methane Content of Coal Seams According 
to Measurements of the Desorption Index for the Southern Part 
of Upper Silesian Coal Basin 
 
In the Upper Silesian Basin methane is accumulated in coal seams. During the exploitation the pres-
sure of gas in the coal seam is reduced. Then the methane seeps into the air in the mine workings. 
While boring excavations; the content of methane in coal seam is indicated. At the same time de-
sorption index is measured. Methane desorption pressure correlates with the content of methane in 
seam. 
 The dependence of the both factors was defined on the basis of the methane content specifica-
tion in coal seams and the desorption index. 
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Głównym celem projektu pn.: ”Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych 
technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego” (Foresight 
OGWK) jest identyfikacja wiodących technologii zagospodarowania odpadów górniczych  
o znaczeniu strategicznym, których rozwój w następnych 20 latach będzie priorytetowy dla Polski 
a także opracowanie scenariuszy ich rozwoju przez zastosowanie usystematyzowanej metodyki 
badawczej. [1] 
Czwarty etap realizacji projektu Foresight OGWK stanowił jego rdzeń i dotyczył przeprowadzenia 
badań przy zastosowaniu różnych metodologii pod kątem oceny innowacyjności technologii 
zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego oraz wpływu 
wybranych czynników na ich rozwój [2], [3], [5], [6]. 
Jedną z wykorzystanych w tym celu metod badawczych była metoda Delphi. Metoda ta opiera się 
na badaniu strukturalnym z wykorzystaniem doświadczenia i wiedzy uczestników badania, którzy 
są ekspertami w danych dziedzinach.  
W przedmiotowym projekcie metoda Delphi polegała na przeprowadzeniu trzykrotnej ankietyzacji, 
w taki sposób, że wyniki poprzedzającego etapu badania stanowiły źródło i podstawę do 
przeprowadzenia następnego badania. W przeprowadzonych w ten sposób badaniach ankietowych 
uczestniczyło łącznie 170 ekspertów reprezentujących sektor górnictwa węgla kamiennego, sektor 
administracji samorządowej oraz sektor naukowy [5]. 
W projekcie Foresight OGWK ankieta składała się z trzech segmentów tematycznych: 

Część I Ocena i hierarchizacja celów strategicznych i cząstkowych w zakresie 
zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego, 

Część II  Ocena zagadnień technologicznych wykorzystania odpadów z górnictwa węgla 
kamiennego  

Część III Ocena kierunków prac naukowo-badawczych dotyczących zagospodarowania 
odpadów z górnictwa węgla kamiennego [5]. 

Przeprowadzona z zastosowaniem metody Delphi ocena innowacyjności technologii 
zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego odzwierciedla 

SEP 2011, Sesja: Górnictwo a środowisko naturalne

– 803 –



hierarchizację postępowania z odpadami wynikająca z zapisów zawartych w ustawie o odpadach 
wydobywczych tzn. zapobieganie, minimalizację i gospodarcze wykorzystanie odpadów 
wydobywczych. 
Jako priorytetowy cel strategiczny eksperci wskazali „Pełne wykorzystanie odpadów 
wytwarzanych obecnie i w okresach wcześniejszych przez górnictwo węgla kamiennego” 
podkreślając, że możliwość jego realizacji uzależniona jest od stworzenia odpowiednich 
mechanizmów prawnych i fiskalnych preferujących wykorzystanie surowców odpadowych. 
Oceniając hierarchię ważności kryteriów mających wpływ na innowacyjność technologii 
zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego eksperci uznali, że niezależnie od 
kierunków gospodarczego wykorzystania przedmiotowych odpadów, najistotniejszą rolę 
odgrywają kryterium ekonomiczne i kryterium techniczno –technologiczne. 
Dla kryterium ekonomicznego za czynniki najbardziej istotne uznano koszty wdrożenia 
 i eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów wydobywczych natomiast dla kryterium 
techniczno-technologicznego - dostępność odpadów o wymaganych właściwościach jakościowych.  
Według ekspertów szanse rozwoju technologicznego w poszczególnych kierunkach gospodarczego 
wykorzystania odpadów z górnictwa węgla kamiennego wynikają głównie  
z dostępności przedmiotowych odpadów i konieczności minimalizacji skutków eksploatacji na 
powierzchni obszaru górniczego, zaś zagrożenia wynikają z konieczności budowy dodatkowej 
infrastruktury i brakiem środków finansowych. 
Eksperci stwierdzili również, że występuje pilna konieczność podjęcia prac naukowo - 
badawczych nad opracowaniem nowych innowacyjnych technologii wykorzystania odpadów  
z górnictwa węgla kamiennego oraz opracowanie wytycznych technicznych dla prac 
rekultywacyjnych z wykorzystaniem tych odpadów. 
Reasumując należy stwierdzić, że występuje pilna konieczność opracowania kompleksowego 
programu zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego oraz 
stworzenia warunków prawnych i instytucjonalnych umożliwiających rozwój technologiczny 
branży wydobywczej i przetwórczej oraz instrumentarium finansowego wspierającego inicjatywy 
technologiczne w zakresie zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego. 
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Działania naukowe w obszarze gospodarki surowcami mineralnymi wskazują wyraźnie, 
że coraz więcej substancji, uznawanych jeszcze niedawno za odpady, zyskuje w nowych 
technologiach wartość surowca mineralnego. Funkcjonujące powszechnie jeszcze do niedawna 
określenie „odpad” zastępuje się określeniem „potencjalny surowiec mineralny”, a ostatnio coraz 
częściej jako „surowiec wtórny”. Odzwierciedla to zarówno wartości użytkowe, jak i ewentualne 
korzyści wynikające z możliwości jego wykorzystania.  

W oparciu o dane statystyczne (stan na koniec 2009 r.) ilość odpadów wytwarzanych 
przez sektor gospodarczy w Polsce wynosi 111,06 mln Mg. W tej masie odpady pochodzące z 
górnictwa węgla kamiennego stanowią około 30 mln Mg, czyli prawie 27 %. Dodatkowo szacuje 
się, że 583,6 mln Mg tego rodzaju odpadów jest już zdeponowana w środowisku. [4] 
Z analizy dostępnych danych wynika, że około 92% odpadów powstających podczas eksploatacji i 
przeróbki kopalin jest wykorzystywana gospodarczo. Z tej ilości zaledwie 30% jest 
wykorzystywane przemysłowo, a prawie 70% wykorzystuje się do niwelacji terenów, robót 
inżynierskich czy tzw. „budowli ziemnych”. W ten sposób znaczna ilość potencjalnego surowca 
mineralnego jest bezpowrotnie tracona. 

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym gospodarki opadami wydobywczymi jest 
ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138 poz. 865) transponująca 
do prawodawstwa krajowego zapisy dyrektywy 2006/21/WE. Celem tej ustawy jest zapobieganie 
powstawaniu odpadów w przemyśle wydobywczym, ograniczanie ich niekorzystnego wpływu na 
środowisko oraz życie i zdrowie ludzi.[2]. 
Skuteczne funkcjonowanie ustawy wymaga wydania szeregu rozporządzeń wykonawczych. W 
kwietniu 2009 r. Komisja Europejska przyjęła pięć decyzji do dyrektywy 2006/21/WE. Na bazie 
tych decyzji Ministerstwo Środowiska opracowało projekty następujących rozporządzeń 
wykonawczych w sprawie: klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 
charakterystyki odpadów wydobywczych, zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów 
obojętnych, monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Projekty te są 
obecnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.  

Myślą przewodnią projektu ”Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii  
w zakresie zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego” 
(Foresight OGWK) jest wskazanie priorytetów inwestycyjnych w sferze badań i rozwoju 
technologicznego, zmiana orientacji nauki i sytemu innowacji, wzmocnienie polskiego potencjału 
sfery badawczo-rozwojowej oraz przedsiębiorstw sektora publicznego i prywatnego 
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funkcjonujących w sektorze gospodarczego wykorzystania odpadów pochodzących z przemysłu 
wydobywczego, przez rozwój i wdrażanie metodyki foresight w zakresie innowacyjnych 
technologii zagospodarowywania odpadów. 

Celem II etapu projektu Foresight OGWK było opracowanie analizy zawierającej diagnozę 
stanu obecnego rozwoju technologii, w obszarze zagospodarowywania odpadów z górnictwa węgla 
kamiennego, która w kolejnych etapach projektu zostanie zaprezentowana Ekspertom Kluczowym 
w celu weryfikacji i oceny z zastosowaniem metody Delphi, analizy krzyżowej i analizy AHP. [6] 
 

Do podstawowych kierunków gospodarczego wykorzystania odpadów z górnictwa węgla 
kamiennego zaliczyć należy: [7] 

redukcję u „źródła” – na etapie projektowania oraz poprzez optymalizację zastosowanych 
technologii drążenia złoża, 
odzysk – w kopalni po ziemią i na powierzchni, 
unieszkodliwianie poprzez składowanie.  

Kierunki gospodarczego wykorzystania odpadów z górnictwa węgla kamiennego są ściśle 
powiązane z stosowanymi rozwiązaniami technologicznymi. Z tego też względu zidentyfikowane 
w ramach projektu technologie podzielono na następujące sekcje odzwierciedlające potencjalne 
kierunki gospodarczego wykorzystania: 
Sekcja I - Budownictwo hydrotechniczne, ziemne, rekultywacja terenów  
Sekcja II - Roboty likwidacyjne w kopalniach węgla kamiennego, 
Sekcja III - Podsadzanie wyrobisk eksploatacyjnych, 
Sekcja IV - Kruszywa, ceramika , 
Sekcja V - Odzysk substancji węglowej. 

Łącznie zidentyfikowano i opisano w oparciu o sporządzoną na potrzeby realizacji projektu  
„Kartę technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego” ok. 40 
technologii. Dla zidentyfikowanych technologii opracowano kryteria oceny innowacyjności 
uwzględniające zarówno aspekty natury technologicznej i ekonomicznej pozwalające na uzyskanie 
wymiernych efektów finansowych, jak i aspekty natury społeczno- środowiskowej, które trudno w 
sposób mierzalny zdefiniować. 
 
W przedmiotowy etapie projektu Foresight OGWK została przeprowadzona również na poziomie 
instytucjonalnym i technologicznym analiza SWOT. [11] 
 
Reasumując należy stwierdzić, że pomimo wysokiego poziomu odzysku odpadów z wydobycia  
i przetwarzania węgla kamiennego, aktualnego stanu gospodarki odpadami wydobywczymi nie 
można uznać za zadowalający. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, do których zaliczyć 
należy: 

niedostatek technicznie, ekologicznie i ekonomicznie sprawdzonych technologii przeróbki 
kopalin i odzysku surowców odpadowych,  

częste zmiany uregulowań prawnych w dziedzinie gospodarowania odpadami  
i ochronie środowiska w tym w szczególności brak rozporządzeń wykonawczych do ustawy o 
odpadach wydobywczych. 

brak wystarczających mechanizmów ekonomicznych sprzyjających odzyskowi surowców 
odpadowych, 

barierę kapitałową przy wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych  
w eksploatacji i przeróbce kopalin, 
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STRESZCZENIE:  
W referacie przedstawiono wyniki krzyżowej analizy wpływu wybranych czynników na rozwój 
innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego. Procedura 
krzyżowej analizy wpływów została wsparta oprogramowaniem MICMAC, co pozwoliło na 
wyłonienie zbiorów czynników o największej sile zwrotnych oddziaływań. Łącznie analizą zostało 
objętych sześć zestawów macierzy, w tym pięć macierzy z grup technologicznych i jedna macierz 
horyzontalna reprezentująca czynniki celów strategicznych.  
 
SŁOWA KLUCZOWE:  
odpady wydobywcze z górnictwa węgla kamiennego, metoda krzyżowej analizy wpływów 

W roku 2007 wytworzono w Polsce 124,4 mln ton odpadów. Duży udział, bo  34,4 mln ton, a więc 
26,6 %, stanowiły odpady mineralne powstające przy wydobyciu i przetwarzaniu węgla. Pomimo 
znacznego gospodarczego wykorzystania opisywanych odpadów, najczęściej w różnego typu 
pracach rekultywacyjnych na obszarach objętych eksploatacją górnicza, ich ilość deponowana na 
składowiskach stale wzrasta i w 2007 (dane GUS) osiągnęła ponad 0,5 mld ton [4].  
Wydaje się więc w świetle przedstawionych danych, że problematyka efektywnego i szerokiego 
wykorzystania odpadów z produkcji węgla kamiennego jest niezwykle aktualna. Pewne pozytywne 
trendy zaobserwować można ostatnio również w podejściu spółek węglowych, co wynika z 
obowiązującej już Ustawy o odpadach wydobywczych (Dz.U. z 2008r. Nr 138, poz. 865) [3], [5].  
Ustawa zobowiązuje bowiem wytwórców odpadów do ich utylizacji i zagospodarowania w 
instalacjach przemysłowych, wykluczając niektóre dotychczas stosowane metody 
zagospodarowania, np. poprzez składowanie.  
Przedstawiona sytuacja legła u podstaw zgłoszenia projektu „Foresight w zakresie priorytetowych i 
innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla 
kamiennego”. Koordynatorem projektu, którego realizację przewidziano na lata 2009 – 2011, jest 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Partnerami projektu są 
Akademia Górniczo Hutnicza i Politechnika Śląska.  
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W ramach wykonywanego projektu przewiduje się szereg badań mających na celu  identyfikację 
wiodących technologii zagospodarowania odpadów górniczych o znaczeniu strategicznym, których 
rozwój w następnych 20 latach będzie priorytetowy dla Polski a także opracowanie scenariuszy ich 
z określeniem czynników mających istotny wpływ na ten rozwój [1]. 
Czwarty etap realizacji projektu Foresight OGWK stanowił jego rdzeń i dotyczył przeprowadzenia 
badań przy zastosowaniu różnych metodologii pod kątem oceny innowacyjności technologii 
zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego oraz wpływu 
wybranych czynników na ich rozwój [6]. 
Jedną z wykorzystanych w tym celu metod badawczych była w krzyżowej analizie wpływów 
metoda Analizy Strukturalnej Wpływów. Analiza Strukturalna Wpływów stanowi jedno z 
podstawowych narzędzi analitycznych stosowanych podczas realizacji projektów typu foresight. 
Zwykle przeprowadza się ją na początkowych etapach realizacji projektu, lecz w zależności od 
przyjętej metodyki realizacji projektu foresight może zostać również wykorzystana w kolejnych 
etapach prac. Metoda służy do oceny wzajemnego oddziaływania licznych grup różnorodnych 
czynników wywierających wpływ na rozwój analizowanego systemu (np. rozwój technologii) w 
określonych ramach czasowych. Dzięki zbadaniu istniejących związków pomiędzy zestawem 
pozornie niezwiązanych ze sobą zdarzeń i trendów, można zwiększyć wewnętrzną spójność 
analizowanego systemu. Podobnie jak inne metody analizy wpływów, służy ona określeniu 
związków pomiędzy danym zestawem zmiennych w celu wyodrębnieniu czynników kluczowych.  
Analiza strukturalna wpływów przeprowadzona została w trzech etapach, którymi były: 
1. Inwentaryzacja czynników  mających wpływ na rozwój analizowanego układu (technologii) w 

określonych ramach czasowych, 
2. Stwierdzenie występowania zależności pomiędzy wytypowanymi czynnikami oraz opis 

ilościowy występujących zależności przy wykorzystaniu macierzy wpływów, 
3. Identyfikacja czynników kluczowych dla ewolucji analizowanego układu (technologii) w 

założonych ramach czasowych. 
W przeprowadzonych badaniach eksperci dokonali oceny czynników mających wpływ na 
realizację założonych celów strategicznych (macierz horyzontalna) oraz oceny czynników 
mających wpływ na rozwój technologii w poszczególnych pięciu grupach tematycznych 
technologii wykorzystania odpadów z górnictwa węgla kamiennego. Wyniki ankiet stanowiły 
podstawę szerokiej analizy pozwalającej na identyfikację czynników kluczowych w 
rozpatrywanych procesach.  
Przeprowadzona krzyżowa analiza wpływów pozwoliła na wyodrębnienie kluczowych czynników 
w ramach grup tematycznych technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla 
kamiennego oraz czynników macierzy horyzontalnych - Panelu Horyzontalnego. Stwierdzono, że 
występuje duża powtarzalność czynników kluczowych w poszczególnych grupach tematycznych 
technologii. Wynikowy zestaw czynników kluczowych wskazuje na silny wpływ czynników o 
charakterze ekonomicznym przy braku, lub relatywnie niskim znaczeniu, czynników odnoszących 
się do zagadnień technologicznych w poszczególnych obszarach tematycznych. 
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STRESZCZENIE W referacie przedstawiono sposób eksperckiej oceny innowacyjności wytopy-
wanych technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego metodą analizy 
hierarchicznej problemu (AHP). Metoda Analytic Hierarchy Process (AHP) jest jedną z wielokry-
terialnych metod hierarchicznej analizy problemów decyzyjnych. Umożliwia ona dekompozycję 
złożonego problemu decyzyjnego oraz utworzenie rankingu finalnego dla skończonego zbioru wa-
riantów. W referacie zaprezentowano wyniki przeprowadzonej analizy hierarchicznej problemów 
przeprowadzonej w ramach projektu Foresight OGWK w odniesieniu do kryteriów ogólnych pa-
rami ze względu na innowacyjność technologii, kryteriów szczegółowych (subkryteriów) parami 
oraz zdefiniowanych technologii względem kryteriów szczegółowych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Odpady górnicze, innowacyjność, technologie zagospodarowania odpadów 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Realizacja projektu „Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospoda-
rowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego” koncentruje się na zidentyfi-
kowaniu kierunków badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie odpadów pochodzących 
z górnictwa, mających na celu zdynamizowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju. 
W ramach czwartego etapu projektu dokonano oceny innowacyjności technologii zagospodarowa-
nia odpadów górnictwa węgla kamiennego, rozumianej jako zdolności technologii do adoptowania 
i wykorzystywania najnowszych rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych. Oce-
nę wykonano z zastosowaniem metody AHP (AHP – ang. Analytic Hierarchy Process) na drodze 

1 Praca zrealizowana w oparciu o sprawozdanie z zadania „Ocena innowacyjności technologii zagrozpodarowania odpadów 
górnictwa węgla kamiennego metodą AHP (Analytic Hierarchy Process), wykonanego przez zespół w składzie” J. Kabiesz, 
J. Makówka, R. Patyńska, w ramach IV etapu realizacji projektu „Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych 
technologii w zakresie zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego”, 2010 r. 
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ankietowania wybranej grupy 15 specjalistów. Przyjęto, że poziom innowacyjności może być opi-
sany poprzez: 

ustalenie kryteriów innowacyjności technologii, 
wyznaczenie aspektów, w odniesieniu do których kryteria te muszą być analizowane, 
udzielenie odpowiedzi o stopień spełniania przez te kryteria określonych aspektów 
związanych z innowacyjnością technologii. 
podział kryteriów oceny innowacyjności na grupę kryteriów ogólnych (nadrzędnych) 
oraz kryteriów szczegółowych (subkryteriów)  każdemu kryterium ogólnemu odpo-
wiada 5 kryteriów szczegółowych. 

2. METODA AHP 

Metoda hierarchicznej analizy problemu (AHP - ang. Analytic Hierarchy Process), opracowana 
przez Saaty'ego [1,2,3] służy przede wszystkim do wspomagania wyboru wariantów decyzyjnych. 
Wariantami tymi mogą być obiekty fizyczne, np. maszyny, produkty, itp., jak i pewne stany repre-
zentowane przez warianty projektowe lub realizacyjne, które prowadzą do osiągnięcia określonych 
stanów (jakości, bezpieczeństwa, ryzyka). Ponieważ ocena wariantów stanowi fazę przeddecy-
zyjną, za pomocą metody AHP jest także możliwe dokonywanie oceny diagnostycznej lub porów-
nawczej rozważanych obiektów. 

Metoda AHP ujmuje podejście wielokryterialne, oparte na kompensacyjnej strategii mode-
lowania preferencji i przy założeniu porównywalności wariantów. Jego istotę stanowi uwzględ-
nienie preferencji oceniającego, decydujących o subiektywności ocen, traktując je jako zjawisko na-
turalne dla ocen dokonywanych przez człowieka, w odróżnieniu od pomiarów mających charakter 
obiektywny. 

Liczne zastosowania tej metody we wspomaganiu decyzji ekonomicznych, technicznych czy 
społecznych potwierdzają jej przydatność szczególnie w tych zastosowaniach, gdzie znaczna część 
kryteriów oceny ma charakter jakościowy, a doświadczenie oceniającego stanowi główne źródło 
ocen, mających charakter subiektywny. Modelowanie za pomocą hierarchicznej analizy problemu 
AHP jest przydatne szczególnie wtedy, gdy nie jest znana zależność funkcyjna między elementami 
problemu decyzyjnego, opisanego w postaci hierarchii czynników, natomiast jest możliwy do 
oszacowania efekt występowania danych własności i ich efektu praktycznego.  

Cel nadrzędny oceny zdefiniowany jest jako stan docelowy, o największym stopniu ogól-
ności, wynikający z pomyślnego rozwiązania problemu decyzyjnego. Jest on wynikiem realizacji 
celów głównych, jak również celów cząstkowych (pomocniczych), które stanowią specyficzne atry-
buty jakościowe rozważanych wariantów. 

Metoda AHP wykazuje swoją przydatność szczególnie w sytuacjach, kiedy: 
występuje hierarchia kryteriów oceny, reprezentujących różny poziom szczegółowości, 
związana z hierarchią celów lub oczekiwanych korzyści; 
większość kryteriów oceny wariantów nie ma charakteru ilościowego lecz jakościowy, 
a ponadto znaczna część ocen jest obarczonych subiektywnością oceniającego (decy-
denta): 
występuje pełna porównywalność wariantów, a więc np. gdy porównanie i ocena od-
bywają się na zbiorze wariantów należących do tej samej klasy. 

Metoda AHP opiera się na indywidualnych osądach, mających zawsze charakter relatywny, 
zależny od charakterystyki oceniającego, jego aktualnej roli i wyznawanego systemu wartości. 
Dzięki takiemu spojrzeniu na problem decyzyjny lub przedmiot oceny, uzyskuje się różne wagi 
istotności cząstkowych użyteczności poszczególnych wariantów, a więc i kryteriów oceny. Takie 
podejście pozwala na uzyskanie daleko idącej zgodności metody AHP z podejściem opartym na 
funkcji użyteczności.  

Metoda AHP realizowana jest w czterech następujących krokach [4,5]: 
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Budowa modelu hierarchicznego. Dekompozycja problemu decyzyjnego i budowa hie-
rarchii czynników (kryteriów) wpływających na rozwiązanie problemu. 
Ocena przez porównania parami. Zebranie ocen porównania parami kryteriów oraz wa-
riantów decyzyjnych, przez zastosowanie względnej skali dominacji przyjętej w meto-
dzie AHP. 
Wyznaczenie preferencji globalnych i lokalnych. Określenie wzajemnych priorytetów 
(istotności) w odniesieniu do kryteriów i wariantów decyzyjnych przez obliczenia za 
pomocą np. arkusza kalkulacyjnego (Excel). 
Klasyfikacja wariantów decyzyjnych. Wyznaczenie uporządkowania wariantów decy-
zyjnych z uwzględnieniem na ich udział w realizacji celu nadrzędnego. 

W metodzie AHP warianty decyzyjne podlegają analizie w ramach oceny porównawczej lub 
diagnostycznej. Agregacja ocen cząstkowych, zależnie od rodzaju oceny, odbywa się: 

w ocenie porównawczej: przez obliczenie wektora uporządkowania zbioru produktów; 
w cenie diagnostycznej: przez zastosowanie addytywnej funkcji użyteczności, której 
wartość stanowi podstawę określenia „odległości” produktu od umownego wzorca. 

 
Zasadniczymi ograniczeniami metody AHP są: 

ograniczona z praktycznych względów do kilku liczba porównywalnych elementów na 
tym samym poziomie hierarchii, 
założenie pełnej porównywalności elementów (czynników i wariantów) występujących 
w modelu hierarchicznym, 
wymaganie spójności macierzy ocen, 
utrudnione uwzględnienie zależności pomiędzy cząstkowymi funkcjami celu, 
duże uproszczenia w modelowaniu rzeczywistej sytuacji, dające jednak korzyści prak-
tyczne w postaci uproszczonego postępowania podczas wspomagania decyzji, 
zalecenie (nie bezwzględna konieczność) współpracy zewnętrznego analityka – kon-
sultanta, który powinien być także „organizatorem” procesu decyzyjnego, 
potrzeba przeszkolenia osób mających stosować metodę AHP w zakresie podstaw i prak-
tycznych aspektów wykorzystania. 

3. STRUKTURA PROBLEMU 

Zgodnie z tokiem postępowania, właściwym dla oceny innowacyjności technologii zagospo-
darowania odpadów górnictwa węgla kamiennego metodą AHP, ustalono hierarchiczną strukturę 
analizowanego zagadnienia w następującej postaci: 

cel nadrzędny: ocena poziomu nowoczesności technologii wybranych w analizach wstęp-
nych, 
czynniki główne: przyjęte kryteria nadrzędne, 
czynniki cząstkowe: zweryfikowane w ramach realizacji projektu kryteria szczegółowe 
(subkryteria), 
warianty, obiekty: oceniane technologie wyłonione w projekcie jako rozwojowe i upow-
szechnione. 
 

3.1.  Kryteria (ogólne i szczegó owe)  zosta y sformu owane w nast puj cej postaci: 

A. Kryterium obecnego poziomu technologicznego (technicznego) w odniesieniu do innych 
zawansowanych dziadzin techniki (materiały, informatyka, organizacja, automatyzacja) 

A1. Poziom zmechanizowania operacji technologicznych 
A2. Poziom automatyzacji i zdalnej kontroli procesu technologicznego 
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A3. Możliwość stosowania technologii dla różnych rodzajów odpadów  
A4. Podatność na modernizację wynikająca z rozwoju technologii i stosowanych maszyn 
A5. Poziom produktu technologii i jego pozycja na rynku 

B. Kryterium skuteczności technologii w odniesieniu do warunków zewnętrznych 
B1. Możliwość stosowania technologii przy zmieniających się właściwościach odpadów górnictwa 

węgla kamiennego 
B2. Zapewnienie maksymalnego wykorzystania odpadów 
B3. Dostępność odpadów  
B4. Możliwość pozyskania różnych produktów  
B5. Możliwość pozyskania produktów o zróżnicowanej jakości 

C. Kryterium uniwersalności technologii w odniesieniu do techniki i warunków ich stosowania 
C1. Odporność technologii na zakłócenia spowodowane czynnikami losowymi 
C2. Zapewnienie regularności i ciągłości dostaw odpadów 
C3. Uniwersalność wykorzystania systemów mechanizacji i automatyzacji procesu do różnych 

rodzajów odpadów 
C4. Czas i koszt adaptacji systemów mechanizacji i automatyzacji procesu przy zmianie  rodzaju 

przetwarzanego odpadu 
C5. Możliwość dostosowania systemu do partii odpadów o różnych wielkościach 

D. Kryterium minimalizacji wpływu na środowisko 
D1. Możliwość całkowitego zagospodarowania odpadów 
D2. Emisja zanieczyszczeń do środowiska z procesu technologicznego 
D3. Zużycie energii w procesie przetwarzania odpadów 
D4. Możliwość monitorowania emisji zanieczyszczeń 
D5. Poziom zmian krajobrazowych miejsca lokalizacji zakładu przetwarzającego odpady  

E. Kryterium bezpieczeństwa rozumianego jako bezpieczeństwo ludzi i procesu technologicz-
nego 

E1. Poziom występujących zagrożeń w procesie technologicznym 
E2. Możliwość monitorowania i ograniczenia zagrożeń występujących w procesie technologicz-

nym 
E3. Bezpieczeństwo technologii ze względu na czynniki losowe 
E4. Możliwość wprowadzenia pełnej automatyzacji procesu technologicznego 
E5. Bezpieczeństwo obsługi i zapewnienie komfortu ich pracy 

 
3.2. Grupy technologii 

 Ocenę innowacyjności technologii zagospodarowania odpadów górnictwa węgla kamien-
nego przeprowadzono dla 24 technologii zestawionych w V grupach technologii ocenionych jako 
rozpowszechnione i rozwojowe: 
 
GRUPA I - Budownictwo hydrotechniczne, ziemne, rekultywacja terenów 

A. Zagospodarowanie skały płonnej w budownictwie hydrotechnicznym 
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B. Zagospodarowanie odpadów przeróbczych do rekultywacji technicznej terenów zdegrado-
wanych 

C. Zagospodarowanie odpadów przeróbczych w robotach inżynierskich na powierzchni 
GRUPA II - Roboty likwidacyjne w kopalniach węgla kamiennego 

A. Zagospodarowanie skały płonnej do likwidacji pustek po eksploatacji resztek pokładów  
B. Zagospodarowanie skały płonnej do likwidacji pustek po eksploatacji pokładów systemem 

chodnikowym  
C. Zagospodarowanie skały płonnej do likwidacji szybów 
D. Zagospodarowanie odpadów przeróbczych do likwidacji szybów  
E. Zagospodarowanie odpadów flotacyjnych w doszczelnianiu zrobów zwałowych  
F. Wytwarzanie mieszaniny samozestalającej z wykorzystaniem szlamów z hydrometalurgii 

cynku i ołowiu oraz popiołów lotnych do wypełniania pustek poeksploatacyjnych 
GRUPA IV - Kruszywa, ceramika 

A. Produkcja ceramiki budowlanej ze skały płonnej 
B. Produkcja ceramiki budowlanej z odpadów przeróbczych 
C. Produkcja kruszyw sztucznych z mułów węglowych powstających w procesie flotacji  
D. Produkcja kruszyw z odpadów 
E. Produkcja kruszyw z odpadów pozyskiwanych z hałdy oraz instalacji przeróbki  
F. Technologia wytwarzania lekkiego kruszywa spiekanego LSA z surowców odpadowych, w 

tym z odpadów flotacyjnych (mułów) z przeróbki węgla kamiennego 
GRUPA V - Odzysk substancji węglowej 

A. Pozyskanie węgla z odpadów flotacyjnych  
B. Pozyskanie węgla z odpadów drobnoziarnistych 
C. Pozyskanie węgla z odpadów powęglowych 
D. Pozyskanie mikro i nano-węgli jako paliwa żelowego z odpadów flotacyjnych 

E. Pozyskanie węgla z odpadów poflotacyjnych 
F. Pozyskiwanie węgla z odpadów drobnoziarnistych i poflotacyjnych zdeponowanych w stawach 

osadowych 
3.3. Zespó  ekspertów  

Analiza metodą AHP opiera się na zdaniu wybranych ekspertów, dokonujących subiektywnej Oce-
ny poszczególnych kryteriów i wariantów postępowania (tu: technologii zagospodarowania odpa-
dów). Od wiedzy i doświadczenie ekspertów zależy wartość dokonanych wyborów. Do zespołu 
tego zaproszono specjalistów w zakresie górnictwa, przeróbki surowców, gospodarki odpadami 
oraz inżynierii środowiska. Reprezentowali oni wiodące ośrodki naukowe specjalizujące się w po-
ruszanych zagadnieniach, przemysł górniczy oraz przedsiębiorstwa zajmujące się m.in. zagospoda-
rowaniem odpadów, rekultywacją terenów oraz produkcją kruszyw. 

 

4. PRZEBIEG ANALIZY 

Ocena przebiegała w kilku etapach. W pierwszym z nich dokonano porównywano między sobą 
kryteria ogólne ze względu na poziom innowacyjności. Następnie, w podobny sposób oceniono 
kryteria szczegółowe w ramach kryteriów ogólnych. Kolejnym krokiem, a zarazem najuważniej-
szym punktem analizy, było porównywanie parami, między sobą technologii zagospodarowania 
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odpadów, należących do odpowiednich grup nadrzędnych (Grupy I-V) ze względu na kryteria 
ogólne, a następnie szczegółowe. Były to podstawowe zadania wytypowanych ekspertów. Przykła-
dowa tabela oceny technologii należących do grupy II względem kryterium szczegółowego A1 
przedstawiono w tabeli 1. 

 
 

Tabela 1. Arkusz oceny dla porównania parami technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla 
kamiennego należących do grupy II ze względu na kryterium szczegółowe A1 kryterium nadrzędnego A.  
Table 1. Evaluation sheet for compare management technologies of wastes from mining industry, belong to 
Group II, for the sake of subcriterion A1 of superior criterion A 

 Wa no   

 ab
so

lu
tn

a 

ba
rd

zo
 w

yr
aź

na
 

w
yr

aź
na

 

ni
ez

na
cz

na
 

je
dn

ak
ow

a 

ni
ez

na
cz

na
 

w
yr

aź
na

 

ba
rd

zo
 w

yr
aż

na
 

ab
so

lu
tn

a 

 
Zmienna 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Zmienna 

A. 
Zagospodarowanie 
ska y p onnej do 
likwidacji pustek po 
eksploatacji resztek 
pok adów  

                 

B. Zagospodarowanie skały płonnej do likwidacji 
pustek po eksploatacji pokładów systemem 
chodnikowym  

                 
C. Zagospodarowanie skały płonnej do likwidacji 
szybów 

                 
D. Zagospodarowanie odpadów przeróbczych do 
likwidacji szybów  

                 
E. Zagospodarowanie odpadów flotacyjnych w 
doszczelnianiu zrobów zwałowych  

                 

F. Wytwarzanie mieszaniny samozestalającej z 
wykorzystaniem szlamów z hydrometalurgii cynku i 
ołowiu oraz popiołów lotnych do wypełniania pustek 
poeksploatacyjnych 

B. 
Zagospodarowanie 
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eksploatacji 
pok adów systemem 
chodnikowym  

                 
C. Zagospodarowanie skały płonnej do likwidacji 
szybów 

                 
D. Zagospodarowanie odpadów przeróbczych do 
likwidacji szybów  

                 
E. Zagospodarowanie odpadów flotacyjnych w 
doszczelnianiu zrobów zwałowych  
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ołowiu oraz popiołów lotnych do wypełniania pustek 
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C. 
Zagospodarowanie 
ska y p onnej do 
likwidacji szybów 

                 
D. Zagospodarowanie odpadów przeróbczych do 
likwidacji szybów  

                 
E. Zagospodarowanie odpadów flotacyjnych w 
doszczelnianiu zrobów zwałowych  

                 

F. Wytwarzanie mieszaniny samozestalającej z 
wykorzystaniem szlamów z hydrometalurgii cynku i 
ołowiu oraz popiołów lotnych do wypełniania pustek 
poeksploatacyjnych 

D. 
Zagospodarowanie                  

E. Zagospodarowanie odpadów flotacyjnych w 
doszczelnianiu zrobów zwałowych  
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odpadów 
przeróbczych do 
likwidacji szybów  

                 

F. Wytwarzanie mieszaniny samozestalającej z 
wykorzystaniem szlamów z hydrometalurgii cynku i 
ołowiu oraz popiołów lotnych do wypełniania pustek 
poeksploatacyjnych 

 
 
Uzyskane oceny poddane zostały analizie zgodnie z zasadami metody AHP. W tym celu dla 

każdej z tabel ocen  wyznaczono macierz porównań wg schematu:  
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gdzie:  A – macierz kwadratowa o n elementach aij,, aij – wartości ocen (lub ich odwrotności) 
stopnia preferencji kryteriów i technologii zagospodarowania odpadów. 

 
Macierz porównań dla przykładowej tabeli ocen (tabela 1.) przedstawiono w tabeli 2.  
 
 
Tabela 2. Macierz porównań utworzona na bazie przykładowej tabeli ocen (tabela 1.) 
Table. 2. Compare matrix created on the base of evaluation table 1. 

 A B C D E F 

A 1 3/4 2 1 5/7 1/2 5/9 

B 1 1/3 1 2 2/9 2 5/8 5/9 

C 1/2 4/9 1 1 1/2 1/2 

D 4/7 1/2 1 1 1/2 2/5 

E 1 7/8 1 3/5 2 2 1/9 1 1 

F 1 4/5 1 5/6 2 2 1/2 1 1 
Suma 7,087167 6,125923 10,05898 10,4614732 4,107312 4,039558 

 
 
W kolejnym kroku dla każdej macierzy obliczano wartość wektora priorytetów oraz mak-

symalną wartość macierzy, według poniższych formuł. 
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Wartości macierzy znormalizowanej: 
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gdzie:  
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Maksymalna wartość własna macierzy: 
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Wartości wektora priorytetu (wagi) oraz maksymalną wartość własną macierzy dla II grupy 
technologii ze względu na kryterium szczegółowe A1 kryterium nadrzędnego A przedstawiono w 
tabeli 3.  

 
 
Tabela 3. Wartości wektora priorytetu (wagi) oraz maksymalną wartość własną macierzy dla II grupy 
technologii ze względu na kryterium szczegółowe A1 kryterium nadrzędnego A 
Table 3. Value of priority (weight) vector and  maximum value of matrix for waste management technologies 
belong to Group II, for the sake of subcriterion A1 of superior criterion A 

 A B C D E F Wektor 
priorytetu λ  

A 0,141 0,124 0,196 0,164 0,130 0,137 0,149 1,053 
B 0,186 0,163 0,221 0,194 0,152 0,136 0,175 1,074 
C 0,072 0,073 0,099 0,103 0,124 0,126 0,099 1,001 
D 0,082 0,081 0,092 0,096 0,116 0,098 0,094 0,983 
E 0,264 0,262 0,196 0,201 0,243 0,256 0,237 0,974 
F 0,255 0,297 0,196 0,242 0,235 0,248 0,246 0,992 

Suma 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,077 

 
Uzyskane wagi dla poszczególnych wariantów porównań posłużyły do przygotowania hie-

rarchii ważności kryteriów oraz technologii zagospodarowania odpadów. 
 
 

5. WYNIKI ANALIZY 

W pierwszej kolejności dokonano ocen ważności kryteriów nadrzędnych oraz kryteriów szczegół-
łowych w ramach kryteriów nadrzędnych. Odpowiednie wartości wektorów priorytetów zestawio-
no w tabeli 5. 
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Tabela 5. Wartości wektorów priorytetów dla kryteriów nadrzędnych oraz szczegółowych 
Table 5. Value of priority (weight) vector for superior criterion and subcriterions  

Wartości wektora priorytetu (wagi) dla kryteriów szczegółowych 
 Priorytet  Waga 

 

A   0,177 

 

B   0,147 
C   0,152 
D   0,204 
E    0,319 

Wartości wektora priorytetu (wagi) dla kryteriów szczegółowych 
 Priorytet  Waga  Priorytet  Waga  Priorytet Waga  Priorytet Waga  Priorytet  Waga 

A1   0,168    B1   0,106    C1   0,230    D1   0,259    E1   0,103    
A2   0,211    B2   0,360    C2   0,265    D2   0,284    E2   0,222    
A3   0,232    B3   0,254    C3   0,202    D3   0,174    E3   0,163    
A4   0,130    B4   0,161    C4   0,101    D4   0,143    E4   0,128    
A5   0,258    B5   0,119    C5   0,202    D5   0,141    E5   0,385    

 
 
Za najważniejsze kryterium nadrzędne eksperci uznali Kryterium E: „bezpieczeństwa rozumia-

nego jako bezpieczeństwo ludzi i procesu technologicznego”. W ramach oceny kryteriów szcze-
gółowych wybrano odpowiednio: 

A5. Poziom produktu technologii i jego pozycja na rynku, 
B2. Zapewnienie maksymalnego wykorzystania odpadów, 
C2. Zapewnienie regularności i ciągłości dostaw odpadów, 
D2. Emisja zanieczyszczeń do środowiska z procesu technologicznego, 
E5. Bezpieczeństwo obsługi i zapewnienie komfortu ich pracy, 
 
Wyniki oceny (wg wartości wektora priorytetów) technologii uśredniano według dwóch me-

tod (uśrednianie wyników końcowych oraz cząstkowych). Uzyskano tym samym dwie hierarchie 
innowacyjności technologii zagospodarowania odpadów górnictwa węgla kamiennego. W ocenie 
innowacyjności uwzględniono najważniejsze okoliczności mające obecnie, jak również w przy-
szłości, wpływ na tę właściwość analizowanych technologii. Stanowią one charakterystyki samych 
analizowanych technologii jak również zostały ujęte w istocie sformułowanych i uwzględnianych 
w analizie kryteriów. Porównanie rankingów innowacyjności technologii zagospodarowania odpa-
dów z górnictwa węgla kamiennego, wg poszczególnych grup, zestawiono w tabeli 6. 

 
 

Tabela 6. Porównanie rankingów innowacyjności dla technologii zagospodarowania 
odpadów z górnictwa węgla kamiennego 
Table 6. Comparison of innovation rank for management technologies of waste from mining industry  

Miejsce 
rankingowe 

I sposób hierarchizacji technologii II sposób hierarchizacji technologii 
Nazwa 

technologii 
Wartość średnia 

wskaźnika priorytetu 
Nazwa 

technologii 
Wartość średnia 

wskaźnika priorytetu 
1. Grupa I B 0,370 Grupa I B 0,399 
2. Grupa I C 0,343 Grupa I C 0,354 
3. Grupa I  A 0,287 Grupa I A 0,246 
4. Grupa II  A 0,187 Grupa II A 0,189 
5. Grupa II  F 0,187 Grupa II B 0,188 
6. Grupa II  B 0,174 Grupa II E 0,180 
7. Grupa II  E 0,170 Grupa II F 0,163 
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Miejsce 
rankingowe 

I sposób hierarchizacji technologii II sposób hierarchizacji technologii 
Nazwa 

technologii 
Wartość średnia 

wskaźnika priorytetu 
Nazwa 

technologii 
Wartość średnia 

wskaźnika priorytetu 
8. Grupa II  C 0,144 Grupa II D 0,143 
9. Grupa II  D 0,138 Grupa II C 0,136 

10. Grupa III  A 0,373 Grupa III B 0,371 
11. Grupa III  B 0,357 Grupa III A 0,350 
12. Grupa III  C 0,269 Grupa III C 0,279 
13. Grupa IV E 0,232 Grupa IV E 0,231 
14. Grupa IV D 0,216 Grupa IV D 0,221 
15. Grupa IV F 0,177 Grupa IV F 0,173 
16. Grupa IV A 0,132 Grupa IV B 0,128 
17. Grupa IV B 0,127 Grupa IV A 0,124 
18. Grupa IV C 0,117 Grupa IV C 0,123 
19. Grupa V F 0,187 Grupa V F 0,189 
20. Grupa V C 0,181 Grupa V C 0,176 
21. Grupa V B 0,171 Grupa V B 0,173 
22. Grupa V E 0,160 Grupa V E 0,167 
23. Grupa V A 0,156 Grupa V A 0,161 
24. Grupa V D 0,145 Grupa V D 0,134 

 
Zestawienie rankingów innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów górnictwa 

węgla kamiennego (tabela 6.) pozwala na stwierdzenie, że w trzech grupach technologii (II, III i 
IV) objawiły się istotne różnice w hierarchii wynikające z różnych metod uśredniania wyników. 
Opierając rankingi na średnich wartościach priorytetów, można przyjąć następującą kolejność 
końcową:  

dla grupy II: B, F, E, C, D; 
dla grupy III: A i B równorzędnie, C; 
dla grupy IV: E, D, F, A, B, C. 

Technologie uznane przez ekspertów za  najbardziej innowacyjne w poszczególnych 
grupach to: 

Grupa I technologia IB  Zagospodarowanie odpadów przeróbczych do 
rekultywacji technicznej terenów zdegradowanych; 
Grupa II technologia IIA  Zagospodarowanie skały płonnej do likwidacji pustek 
po eksploatacji resztek pokładów; 
Grupa III technologia IIIB  Zagospodarowanie odpadów flotacyjnych w 
podsadzce samo zestalającej, równorzędnie z III A   Zagospodarowanie skały 
płonnej jako materiału w technologii zawiesinowej 
Grupa IV technologia IVE  Produkcja kruszyw z odpadów pozyskiwanych z 
hałdy oraz instalacji przeróbki; 
Grupa V technologia VF  Pozyskiwanie węgla z odpadów drobnoziarnistych i 
poflotacyjnych zdeponowanych w stawach osadowych. 

 

6. WNIOSKI 

Metoda AHP jest często wykorzystywana w sytuacji konieczności wyboru  jednego spośród wielu 
rozwiązań. W ogólnej ocenie wykazała swoją przydatność również w zakresie oceny technologii 
zagospodarowania odpadów. Ocena z wykorzystaniem tej metody pozwoliła na wybór najbardziej 
innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego. Nie we 
wszystkich przypadkach rankingi wynikowe odpowiadają praktyce w zakresie popularności tych 
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technologii. Jednak, jak to zaznaczono na wstępie, za przejaw innowacyjności uznano zdolność 
technologii do adoptowania i wykorzystywania najnowszych rozwiązań technicznych, technolo-
gicznych, organizacyjnych. 

Doświadczenia w zakresie zastosowania metody AHP, jako narzędzia w bardzo złożonym 
procesie wyboru, poparte również opiniami ekspertów, pozwalają na sformułowanie kilku uwag, 
pomocnych dla podobnych zastosowań w przyszłości. Przed przystąpieniem do właściwej fazy 
oceny należy pamiętać, że metoda AHP wymaga:  

określenia kryteriów oceny odpowiadających oczekiwanym rezultatom, 
bardzo dokładnego przygotowania ocenianych wariantów pod względem 
jednorodności opisu, 
wyraźnego rozdzielenia alternatywnych rozwiązań, pozwalających na ustalenie ich 
hierarchii, 
wytypowani eksperci powinni charakteryzować się specjalistyczną wiedzą w 
zakresie analizowanego przedmiotu, popartą doświadczeniem pozwalającym. 
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Innovation Assessment of the Technology, Waste Management 
from Coal Mining – AHP Method 
 
The paper shows manner of innovate assessment of selected management technologies of waste 
from mining industry, with use of hierarchical analysis of the problem (AHP). Method of Analytic 
Hierarchy Process (AHP) is one of the methods of hierarchical analysis of multi-decision prob-
lems. It allows on decomposition of the complex issue of decision-making and the creation of the 
final ranking for a finite set of alternatives. The paper presents the results of the analysis of hie-
rarchical problems conducted by the Foresight OGWK in relation to the superior criteria in pairs 
due to innovation of technology, pairs of subcriteria and the defined technologies for the sake of 
specific criteria. 
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Rekultywacja terenów przekształconych działalnością górniczą 
w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 
 
 
Urszula Mieszczak 
Katowicki Holding W glowy S.A. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Prowadzona w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. działalność 
górnicza uwzględnia zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 
 Katowicki Holding Węglowy S.A. posiada opracowaną „Strategię ograniczania negatywnych 
skutków oddziaływania na środowisko oraz pełnego dostosowania do wymogów Unii Europejskiej” 
obejmującą lata 2007–2015, której celem jest ograniczanie negatywnych skutków oddziaływania 
kopalń na środowisko. 
 Zadania zawarte w „Strategii ograniczania...” są również ujęte w Programie Zarządzania Środo-
wiskowego dla Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 
 Od szeregu lat kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. prowadzą rekultywację tere-
nów przekształconych działalnością górniczą, niwelując je za pomocą skały płonnej własnej i za-
gospodarowując zgodnie z posiadanymi decyzjami wydanymi przez stosowne urzędy. 
 Prowadzona rekultywacja przyczynia się do przywrócenia wartości użytkowej przedmiotowych 
terenów oraz do zagospodarowania (odzysku) odpadów pogórniczych. Zrekultywowane tereny po-
prawiają walory krajobrazowe, stanowią między innymi pasy zieleni izolujące tereny zabudowy 
mieszkalnej od terenów przemysłowych kopalń oraz poprawiają komfort życia mieszkańców. 
 Łączna powierzchnia dotychczas zrekultywowanych terenów przekształconych działalnością 
górniczą w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. wynosi 155,84 ha. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Zasady ochrony środowiska, zrównoważony rozwój, strategia ogranicza-
nia negatywnych skutków oddziaływania na środowisko, rekultywacja terenów przekształconych 
działalnością górniczą, przywrócenie wartości użytkowej 
 
 
 
WSTĘP 
 
Prowadzona w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. działalność górnicza uwzględ-
nia zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 
 Katowicki Holding Węglowy S.A. posiada opracowaną „Strategię ograniczania negatywnych 
skutków oddziaływania na środowisko oraz pełnego dostosowania do wymogów Unii Europejskiej” 
obejmującą lata 2007–2015, której celem jest ograniczanie negatywnych skutków oddziaływania 
kopalń na środowisko. 
 Zadania zawarte w „Strategii ograniczania...” są również ujęte w Programie Zarządzania Środo-
wiskowego dla Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 
 Działalność kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. usprawniana jest również poprzez 
ich funkcjonowanie w oparciu o wymogi Systemu Zarządzania Jakością, Systemu Zarządzania Bez-
pieczeństwem i Higieną Pracy oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego. 
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 Wdrożenie przez Katowicki Holding Węglowy S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest 
nowatorskim sposobem na poprawę efektywności działania. 
 Celem ograniczenia względnie eliminacji uciążliwości nieodłącznie związanych z działalnością 
przemysłową zakładów górniczych prowadzona jest szeroka działalność inwestycyjna. 
 Eksploatacja górnicza jest głęboką ingerencją w środowisko przyrodnicze pociągając za sobą je-
go nieuchronną degradację. Dewastacji ulegają nie tylko zasoby przyrody i zabudowa na powierz-
chni, ale zostaje także przekształcona rzeźba terenu prowadząc do powstania rozległych antropo-
genicznych form. 
 Dlatego ważną sprawą staje się przywracanie obszarom przekształconym ich wartości biolo-
gicznej oraz estetycznych walorów krajobrazu. Podstawowym celem, jaki ma do spełnienia rekul-
tywacja (lub zagospodarowanie) na terenach zdegradowanych w wyniku eksploatacji górniczej jest 
przede wszystkim odtworzenie stanu zbliżonego do pierwotnego lub też stworzenie nowej jakości 
obiektu pozwalającej na prowadzenie działalności rolnej, leśnej lub innej społecznie użytecznej, 
a tym samym wyeliminowanie uciążliwości nieużytku dla otoczenia. 
 Na szczególną uwagę zasługuje omówienie prac rekultywacyjnych prowadzonych w kopalniach: 
„Murcki-Staszic”, „Mysłowice-Wesoła” – Ruch „Wesoła”, „Wieczorek”, „Wujek” – Ruch „Wujek” 
i „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o. 
 
 
1. REKULTYWACJA TERENÓW PRZEKSZTAŁCONYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GÓRNICZĄ 
 
Od szeregu lat kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. prowadzą rekultywację terenów 
przekształconych działalnością górniczą, niwelując je za pomocą skały płonnej własnej i zagospo-
darowując zgodnie z posiadanymi decyzjami wydanymi przez stosowne urzędy. 
 
KWK „MURCKI-STASZIC” – RUCH „BO E DARY” 
 

Kopalnia „Murcki-Staszic” – Ruch „Boże Dary” od lat prowadziła prace rekultywacyjne. Oto kilka 
przykładów. 
 

Rekultywacja terenu poprzemys owego Wiesia III 
w Katowicach-Murckach (fot. 1) (lata realizacji 1991–1995) 
Teren zlokalizowany jest w Katowicach-Murckach w pobliżu rezerwatu Ochojec. Ogólna po-
wierzchnia obiektu objęta od roku 1991 rekultywacją i zagospodarowaniem wraz z terenem przy-
ległym wynosiła 14,39 ha. Do zagospodarowania poprzez zalesienie przeznaczono obszar o po-
wierzchni 13,51 ha, pozostały obszar zajmują drogi technologiczne i rowy opaskowe. Prace na tym 
obiekcie zostały rozpoczęte po dokonaniu uzgodnień i zatwierdzeniu projektu przez administratora 
terenu, tj. Nadleśnictwo Katowice. 
 Zakres prac obejmował rekultywację techniczną polegającą na wypełnieniu niecki odpadami po-
górniczymi – skałą płonną, uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej, ukształtowaniu skarp, 
wykonaniu osadników. Rekultywacja biologiczna obejmowała sadzenie drzewek i krzewów we 
wcześniej przygotowane rowy i dołki. Łącznie zasadzono na tym terenie ok. 100 tys. sztuk drzew 
i krzewów. 
 Teren po rekultywacji był sukcesywnie przekazywany w użytkowanie Nadleśnictwu Katowice. 
 

Staw Barbara w Katowicach-Giszowcu (fot. 2) (lata realizacji 1999–2001) – 
zmniejszenie zalewiska z 7,5 ha do oko o 2,4 ha 
Na początku lat siedemdziesiątych staw Barbara posiadał powierzchnię 2,4 ha. Jednoczesna eks-
ploatacja kopalń „Staszic” i „Murcki” po stronie zachodniej Uskoku Kłodnickiego, spowodowała 
przechylenie terenu w kierunku zachodnim. Woda ze stawu Barbara rozlała się po otaczającym 
terenie zwiększając powierzchnię stawu do 7,5 ha. Naprawa szkody, uzgodniona z Nadleśnictwem 
Katowic, polegała na przywróceniu powierzchni lustra do jego stanu pierwotnego. 
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Fot. 1. Efekt wykonanej rekultywacji biologicznej w kierunku 
leśnym – sadzonki sosny po kilkuletniej wegetacji 
Photo 1. An effect of biological land reclamation directed towards 
forest cover – pine cuttings after a few years vegetation 

 

 
 
Fot. 2. Widok na staw Barbara po zakończeniu robót polegających na ograniczeniu 
jego powierzchni oraz regulacji i zagospodarowaniu brzegów 
Photo 2. A view of the Barbara pond after termination of work consisting 
of area limitation and lakeside-control and management 
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Zagospodarowanie zwa owiska w Katowicach-Kostuchnie (fot. 3) 
(lata realizacji: 1999–2007) 
Powyższy obiekt jest zlokalizowany w dzielnicy Katowice-Kostuchna i stanowi nadpoziomowo 
ukształtowaną bryłę powstałą w wyniku nagromadzenia odpadów pogórniczych (głównie skały płon-
nej) odtransportowanych ze zlokalizowanego obok Zakładu Mechanicznej Przeróbki Węgla. 
 Istniejące na terenie Kostuchny zwałowisko odpadów górniczych, jest pozostałością po poprzed-
niczce kopalni „Murcki”, tj. kopalni „Boże Dary”. Powstawało ono w latach 1900–1998 i stanowi 
nagromadzenie odpadów pogórniczych pochodzących ze zlokalizowanej tu kopalni, której budowę 
zapoczątkowali w latach dwudziestych ubiegłego wieku książęta pszczyńscy, pod nazwą „Böer” 
(„Boże Dary”). 
 Prace rekultywacyjne rozpoczęto w roku 1999, na podstawie otrzymanego pozwolenia na budo-
wę. Polegały one na docelowym ukształtowaniu powierzchni zwałowiska z wykorzystaniem skały 
płonnej (decyzja Prezydenta Katowic). 
 Kopalnia zrealizowała w wyznaczonym terminie i w całości zadanie, dotyczące usunięcia przy-
czyn szkodliwego oddziaływania na środowisko przedmiotowego zwałowiska, poprzez wykonanie 
na powierzchni 27 ha rekultywacji i zagospodarowania zielenią urządzoną. 
 Powyższy obiekt został uwzględniony w „Koncepcji zagospodarowania przestrzennego Parku 
Rekreacyjno-Sportowego Południe”, która przewiduje także ewentualność umiejscowienia w ob-
szarze tego zwałowiska miedzy innymi wyciągu narciarskiego (orczykowego i krzesełkowego), 
sztucznego stoku narciarskiego i saneczkowego oraz z myślą o rekreacji w okresie zimy natural-
nych tras narciarskich (zjazdowych i biegowych). 
 

 
 
Fot. 3. Widok ogólny na docelowo ukształtowaną bryłę zwałowiska w Katowicach-Kostuchnie 
Photo 3. A view of the final shape of the dumping ground in Katowice-Kostuchna 

 
Zagospodarowanie zwa owiska w Katowicach-Murckach (fot. 4) 
(lata realizacji: 2002–2011) 
Zwałowisko o powierzchni około 20 ha jest nieczynnym przemysłowo obiektem nadpoziomowym, 
zlokalizowanym w dzielnicy Katowice-Murcki. 
 Powstało w obecnej formie na przestrzeni ostatnich około 35 lat z nagromadzenia odpadów po-
górniczych, których źródłem był nieistniejący już Zakład Mechanicznej Przeróbki Węgla zlokali-
zowany przy zlikwidowanym Ruchu I KWK „Murcki” (byłe szyby Maria). 
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 W ramach przewidzianego do realizacji w latach 2002–2011 zadania, wykonano docelowe uksz-
tałtowanie powierzchni przedmiotowego zwałowiska wraz z drogami technologicznymi, częścią 
obiektów związanych z odprowadzeniem nadmiaru wód opadowych oraz zatrawieniem wyznaczo-
nych powierzchni obiektu. 
 Do wykonania pozostała reszta obiektów umożliwiających odprowadzenie do odbiornika po-
wierzchniowego nadmiaru wód opadowych spływających z powierzchni zwałowiska, w tym dwa 
osadniki i rów odprowadzający wraz z jego wlotem do Rowu Murckowskiego oraz stabilizacja 
(ewentualna przebudowa) zachodniej skarpy tego obiektu. 
 Efekt ekologiczny – rekultywacja i zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 20 ha (kierunek 
rekultywacji – zieleń urządzona). 
 Przewidywaną funkcją omawianego obiektu po zakończeniu jego rekultywacji i zagospodaro-
waniu jest pełnienie roli terenu parkowo-rekreacyjnego, stanowiącego zaplecze wypoczynkowe 
w głównej mierze dla okolicznej społeczności. 
 Opracowana przez Biuro Rozwoju Miasta Katowice Sp. z o.o. „Koncepcja zagospodarowania 
przestrzennego Parku Rekreacyjno-Sportowego Południe, w skład którego zostało zaliczone po do-
celowym zagospodarowaniu zwałowisko w Katowicach-Murckach, przewiduje również możliwość 
lokalizacji na jego terenie w dalszej przyszłości między innymi kortów tenisowych, motelu, kąpie-
liska i ośrodka odnowy biologicznej. 

 

 
 
Fot. 4. Widok na fragment zwałowiska w Katowicach-Murckach (od strony wschodniej), przed 
zakończeniem rekultywacji podstawowej, obrazujący sukcesję naturalną pionierskich gatunków drzew 
Photo 4. An eastern side fragment of the dumping ground in Katowice-Murcki before the end 
of the primary recultivation, which shows the natural succession of pioneering tree species 
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Rekultywacja osadników Krystyna (fot. 5) 
(lata realizacji: 2005–2012) 
Byłe osadniki wód popłuczkowych Krystyna położone są na południowo-zachodnim zboczu Wzgó-
rza Wandy na pograniczu dzielnicy Katowice-Kostuchna i Katowice-Murcki. 
 Do osadników kierowane były wody popłuczkowe z Zakładów Mechanicznej Przeróbki Węgla. 
 Po sedymentacji z mieszaniny wodno-mułowej części stałych, które pozostały w osadnikach, 
woda była odpompowywana do powtórnego wykorzystania (zawracana do obiegu zamkniętego). 
 Zalądowane całkowicie komory osadników Krystyna zostały wyłączone z eksploatacji, stano-
wiąc zdegradowany w wyniku działalności przemysłowej teren leśny (wcześniej przekazany przez 
jego dysponenta, czyli Lasy Państwowe do czasowego wykorzystania). 
 W ramach przewidzianego do realizacji w latach 2005–2012 zadania, zakończono docelowe 
kształtowanie bryły omawianego obiektu wraz z częścią dróg technologicznych i rowów, w celu 
przygotowania jego powierzchni do zalesienia. 
 Do wykonania pozostały podstawowe obiekty związane z odprowadzeniem nadmiaru wód opa-
dowych (osadnik i rowy opaskowe) oraz przeprowadzenie rekultywacji biologicznej. 
 W latach 2011–2012 planuje się wykonać zalesienie powierzchni osadników Krystyna (około 
14 ha). 
 Wysadzone drzewa i krzewy w okresie do 5 lat będą poddane zabiegom pielęgnacyjnym. 
 Po całkowitym zakończeniu prac (zazielenieniu) łącznie z wykonaniem wymaganego zakresu 
prac pielęgnacyjnych przedmiotowy teren zostanie przekazany w użytkowanie Lasom Państwo-
wym. 
 Teren byłych osadników Krystyna jako trzeci obiekt został również włączony do „Koncepcji 
zagospodarowania przestrzennego Parku Rekreacyjno-Sportowego Południe”. 
 

 
 
Fot. 5. Etap docelowego ukształtowania powierzchni jednej z komór osadników 
Krystyna w ramach przygotowania do rekultywacji biologicznej 
Photo 5. A stage of the final surface shaping of one of the chambers in the Krystyna 
sedimentation basins in the process of preparation to biological recultivation 
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KWK „MURCKI-STASZIC” – RUCH „STASZIC” 
 

Rekultywacja biologiczna ha dy ska y p onnej zlokalizowanej 
przy szybie III kopalni (rok realizacji – 2001) 
W 2001 roku KWK „Staszic” (obecnie KWK „Murcki-Staszic” – Ruch „Staszic”) przeprowadziła 
rekultywację biologiczną hałdy skały płonnej zlokalizowanej przy szybie III kopalni (fot. 6). W ra-
mach rekultywacji na powierzchni 1,25 ha wysadzono 7292 sztuk drzew i krzewów. 

 

 
 
Fot. 6. Staw Górnik z zrekultywowaną hałdą w tle 
Photo 6. The Górnik Pond with a recultivated dump in the background 

 
Rekultywacja osadników Zuzanna (fot. 7) (lata realizacji 2003–2020) 
Osadniki Zuzanna zlokalizowane są w rejonie autostrady A4 i ulicy Górniczego Dorobku w Kato-
wicach na działce o powierzchni 100 270 m2, nr 1123/86, stanowiącej własność Skarbu Państwa 
w wieczystym użytkowaniu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Kopalni Węgla Kamiennego 
„Staszic”. 
 Osadniki Zuzanna do połowy lat osiemdziesiątych stanowiły obiekt technologiczny KWK „Sta-
szic”, służący do gromadzenia mułów popłuczkowych i mułów z osadników wód dołowych KWK 
„Staszic”. 
 Rekultywacja osadników Zuzanna jest czasowo wstrzymana – kontynuacja zadania uzależniona 
jest od decyzji administracyjnych Urzędu Miasta (w sprawie uzgodnienia warunków rekultywacji) 
i Urzędu Marszałkowskiego (w sprawie: odzysku odpadów poza instalacjami w toku rekultywacji). 
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Fot. 7. Osadniki Zuzanna 
Photo 7. The Zuzanna sedimentation basins 

 
Oczekiwany efekt ekologiczny 
Rekultywacja terenu o powierzchni około 10 ha zdegradowanego działalnością górniczą wraz z pod-
daniem odzyskowi około 293 900 Mg odpadów pogórniczych i około 7000 Mg odpadów energe-
tycznych (popiołów i żużli ze spalania węgla kamiennego). 
 
KWK „MYS OWICE-WESO A” – RUCH „WESO A” 
 

Rekultywacja terenu przez likwidacj  zalewiska 
przy ul. Spacerowej w Mys owicach (fot. 8) 
(lata realizacji 1997–2004) 
Zgodnie z planem inwestycyjnym zakończenie zadania nastąpiło w roku 2004. Efektem ekologicz-
nym realizacji zadania jest zrekultywowanie i zagospodarowanie 14,5 ha terenów w kierunku leś-
nym i leśno-parkowym. W ramach rekultywacji biologicznej nasadzono 9730 sztuk drzew oraz 7220 
sztuk krzewów. Ponadto uregulowano ciek wodny na odcinku o długości 0,894 km oraz odzyskano 
(wykorzystano) do rekultywacji 97 4592,0 Mg odpadów pogórniczych. 
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Fot. 8. Zrekultywowane zalewisko 
Photo 8. Recultivated overflow land 
 
KWK „WIECZOREK” 
 

W latach 2000–2001 kopalnia realizowa a zadanie pn. „Zagospodarowanie 
zrekultywowanego terenu w rejonie Stawu V” (fot. 9) 
Zadrzewiono teren o powierzchni 7,8 ha. Przywrócono zdegradowany teren do prowadzenia gos-
podarki leśnej przez Nadleśnictwo Katowice. 
 

 
 
Fot. 9. Zagospodarowanie zrekultywowanego terenu w rejonie Stawu V 
Photo 9. The development of the recultivated area around Pond 5 
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Od 2003 roku kopalnia prowadzi a rekultywacj  zalewiska 
na terenach le nych w rejonie stawu Bolina II (fot. 10) 
Zalewisko Bolina II powstało w wyniku osiadań terenu na skutek eksploatacji górniczej prowadzo-
nej przez KWK „Wieczorek”. W konsekwencji teren ten uległ całkowitej degradacji, zatracając 
w 100% wartość użytkową gruntów leśnych. 
 Docelowo w II kwartale 2004 roku zrekultywowano i zagospodarowano cały zdegradowany te-
ren o powierzchni około 3,1 ha. Posadzono około 28 tys. sztuk drzew różnych gatunków. 
 

 
 
Fot. 10. Zrekultywowany teren w rejonie stawu Bolina II 
Photo 10. The recultivated area around the Bolina II pond 

 
Usuwanie zagro enia powodziowego spowodowanego obni eniem terenu w rejonie przepustów 
potoku Bolina Po udniowa pod magistral  piaskow  i ulic  Mys owick  (fot. 11). 
Lata realizacji: 1999–2006 
Efekt ekologiczny – zabezpieczenie terenu 3,8 ha przed zalaniem wodą i degradacją terenów leś-
nych. 
 

 
 
Fot. 11. Rejon przepustu drogowego potoku Bolina Południowa 
Photo 11. The area of the culvert of the Bolina Południowa brook 
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KWK „WUJEK” – RUCH „WUJEK” 
 

W roku 2005 roku kopalnia zako czy a realizacj  zadania inwestycyjnego „Rekultywacja 
terenów osadnika Gregor przy ulicy Ligockiej o powierzchni 1,1 ha” 
Przeprowadzone w roku 2005 prace rekultywacyjne terenów osadnika Gregor przy ul. Ligockiej 
w Katowicach przywróciły niekorzystnie przekształcony w wyniku działalności górniczej teren 
o powierzchni 1,1 ha do pierwotnego ukształtowania. 
 W latach 2006–2009 została przeprowadzona rekultywacja ziemnych osadników wód dołowych 
przy ul. Dolnej o powierzchni 1,0 ha. 
 Eksploatacja osadników pozwoliła na zredukować zawiesinę w wodach dołowych odprowadza-
nych z kopalni. W trakcie odtworzenia osadników wykorzystano 1 1032,8 Mg odpadów. 
 
KWK „KAZIMIERZ-JULIUSZ” SP. Z O.O. 
 

Do chwili obecnej kopalnia zakończyła prace rekultywacyjne terenów o łącznej powierzchni 29 ha, 
tj. teren Nr 3 w rejonie Kazimierz oraz tereny Nr 6 i Nr 8 w rejonie Juliusz. 
 W trakcie realizacji są prace rekultywacyjne terenu zalewiskowego Nr 3a o powierzchni 13,88 ha 
w rejonie Kazimierz. W dniu 7 lipca 2007 roku kopalnia uzyskała nową decyzję rekultywacyjną 
zakładającą prowadzenie rekultywacji technicznej (niwelacji terenu zalewiska 19/69 własną skałą 
płonną) do roku 2016, natomiast rekultywacji biologicznej do roku 2020. Do końca 2010 roku zni-
welowano 11 ha terenu nr 3a. 
 Tereny powyższe, po wykonaniu rekultywacji oraz niezbędnych prac pielęgnacyjnych, przezna-
czone są do przekazania Lasom Państwowym. 
 

 
 
Fot. 12. Teren zrekultywowany Nr 3 o powierzchni 20,0 ha 
Photo 12. The 20.0 ha recultivated area No. 3 
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 Teren zrekultywowany Nr 3 (fot. 12) o powierzchni 20 ha usytuowany jest na terenie bagien 
i zalewisk. Znajduje się w Sosnowcu w dzielnicy Kazimierz Górniczy w pobliżu KWK „Kazimierz-
Juliusz”. Od strony północnej granica obiektu biegnie wzdłuż rzeki Bobrek, od wschodu wyznacza 
ją tor kolei wąskotorowej, południową granicę wyznacza dolna skarpa terenu. Zachodnia granica 
biegnie równolegle do toru PKP relacji Maczki–Kazimierz Górniczy w odległości około 8 m. 
W latach 1975–1998 kopalnia prowadziła prace rekultywacyjne wykorzystując do rekultywacji włas-
ną skałę płonną pochodzącą z rejonu Kazimierz. Przedmiotowy teren został zagospodarowany 
w kierunku leśnym poprzez wysadzenie około 130 tys. drzew i krzewów. 
 Teren zrekultywowany Nr 6 (fot. 13) o powierzchni 6,3 ha usytuowany jest w Sosnowcu 
(dzielnica Juliusz). Kształt terenu zbliżony jest do trójkąta o objętości około 530 tys. m3. 
 W roku 1984 kopalnia „Kazimierz-Juliusz” przystąpiła do niwelacji wyrobiska wykorzystując 
własną skałę płonną pochodzącą z rejonu Juliusz. 
 Skała płonna była zasobna w składniki pokarmowe dla roślin. 
 W latach 1995–1997 kopalnia zagospodarowała teren w kierunku leśnym wysadzając około 51 
tys. szt. drzew i krzewów typu: brzozy, dębu czerwonego, sosny czarnej, modrzewiu europejskiego, 
czeremchy amerykańskiej. 
 

 
 
Fot. 13. Teren zrekultywowany Nr 6 o powierzchni 6,3 ha 
Photo 13. The 6.3 ha recultivated area No. 6 

 
 Teren zrekultywowany Nr 8 (fot. 14) – jest to wyrobisko popiaskowe o powierzchni 2,85 ha, 
położone w granicach administracyjnych Sosnowca w dzielnicy Maczki, w południowej części ob-
szaru górniczego kopalni. 
 W latach 1992–1995 kopalnia przeprowadziła rekultywację techniczną przedmiotowego obiek-
tu poprzez zasypanie wyrobiska skałą płonną. W roku 1997 teren został zagospodarowany w kie-
runku leśnym poprzez wysadzenie około 17 tys. sztuk drzew i krzewów. 
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Fot. 14. Teren zrekultywowany Nr 8 o powierzchni 2,85 ha 
Photo 14. The 2.85 ha recultivated area No. 8 

 
 W trakcji realizacji są prace rekultywacyjne terenu zalewiskowego nr 3a o powierzchni 13,88 ha 
w rejonie Kazimierz – lata realizacji 1989–2020. 
 Oczekiwany efekt ekologiczny. 
 Kopalnia przewiduje zgodnie z uzyskaną decyzją rekultywacyjną dokończyć prace niwelacyjne 
terenu nr 3a o powierzchni 13,88 ha, a następnie zagospodarować go w kierunku leśnym. 
 
 
2. DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA EKOLOGICZNE 

KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A. 
 
Działania Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. prowadzone w zakresie rekultywacji terenów 
przekształconych działalnością górniczą umożliwiły między innymi otrzymanie następujących cer-
tyfikatów i nagród: 
– Nagroda główna w ogólnopolskim konkursie o „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii” w kategorii 

Gospodarka Odpadami, Rekultywacja Terenów Zdegradowanych – rok 2004 (rys. 1). 
– II miejsce w konkursie „Technośląsk” na najlepszy projekt zagospodarowania terenów poprze-

mysłowych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu – rok 2005. 
– Tytuł „Firma Przyjazna Środowisku” w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Śro-

dowisku” pod patronatem Prezydenta RP – rok 2006. 
– Przedłużenie znaku „Firma Przyjazna Środowisku” w Narodowym Konkursie Ekologicznym 

„Przyjaźni Środowisku” pod patronatem Prezydenta RP w Kategorii Przedsiębiorstwo „Przyjaz-
ne Środowisku” – rok 2007. 

– Nadanie statusu „Partnera Polskiej Ekologii” w VIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicz-
nego „Przyjaźni Środowisku” przez Ministra Środowiska i Ministra Gospodarki – rok 2007. 

– Przedłużenie znaku „Firma Przyjazna Środowisku” w Narodowym Konkursie Ekologicznym 
„Przyjaźni Środowisku” pod patronatem Prezydenta RP w Kategorii Przedsiębiorstwo „Przy-
jazne Środowisku” – rok 2008. 
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Rys. 1. Ekolaury 2004 (nagroda główna) w kategorii Gospodarka 
Odpadami, Rekultywacja Terenów Zdegradowanych – rok 2004 
Figure 1. Ekolaury 2004 (the main prize) in the Waste Management, 
Recultivation of Degraded Areas category, 2004 (Eco-Laurels) 

 
– Certyfikat „Firma Bliska Środowisku 2007” w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym 

„Firma Bliska Środowisku 2007” pod honorowym patronatem Ministra Środowiska – rok 2008. 
– Ekolaur w kategorii: „Gospodarka odpadami, rekultywacja terenów zdegradowanych” za „Prze-

prowadzoną rekultywację i zagospodarowanie terenów przekształconych działalnością górniczą 
w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.” – rok 2008 (rys. 2). 

– Certyfikat nadający tytuł „Mecenas Polskiej Ekologii” w Narodowym Konkursie Ekologicznym 
„Przyjaźni Środowisku” pod patronatem Prezydenta RP w Kategorii „Firma Przyjazna Środo-
wisku” – rok 2009 (rys. 3). 

– Certyfikat „Firma Bliska Środowisku 2008” oraz „Wyróżnienie” specjalne w Ogólnopolskim 
Konkursie Ekologicznym „Firma Bliska Środowisku 2008” pod honorowym patronatem Mini-
stra Środowiska – rok 2009. 
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– Certyfikat „Firma Bliska Środowisku 2009” oraz tytuł „Ekostrateg 2009” w Ogólnopolskim Kon-
kursie Ekologicznym „Firma Bliska Środowisku 2009” pod honorowym patronatem Ministra 
Środowiska – rok 2010. 

– Wyróżnienie w kategorii: „Rekultywacja terenów zdegradowanych” za „Rekultywację terenów 
nr 8, 6, 3 KWK „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o.” – rok 2010 (rys. 4). 

– Certyfikat „Firma Bliska Środowisku” bez roku nadania (rys. 5). Przedmiotowy Certyfikat na-
dany przez EFOE CERT Sp. z o.o. potwierdza, że Katowicki Holding Węglowy S.A. przystę-
pując trzy lata z rzędu do programu „Firma Bliska Środowisku” (edycja 2007, 2008, 2009) pod-
dał się weryfikacji wewnętrznej w zakresie spełnienia ekologicznych wymagań prawnych oraz 
strategii proekologicznych i systemów zarządzania uwzględniających aspekty ekologiczne. Cer-
tyfikat został wystawiony z trzy letnim terminem ważności. 

 

 
 
Rys. 2. Ekolaury 2008 (nagroda główna) w kategorii Gospodarka 
Odpadami i Rekultywacja Terenów Zdegradowanych – rok 2008 
Figure 2. Ekolaury 2008 (the main prize) in the Waste Management 
and Recultivation of Degraded Areas category, 2008 (Eco-Laurels) 
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Rys. 3. Certyfikat „Mecenas Polskiej Ekologii” – rok 2009 
Figure 3. The Mecenas Polskiej Ekologii Certificate, 2009 
(Patron of Polish Ecology) 
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Rys. 4. Ekolaury 2010 (wyróżnienie) w kategorii Rekultywacja terenów zdegradowanych – rok 2010 
Figure 4. Ekolaury 2010 (an honorable mention) in the Recultivation of Degraded Areas category, 2010 
(Eco-Laurels) 
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Rys. 5. Certyfikat „Firma Bliska Środowisku” – rok 2010 
Figure 5. The Firma Bliska Środowisku Certificate, 2010 (Company Close to the Environment) 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Od szeregu lat kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. prowadzą rekultywację terenów 
przekształconych działalnością górniczą, niwelując je za pomocą skały płonnej własnej i zagospoda-
rowując zgodnie z posiadanymi decyzjami wydanymi przez stosowne urzędy. 
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 Prowadzona rekultywacja przyczynia się do przywrócenia wartości użytkowej przedmiotowych 
terenów oraz do zagospodarowania (odzysku) odpadów pogórniczych. Zrekultywowane tereny po-
prawiają walory krajobrazowe, stanowią między innymi pasy zieleni izolujące tereny zabudowy 
mieszkalnej od terenów przemysłowych kopalń oraz poprawiają komfort życia mieszkańców. 
 Łączna powierzchnia dotychczas zrekultywowanych terenów przekształconych działalnością gór-
niczą w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. wynosi 155,84 ha. 
 
 
LITERATURA 
 
Materiały własne oraz z kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 
 
 
 
Reclamation of Areas Affected By the Activity 
of Katowicki Holding Węglowy S.A. Hard Coal Mines 
 
The mining activity run by Katowicki Holding Węglowy S.A. hard coal mines complies with prin-
ciples of environmental protection and sustainable development. 
 Katowicki Holding Weglowy S.A. has elaborated “The strategy for limiting the negative effects 
affecting the environment and continuing adjustment to European Union requirements” referring to 
the period 2007–2015 and aiming at reducing the negative effects of the mining on the environment. 
 Tasks set by “The strategy for limiting…” are also listed in the Environmental Management Pro-
gramme for Katowicki Holding Węglowy S.A. 
 For many years Katowicki Holding Węglowy S.A. hard coal mines run reclamation of areas af-
fected by mining, levelling the ground with waste rocks and than pursuing the management in com-
pliance with decisions taken by the relevant authorities. 
 The reclamation processes contribute to restoration of the land use value and to mine waste rec-
lamation. The reclaimed areas improve the advantages of the landscape, being the green belts isolat-
ing dwelling housing sites from mining industrial areas, as well as contributing to improvement of 
the occupants’ living standard. 
 The total area of the so far reclaimed areas affected by the mining activity of Katowicki Hold-
ing Weglowy S.A. hard coal mines amounts to 155,84 hectares. 
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Особенности управления процессами рекультивации  
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АННОТАЦИЯ: По результатам анализа технологии восстановления нарушенных 
подземными горными работами поверхностей рекомендована модель создания 
автоматизированной системы управления процессами рекультивации земель, 
адаптированной к реальным условиям производства. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Специализированное управление рекультивации земель; техническая 
рекультивация; биологическая рекультивация; технологическая схема; модель оперативного 
управления; система оперативно-производственного управления шахтой; доработка 
разведанных запасов; система адаптивного управления 
 
 
 

В соответствии с действующим законодательством, потери сельскохозяйственных 
угодий, вызванные подземными горными работами (мульды оседания, прогибы земной 
поверхности и др.), предусматривается компенсировать рекультивацией земель с 
последующей передачей их в землепользование [1]. На шахтах Западного Донбасса для 
восстановления поверхности, нарушенной горными работами, в системе производственного 
объединения по добыче угля было создано специализированное управление рекультивации 
земель (СУРЗ). В соответствии с принятыми законоположениями в обязанности СУРЗ, 
наряду с выполнением работ по восстановлению земель входили предварительные 
исследования факторов, которые определяют возможность восстановления земель: рельеф 
местности, литологию, гидрологический и водный режимы, климатические условия. В 
период освоения месторождения для получения количественных и качественных 
показателей перечисленных факторов для каждого участка поверхности, расположенного в 
пределах шахтного поля, СУРЗ разрабатывало индивидуальную программу 
восстановительных работ, которая предусматривала выбор наиболее приемлемого 
направления рекультивации и комплекса мероприятий рис. 1. 

В проектах развития региона предусматривалось, что рекультивируемые земли могут 
быть использованы, в сельском хозяйстве (земледелие, садоводство, животноводство); под 
производственные и целевые лесонасаждения  (почвозащитные, водоохранные, парки, 
лесопарки), под водоемы, а также для создания объектов отдыха (рекреационное 
направление), промышленных, жилищно-бытовых и культурных сооружений. Все 
указанные направления восстановления нарушенных горными работами шахтных отводов 
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земли предусматривают поэтапное выполнение комплекса мероприятий по технической и 
биологической рекультивации земель. 

В настоящий период большинство шахт Западного Донбасса дорабатывают 
разведанные запасы угля, поэтому работы по восстановлению нарушенных земель переданы 
горным предприятиям. Основным направлением рекультивации нарушенных земель в 
регионе является использование восстановленных территорий под лесонасаждения. 
Обусловлено это тем, что при восстановлении земель для сельского хозяйства расходы на 
рекультивацию в 1,5...2,5 раза выше расходов на восстановление земель, передаваемых 
лесному фонду. Комплекс работ по восстановлению и подготовке нарушенных территорий 
под лесонасаждения приведен на рис.1. 

 

 
 

Рис. 1. Классификация мероприятий по восстановлению и подготовке нарушенных территорий под 
лесонасаждения 
 

Целью настоящего исследования является установление особенностей взаимодействия 
основных процессов горнотехнической рекультивации земель, нарушенных подземными 
горными работами, для формирования модели оперативного управления мероприятиями по 
подготовке восстанавливаемых территорий под целевые лесонасаждения. Технологическая 
схема работ по рекультивации земель представлена на рис. 2. Она предусматривает 
управление процессами: расчистки рекультивируемой территории; снятия, перемещения и 

Направления рекультивации земель

С
ел
ьс
ко
хо
зя
йс
тв
ен
но
е 

В
од
ох
оз
яй
ст
ве
нн
ое

 

Л
ес
ох
оз
яй
ст
ве
нн
ое

 

Ре
кр
еа
ци
он
но
е 

С
ан
ит
ар
но

-г
иг
ие
ни
че
ск
ое

 

Основные этапы рекультивации

Горнотехнический Биологический

Засыпка ям, провалов и расчистка 
рекультивируемой территории

Снятие, перемещение и 
складирование плодородного слоя

Нанесение слоев породы и 
планировка отсыпанных 

Транспортирование и нанесение слоя 
плодородных пород и почвы

Проведение мелиоративных и 
противоэрозионных мероприятий

Временное озеленение поверхности 

Нанесение плодородного слоя, удобрений 

Подбор наиболее благоприятных пород 
деревьев, кустарников, трав 

Полное восстановление биологического 
потенциала

Восстановление эстетической ценности 
нарушенных земель 

SEP 2011, Sesja: Górnictwo a środowisko naturalne

– 842 –



складирования плодородного слоя; засыпки провалов, ям, выемок; планировки 
поверхностей отсыпанных слоев породы; транспортирования и нанесения почв и 
плодородных пород на рекультивируемые земли; мелиоративные и противоэрозионные 
мероприятия; устройство подъездных дорог и дренажной сети и др. 

Биологический этап рекультивации земель включает мероприятия по восстановлению 
их плодородия, осуществляемые после технической рекультивации. К нему относится 
комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на 
возобновление флоры и фауны. 

 

 
 

Рис. 2. Технологическая схема горнотехнической рекультивации подработанной территории: 
1 – слои из перегоревшей породы терриконов; 2 – слои, отсыпанные шахтной породой;  
3 – глинистый защитный слой; 4 – потенциально плодородный слой, снятый перед началом отсыпки; 
5 – растительный покров  

 
Накопленный на шахтах Западного Донбасса опыт восстановления нарушенных 

горными работами земель показывает, что для повышения эффективности мероприятий по 
горнотехнической рекультивации в условиях доработки запасов, каждая шахта должна 
иметь автоматизированную систему управления материальными, информационными и 
финансовыми потоками, позволяющую оперативно реагировать на изменения 
производственных ситуаций и координировать их параметры. 

Процессы рекультивации земель, нарушенных горными работами связаны с ведением 
объемных горных работ в подземных условиях, на поверхности шахты и в пределах горного 
отвода. 

Основной трудностью для лиц, непосредственно управляющих процессами 
рекультивации нарушенных земель, является то, что принимать решение им довольно часто 
приходится в условиях неопределенности, то есть, не располагая достаточно полной 
информацией о сложившейся ситуации в шахте и возможных последствиях 
предпринимаемых действий. 

В подобных ситуациях руководителей волнуют вопросы: как уменьшить 
неопределенность, насколько она допустима и каким действиям следует отдать 
предпочтение в условиях неопределенности. 

Обеспечением эффективной работы технологических звеньев шахты занимается 
система оперативно-производственного управления шахтой – диспетчерская служба, служба 
техники безопасности и др.  
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В типичных шахтных условиях процесс управления начинается с сигнала 
руководителю (диспетчеру) о появлении ситуации, по которой необходимо принимать 
решение. Например произошло обрушение пород кровли в подготовительной выработке или 
лаве. Если ситуация типичная и хорошо изучена решение принимается без промедления. 
Если же ее характеризует высокая степень неопределенности, дополняемая недостатком 
информации, субъективного опыта для принятия решения недостаточно.  

В подобной ситуации, чтобы уменьшить неопределенность, нужны дополнительные 
данные, обеспечивающие более обоснованный прогноз ожидаемых результатов. При этом 
лицу, ответственному за принятие решения, важно знать какое количество дополнительной 
информации необходимо получить, чтобы изменить первоначальный - интуитивный 
вариант решения.  

Опыт решения подобного рода задач накоплен в самообучающихся системах 
распознавания информации на основе кибернетики.  

В этой связи система оперативного управления процессами восстановления земель, 
нарушенных горными работами, должна предусматривать, что порядок и объемы 
выполнения технологических мероприятий горнотехнической рекультивации постоянно 
корректируются по результатам анализа форм и параметров техногенного рельефа, 
пригодности извлекаемых шахтных пород для биологического освоения, решения 
транспортных задач и эффективности работы используемых транспортных средств. 

Последнее обусловлено тем, что для выполнения масштабных работ по рекультивации 
плодородных и потенциально плодородных грунтов используют энергоемкие погрузочно-
транспортные машины и механизмы - бульдозеры, автоскреперы, экскаваторы. На 
затопленных и подтопленных участках выполняют водопонижение с осушением для 
возможности работы землеройных машин. В соответствии с графиком организации работ, 
снятые почвы складируют во временные отвалы или перемещают на отсыпанные породой 
участки для рекультивации. Извлекаемая при проведении подземных выработок порода 
доставляется по горным выработкам к стволу конвейерами или рельсовыми видами 
транспорта. Для вывоза, выданой из шахты породы, а также глины и песка из карьеров  
преимущественно используют большегрузные самосвалы. Таким образом процессами 
восстановления земель, нарушенных подземными горными работами, должна управлять 
автоматизированная система, адаптированная во времени и пространстве к условиям 
производства в шахте, карьерах и на участках рекультивации.  

Необходимо также учитывать, что горнотехнический этап рекультивации 
заканчивается нанесением на насыпные породные участки почвогрунтов, состоящих из: 
песчаного экрана мощностью 0,5 м для исключения капиллярного поднятия грунтовых вод; 
потенциально плодородного слоя 0,5 м; плодородного слоя мощностью 0,3 м. Для 
прекращения окислительных процессов в насыпных слоях из породы почвогрунты 
отсыпают с минимальным разрывом во времени.  

Биологическая рекультивация нарушенных земель выполняется после завершения 
горнотехнической и включает:  

– подготовительный этап, направленный на улучшение физических и биологических 
свойств почв, условий питания растений и расслоение пород;  

– хозяйственный, обеспечивающий повышение плодородия почв.  
Важной практической целью технической и биологической рекультивации является 

сокращение разрыва между началом отчуждения земель и их последующим использованием 
в преобразованном виде, 

Процесс биологической рекультивации заканчивается только тогда, когда содержание 
гумуса в новой почве достигает величины, соответствующей условиям нормального 
произрастания высаженных растений. Продолжительность этого периода составляет 15-30 
лет, а то и более.
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По результатам анализа количественных и качественных показателей, перечисленных 
мероприятий, установлено, что самыми трудоемкими и трудноуправляемыми процессами 
горнотехнической рекультивациии являются процессы снятия, транспортирования, 
складирования и укладки грунтов, различных по объемам, виду и физико-механическим 
свойствам. 

Так как рекультивация земель в пределах шахтного поля выполняется за средства шахт 
то все затраты на природоохранные мероприятия переносятся на себестоимость 
добываемого угля. Такая система взаиморасчетов вполне оправдана на стадии стабильного 
ведения горных работ, когда необходимые объемы перемещения грунтов соответствуют 
такому механизму развития шахты, при котором основные параметры поддерживаются в 
границах производственных и экономических пропорций, изменяющихся во времени.  

Однако при доработке разведанных запасов перед шахтами и угольной 
промышленностью в целом стоит более сложная задача, связанная с необходимостью 
оперативного управления процессами рекультивации земель, нарушенных главным образом 
в предыдущие годы деятельности горных предприятий. В настоящее время, в связи с 
масштабным внедрением очистных механизированных комплексов высокого технического 
уровня и интенсификацией горных работ, увеличивается длина и скорость подвигания лав, 
уменьшается число действующих очистных забоев, снижаются объемы проведения 
подготовительных выработок. То есть с увеличением количественных показателей 
производственной деятельности снижаются объемы породы, необходимой для 
формирования породных слоев в соответствии с действующей технологической схемой 
рекультивация.  

Таким образом, система адаптивного управления технологией горнотехнической 
рекультивации должна учитывать, что при доработке запасов угля у границ шахтных полей 
и в зонах влияния тектонических нарушений процессы подземных горных работ 
выполняются с неопределенным временем их выполнения, поэтому рост количественных 
параметров шахты довольно часто ограничивается качественными параметрами (системой 
подготовки, транспорта, вентиляции и пр.), то есть количественные параметры шахты, с 
позиции длительного времени, могут существенно изменяться лишь дискретно, поэтапно 

В этой связи определение интервала времени, в пределах которого как качественные, 
так и количественные параметры шахты могут оставаться неизменными, экономически 
эффективными, является важным исходным моментом поэтапного проектирования работ по 
управлению процессами рекультивации земель. 

На основании накопленного опыта выполнения восстановительных работ 
рекомендуется основные требования горнотехнической рекультивации выполнять в 
следующем порядке. 

На первом этапе горнотехнической рекультивации всесторонне изучается состав 
почвенного слоя и нижележащих пород; технологически  увязываются процессы снятия 
почвенного слоя на рекультивируемых поверхностях шахтного поля с календарными 
планами отработки выемочных столбов; выбирается место складирования и способ 
хранения почвы, снимаемой с подрабатываемого участка поверхности; изучается 
гидрология района горных работ и выбираются наиболее эффективные методы дренажа 
рекультивируемого участка. 

На втором этапе для принятого направления рекультивации и разработанной 
структурной схемы формирования грунтов проектируются объемы, и обосновывается 
экономико-математическая модель транспортной задачи в сетевой постановке на базе 
которой составляются графики и выбираются средства доставки шахтной породы и 
соответствующих компонентов. 

Следует также отметить, что в угольной промышленности до настоящего времени 
отсутствуют достаточно четкие решения по финансированию комплексных 
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природоохранных мероприятий, направленных не только на восстановление нарушенных 
земель, но и на создание экологически сбалансированной системы, что представляет 
экономическую и эстетическую (социальную) ценность для горнопромышленного региона. 
Связано это, прежде всего, с разделением всех затрат на капитальные вложения и 
эксплуатационные расходы, т.е. все расходы на природоохранные мероприятия переносятся 
на себестоимость добываемого угля. Однако способ переноса этих расходов не одинаков: 
капитальные вложения переносятся на себестоимость угля через амортизацию, а 
эксплуатационные расходы - непосредственно.  

Такая система вполне оправдана на стадии интенсивного ведения горных работ и 
характерная для шахт, стабильно выполняющих план добычи угля.  

Однако в Западном Донбассе, несмотря на накопленный определенный опыт 
рекультивации земель, в последний период наблюдается диспропорция (разрыв) между 
темпами отработки подготовленных к очистной выемке запасов угля и восстановления 
земельных угодий, нарушенных подземными горными работами. Обусловлено это 
интенсивным внедрением высокопроизводительных механизированных очистных и 
проходческих комплексов нового поколения. Кроме того, в объединении функционируют 
шахты, дорабатывающие промышленные запасы, которые переводятся в категорию не 
перспективных, то есть планируемые к закрытию или консервации. 

В отмеченных ситуациях на экономику процессов добычи угля и социально-
экологическое состояние шахтерского региона влияют не только объемы работ по 
рекультивации, но и время их осуществления. Последнее обусловлено не одинаковой 
интенсивностью ведения горных работ на различных этапах жизненного цикла шахты. 
Поэтому при разработке системы адаптивного управления процессами восстановления 
природных ресурсов возникают вопросы как, в каком порядке и за какие средства вести 
работы по рекультивации земель на подработанных участках шахтного поля в периоды 
стабильной работы горного предприятия, воспроизводства его мощности и реконструкции, а 
также на заключительном этапе жизненного цикла шахты и после ее закрытия.  

В этой связи для каждого этапа жизненного цикла горнопромышленного объекта 
рекомендуется планировать не только порядок выполнения работ по горнотехнической 
рекультивации земель, но и мероприятия по финансированию затрат на поддержание 
восстановленных угодий, то есть выполнять биологическую рекультивацию после закрытия 
(консервации) шахт. Обусловлено это тем, что процесс биологической рекультивации 
достаточно длительный, продолжается 15…30 лет и заканчивается только тогда, когда 
содержание гумуса в новой почве достигнет величины, соответствующей условиям 
нормального произрастания растений. 

На практике, как правило, используется пропорциональная система отчислений на 
рекультивацию земель из-за своей простоты и удобства вычислений. Более же естественным 
является регрессивный метод начисления сумм на рекультивацию, в котором отчисления 
пропорциональны оставшимся запасам полезного ископаемого [4]. Отчисления на 
рекультивацию земель, определенные этим методом, изменяется по закону: 

αteCC(t) 0  

где C(t)  – текущее значение отчислений на рекультивацию, 0C  – её начальное значение;  
 – параметр стоимости оставшихся запасов.  

 
Предлагаемая система начисления сумм на рекультивацию имеет следующие 

преимущества:  
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1. Можно принять любой срок жизненного цикла шахты, причем с продлением срока 
уменьшаются текущие отчисления на рекультивацию земель, что стимулирует отдачу 
основных производственных фондов.  

2. Себестоимость добычи полезных ископаемых, в связи с износом основных средств, 
резко возрастает к концу жизненного цикла шахты. Экспоненциальная система отчислений на 
рекультивацию переносит большую часть этих отчислений на периоды стабильной работы 
горного предприятия и тем самым, в известной степени, выравнивает текущую себестоимость 
добычи.  

3. Обеспечивает накопление значительно больших сумм средств в периоды стабильной 
работы горного предприятия. Это создает лучшие условия для рекультивации земель на 
завершающем этапе жизненного цикла шахты и после ее закрытия.  

Для приведения окружающей среды к состоянию устойчивого природопользования 
необходимо на различных этапах жизненного цикла шахты выполнять комплекс работ не 
только для морального обновления технологии добычи угля, но и разрабатывать 
инвестиционные проекты природопользования, адаптированные к непредвиденным 
изменениям внешней среды и ориентированные на развивающуюся рыночную систему. 
Поэтому при проектировании работ по рекультивации нарушенных земель необходимо 
учитывать, что получение экологического и социального эффектов нередко превышает прямую 
экономию затрат. Для оценки затрат на достижение эффекта от воспроизводства природных 
ресурсов предлагается использовать безразмерный показатель социально-экономической и 
экологической приемлемости инвестиционных проектов. 
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Justyna Swolkień 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia  Górnictwa i Geoin ynierii, Kraków 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Ochrona jakości wód rzeki Odry przed szkodliwymi wodami kopalnianymi sta-
nowi poważne wyzwanie dla nauki. W artykule podjęto próbę opisania zagadnienia prawidłowej 
regulacji rozpływu wód z kolektora „Olza”, tak aby utrzymywać w wodach rzeki stały poziom stę-
żeń zanieczyszczeń. Ustalono w warunkach jakiego objętościowego strumienia przepływu rzeki uda-
ło się najlepiej wyregulować pracę systemu. Bardzo istotne było również określenie zależności ob-
jętościowego strumienia przepływu rzeki od panujących w danym dniu warunków atmosferycznych. 
Miało to znaczenie z uwagi na fakt, iż właśnie od warunków atmosferycznych zależy ilość odpro-
wadzanej bądź retencjonowanej wody w zbiornikach, a także zasolenie rzeki. Cykl regulacji oparty 
jest o proces dobowego ustalania kolejności uruchamiania poszczególnych pompowni przy zada-
nym objętościowym strumieniu przepływu rzeki i ustalonym marginesie przepływu dla danej klasy 
czystości. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Retencjonowanie, regulacja, klasy czystości, kolektor, jakość wód, objęto-
ściowy strumień przepływu, kategorie przepływu 
 
 
 
WPROWADZENIE 
 
Zanieczyszczenie wód rzek południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego 
stanowi poważne zagrożenie dla ich ekosystemu. Odprowadzenie do Odry silnie zanieczyszczonych 
wód kopalnianych powoduje degradację ich środowiska naturalnego. Wody te stają się niezdatne 
do picia i wykorzystania w celach technologicznych. Istotne jest więc podjęcie działań mających 
na celu poprawę i ochronę ich jakości. Jednym z takich działań było uruchomienie w 1989 roku 
systemu hydrotechnicznej ochrony wód „Olza”, zwanego kolektorem „Olza”. System ten chronić 
miał mniejsze rzeki zlewni Górnej Odry i Górnej Wisły, jak również samą Odrę. Składał się on 
z systemu osadników przykopalnianych, pompowni oraz rurociągów łączących poszczególne kopal-
nie z bezpośrednim zrzutem wód do rzeki Leśnicy w miejscowości Turza Śląska. Pierwotnie zrzut 
wód miał odbywać się bezpośrednio do rzeki Odry, ale budowę systemu przerwano 10 km przed 
planowanym miejscem zrzutu. Takie rozwiązanie, funkcjonujące do roku 2004, narażało na szko-
dliwe działanie wód kopalnianych ekosystem małej rzeki Leśnicy, a także Olzy i nie pozwalało pra-
widłowo regulować rozpływem wód z kolektora „Olza”. Wynikało to z faktu mniejszej dobowej 
ilości wody (30 000 m3/dobę), którą można było odprowadzać do rzeki, a także konieczności uwz-
ględniania przepływu rzek Leśnicy, Olzy i Odry. Odprowadzanie silnie zanieczyszczonych, przede 
wszystkim jonami chlorkowymi i siarczanowymi, wód kopalnianych do Leśnicy doprowadziło do de-
wastacji jej florę i faunę. Podobna sytuacja miała miejsce w rzece Olzie, do której dopływa Leśni-
ca, w której zanotowano dziesięciokrotne przekroczenia norm II klasy czystości (300 mg/dm3)1 
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ze względu na jony chlorkowe. W rzece Odrze, do której z kolei dopływa Olza, wystąpiły cztero-
krotne przekroczenia tej normy. Sytuacja uległa zmianie dopiero, gdy w marcu 2004 roku otwarto 
dwururową magistralę z instalacją zrzutową w rzece Odrze. 
 Zastosowanie bezpośredniego zrzutu wód kopalnianych do rzeki Odry było bardzo dobrym 
rozwiązaniem, ale musiało ono zostać połączone z takim uregulowaniem objętościowego stru-
mienia przepływu wody w samym kolektorze, aby nie dopuścić do nadmiernych wahań stężeń jonów 
chlor-kowych i siarczanowych w rzece. Proces ten musi przebiegać z pełną znajomością jakości 
wód, które są odprowadzane za pośrednictwem kolektora, ale także z uwzględnieniem objęto-
ściowego strumienia przepływu samej rzeki, który to w sposób ścisły zależy od warunków atmos-
ferycznych. 
 W artykule podjęto próbę opisania wpływu regulowania rozpływem wód kopalnianych z kolek-
tora „Olza” na jakość wód rzeki Odry. 
 
 
CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU RETENCYJNO-DOZUJĄCEGO (KOLEKTORA) „OLZA” 
 
System retencyjno-dozujący „Olza” funkcjonuje w oparciu o sieć rurociągów łączących ze sobą 
osiem kopalń połudnowo-zachodniego GZW, w tym pięć kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 
(KWK „Borynia”, KWK „Jas-Mos”, KWK „Krupiński”, KWK „Pniówek”, KWK „Zofiówka”), 
oraz trzy kopalnie Kompanii Węglowej S.A. (KWK „Marcel”, KWK „Chwałowice”, KWK „Janko-
wice”) [1]. W skład systemu wchodzą osadniki przykopalniane, pompownie i zbiorniki retencyjne. 
Zarządcą systemu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. System zbudowa-
ny jest z rurociągów stalowych i polietylenowych o średnicach od 300 do 800 mm. Łączna ich dłu-
gość wynosi 73 km, a maksymalne ciśnienie, jakie może panować w rurociągach to 1,6 MPa [2]. 
 Od momentu uruchomienia kolektora „Olza”, woda w ilości 30000 m3/dobę wprowadzana była 
bezpośrednio do rzeki Leśnicy. W latach 1999–2003 przeprowadzone zostały remonty sieci rurocią-
gów [1]. Remonty polegały na wymianie części rurociągów stalowych na polietylenowe, włączeniu 
do eksploatacji dwóch zbiorników retencyjnych zlikwidowanej kopalni „Moszczenica”, a także wy-
budowaniu 8000 mb rurociągu prowadzącego bezpośrednio do rzeki Odry w miejscowości Olza. 
System „Olza” od końca 2003 roku wyposażony jest w dwururową magistralę o średnicach 630 mm 
(rys. 1) zakończoną instalacją zrzutową w dnie rzeki Odry. Magistrala ta składa się z 51 dysz roz-
mieszczonych pomiędzy brzegami rzeki. Dodatkowo system wyposażony jest w prawobrzeżny zrzut 
awaryjny. 
 

 
 
Rys. 1. Przekrój podłużny i poprzeczny instalacji zrzutowej kolektora „Olza” w rzece Odrze 
Figure 1. Cross and oblong section of the “Olza’s” interceptor sewer dropping installation in the Odra River 
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 W marcu 2004 roku system „Olza” rozpoczął odprowadzanie 32 000 m3/dobę wody bezpośred-
nio do rzeki Odry w miejscowości Olza [3]. 
WPŁYW ZMIANY LOKALIZACJI ZRZUTU WÓD DOŁOWYCH 
NA JAKOŚĆ WÓD RZEKI ODRY 
 
Rzeka Odra stanowi bardzo ważne ogniwo w procesie odprowadzania wód kopalnianych systemem 
„Olza”. Zmiana lokalizacji zrzutu wód z kolektora w znaczący sposób przyczyniła się do ogranicze-
nia ich szkodliwego wpływu na ekosystem tej rzeki, a jednocześnie usprawniła jego obsługę tech-
niczną. Zapewnienie odpowiedniego, szybkiego wymieszania wód kopalnianych z wodami rzeki 
Odry pozwoliło na zachowanie prawidłowych wartości stężeń jonów chlorkowych i siarczanowych 
na obu jej brzegach. Na rysunku 2 przedstawiono stężenia jonów chlorkowych i siarczanowych przed 
i po wprowadzeniu wód kopalnianych do rzeki Odry (odpowiednio na prawym i lewym brzegu 
rzeki) w okresie czterech miesięcy przed i odpowiednio czterech miesięcy po uruchomieniu nowej 
części systemu. 
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Rys. 2. Porównanie stężeń jonów Cl- i SO4

2- na prawym i lewym brzegu rzeki Odry 
przed (100 m po ujściu Olzy do Odry) i po uruchomieniu zmodernizowanej 
części systemu w okresie od VI do IX 2003 roku i od VI do IX 2004 roku 
Figure 2. Comparison of the Cl- and SO4

2- ions concentrations on the right 
and left side of the Odra River bank before and after setting the new 
dropping system in (period of VI to IX 2003 and of VI to IX 2004) 

 
 W przypadku odprowadzania wód kopalnianych za pośrednictwem rzeki Leśnicy, a następnie 
Olzy do Odry, 100 m poniżej ujścia Olzy, na prawym i lewym brzegu Odry występowała znaczna 
różnica stężeń jonów chlorkowych, dochodząca do 500 mg/dm3. W przypadku jonów siarczanowych 
nie zaobserwowano znaczących różnic w stężeniach (około 8 mg/dm3). Przyczyną tak dużych roz-
bieżności w stężeniach jonów chlorkowych na obu brzegach rzeki było prawobrzeżne wprowadza-
nie wód kopalnianych za pośrednictwem rzeki Olzy i brak możliwości wymieszania się ich z wo-
dami Odry na krótkim 100 m odcinku. Pełne wymieszanie następowało dopiero po około 8 km za 
ujściem Olzy. Inaczej przedstawiała się sytuacja po uruchomieniu nowego spustu kolektora do rze-
ki Odry. Zabudowanie w dnie rzeki systemu zrzutowego, składającego się z 51 dysz rozmieszczo-
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nych pomiędzy jej brzegami, pozwoliło na prawie całkowite wymieszanie wód już po 100 metrach. 
Średnie stężenie jonów chlorkowych na prawym brzegu wynosiło 400 mg/dm3, podczas gdy na 
lewym brzegu było ono równe 377 mg/dm3. W przypadku jonów siarczanowych średnie stężenia 
na obu brzegach były identyczne i wynosiły 132 mg/dm3. Pełne wymieszanie, przy stosowaniu sys-
temu zrzutowego w dnie rzeki powinno nastąpić już po 500 metrach. 
 Stopień wymieszania się wód kopalnianych z wodami rzeki jest bardzo ważny z uwagi na ja-
kość wód samej Odry. Zbyt duże wahania stężeń zanieczyszczeń, jak już wcześniej wspomniano, 
wpływają niekorzystnie na stabilność biologiczną ekosystemu rzeki. Miejscem, które ostatecznie 
pozwala ocenić stopień wymieszania wód jest punkt pomiarowy na rzece Odrze w miejscowości 
Krzyżanowice. Znajduje się on w odległości 5 km od nowego miejsca zrzutu kolektora. Na rysun-
ku 3 przedstawiono zmiany stężeń jonów chlorkowych i siarczanowych w Odrze Krzyżanowice 
w okresie od VI 2003 do XII 2004. 
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Rys. 3. Porównanie stężeń jonów Cl- i SO4

2- na prawym i lewym brzegu rzeki Odry w miejscowości 
Krzyżanowice przed i po uruchomieniu nowego miejsca zrzutu w okresie od VI 2003 do XII 2004 
Figure 3. Comparison of the Cl- and SO4

2- ions concentrations on the right and left side 
of the Odra River bank in the Krzyżanowice town before and after setting 
the new dropping system in (period of VI 2003 to XII 2004) 
 
 Przy stosowaniu tradycyjnego zrzutu prawobrzeżnego (VI 2003–III 2004) po 5 km od ujścia 
Olzy do Odry nie następowało pełne wymieszanie. Największa różnica stężeń, bo aż 462 mg/dm3, 
wystąpiła we wrześniu 2003 roku. Różnica zaś średnich stężeń na prawym i lewym brzegu Odry 
Krzyżanowice wynosiła prawie 100 mg/dm3. Sytuacja po uruchomieniu nowego miejsca zrzutu uleg-
ła znacznej poprawie. Z rysunku 3 widać, że po pięciu kilometrach od wprowadzenia wód kopal-
nianych do rzeki wymieszanie jest całkowite. Różnica stężeń jonów chlorkowych na obu brzegach 
wynosiła około 8 mg/dm3. W przypadku jonów siarczanowych wymieszanie wód na obu brzegach, 
zarówno przed, jak i po uruchomieniu nowego zrzutu było całkowite. 
 
 
ZALEŻNOŚĆ STĘŻENIA JONÓW CHLORKOWYCH OD OBJĘTOŚCIOWEGO 
STRUMIENIA PRZEPŁYWU RZEKI ODRY I WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH 
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Odprowadzanie wód kopalnianych za pośrednictwem kolektora „Olza” przyczynia się do nadmier-
nego zasolenia rzeki Odry. W związku z tym ilość odprowadzanych wód kopalnianych, jak rów-
nież zawartość w nich jonów chlorkowych musi być poddawana szczegółowej kontroli. 
 Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A., będące zarządcą kolektora, uzyska-
ło pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie 32 000 m3/dobę wody o stężeniu jonów chlorko-
wych wynoszącym 22 560 mg/dm3 [3]. Ilość wprowadzanego do rzeki ładunku ściśle zależy od ob-
jętościowego strumienia przepływu rzeki jaki panuje w danym dniu, a ten z kolei od warunków at-
mosferycznych. Na rysunku 4 przedstawiona została właśnie taka zależność w okresie od III 2004 
do V 2006 roku. 
 Analiza wykresu 4 potwierdza silną zależność między objętościowym strumieniem przepływu 
rzeki Odry, a jej zasoleniem. Szczególnie widać to we wrześniu 2004 (11,4 m3/s) i listopadzie 2005 
roku (18,24 m3/s), kiedy bardzo niski strumień przepływu Odry sprawił, że jej zasolenie gwałtow-
nie wzrosło. W miesiącu wrześniu 2004 roku średni strumień przepływu rzeki był niewiele więk-
szy od ŚNQ (średnio niskiego strumienia przepływu Odry), który wynosi 8,97 m3/s [4], [5] i był 
jednocześnie najniższym w całym okresie objętym badaniem. Inaczej stężenie jonów chlorkowych 
wyglądało w kwietniu 2006 roku, kiedy strumień przepływu rzeki osiągnął wartość maksymalną 
(około 209 m3/s), a wynosiło ono 60 mg/dm3. Wody rzeki klasyfikowały się wtedy do I klasy czy-
stości2. 
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Rys. 4. Zmiany zasolenie i objętościowego strumienia przepływu rzeki Odry 
w okresie od III 2004 roku do V 2006 
Figure 4. Changes of the salinity and volume flux in the Odra River 
in the period of III 2004 to V 2006 
 
 
 Z zależności strumienia przepływu i zasolenia wynika, że tylko 30% okresu badań charaktery-
zowało się wartościami stężeń poniżej 200 mg/dm3, a optymalne dla II klasy czystości2 wód stęże-
nia chlorków przypadały na średni strumień przepływu rzeki wynoszący około 48 m3/s. Wartość ta 
jest niewiele wyższa od średniego rocznego strumienia przepływu Odry, wynoszącego 42,3 m3/s [4]. 
Bliższa temu strumieniowi przepływu Odry okazuje się być wartość granicznego strumienia uzy-
skana poprzez wykreślenie zależności stężenia jonów chlorkowych w jego funkcji (rys. 5). Wynosi 
ona 42,5 m3/s. Przy strumieniach niższych, w celu utrzymania jakości wód rzeki na poziomie II 
klasy czystości2, konieczne jest zmniejszenie ilości odprowadzanych z kolektora wód kopalnianych. 
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Stanowi to problem z uwagi na fakt, iż wody te muszą być retencjonowane w zbiornikach należą-
cych do kolektora „Olza”. 
 

 
 
Rys. 5. Wykres zależności stężenia Cl- w funkcji objętościowego strumienia przepływu Odry 
Figure 5. Graph of the relation between the Cl- ions concentration and Odra River’s volume flux 
 
 Z przedstawionych rozważań wynika, że czynnikiem decydującym o ilości jonów chlorkowych, 
które mogą zostać odprowadzone do rzeki jest jej objętościowy strumień przepływu, a ten z kolei 
w istotny sposób zależy od panujących w danym okresie warunków atmosferycznych. Ta silna za-
leżność strumienia przepływu rzeki od warunków atmosferycznych stanowi czynnik determinujący 
to w jaki sposób będzie się kształtować jakość, a w szczególności zasolenie samej rzeki i w jaki 
sposób należy przeprowadzać procedurę regulowania rozpływem wód z kolektora. Długo utrzymu-
jące się niesprzyjające warunki atmosferyczne (susze), oraz dopływ ładunku chlorków ze strony 
czeskiej powodują (Karvina), że pojemność retencyjna zbiorników, którymi dysponuje system „Ol-
za”, może być niewystarczająca. Sytuacja taka występowała w okresie od III 2004 roku do V 2006, 
gdzie około 70% uzyskanych wyników przekraczało normy II klasy czystości1 (rys. 4). Dobrym 
rozwiązaniem byłaby przybliżona znajomość okresów występowania określonych strumieni prze-
pływów rzeki, a można ją uzyskać dokonując analizy zmian objętościowych strumieni przepływu 
rzeki w latach 2003 do 2005 (rys. 6). 
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Rys. 6. Zmiany przepływów Odry w latach 2003 do 2005 
Figure 6. Changes of the Odra River’s volume fluxes 
in the period of 2003 to 2005 
 Obserwacja wyników przedstawionych na wykresie 6 pokazała, że najmniej strumieni prze-
pływów przypada na zakres powyżej 200 m3/s (bardzo wysokie strumienie) i najczęściej jest to 
okres początku wiosny (koniec marca i początek kwietnia) i w zależności od warunków atmosfe-
rycznych, schyłek lata. Nieco więcej występuje ich w zakresie wysokich strumieni przepływów, 
czyli od 100 m3/s do 200 m3/s (przede wszystkim pierwszy kwartał roku). Zdecydowanie najwięcej 
przypada na zakres od 100 m3/s do mniej więcej 26 m3/s (średnie strumienie). Warto zwrócić uwa-
gę na fakt, że strumienie te są rozłożone w miarę równomiernie w ciągu całego roku. Znacznie 
mniej strumieni przepływów występuje natomiast w ostatnim przedziale (niskie strumienie), który 
przypada na wartości poniżej 26, 25 m3/s, ale co jest wyraźnie widoczne na wykresie 6, ich naj-
większe skupisko przypada na drugą połowę roku. 
 Przybliżona znajomość okresów występowania danych objętościowych strumieni przepływów 
pozwala ocenić, kiedy należy przygotować zbiorniki retencyjne na przyjęcie zwiększonej ilości wo-
dy kopalnianej, gdyż warunki atmosferyczne nie będą pozwalały na odprowadzenie jej do rzeki. 
Analiza danych przedstawionych na rysunku 6, oraz przeprowadzone wcześniej ustalenia (rys. 4) 
pokazują, że problemu z utrzymaniem jakości wód rzeki Odry na poziomie I klasy czystości2, ze 
względu na jony chlorkowe, nie ma w przypadku strumieni przepływów powyżej wartości 200 m3/s, 
jak również w zakresie od 100 do 200 m3/s. W przypadku trzeciego przedziału, który obejmuje stru-
mienie przepływów wysokie, średnie i niskie, uzyskać można klasy czystości z zakresu od I przez 
II do III2 (rys. 4). Najlepszym rozwiązaniem byłoby podzielenie tego zakresu na dwa, z których 
pierwszy obejmowałby strumienie od 100 m3/s do 60 m3/s, a drugi od 60 m3/s do 26 m3/s. W ob-
szarze najniższego zakresu strumieni przepływów (poniżej 26 m3/s) możliwe jest natomiast uzyska-
nie klas czystości wód w rzece ze względu na jony chlorkowe na poziomie IV i V2 (rys. 5) 
 W tabeli 1 zestawiony został podział strumieni przepływów rzeki Odry na kategorie, w których 
określono jakie klasy czystości, ze względu na jony chlorkowe, można dotrzymać w rzece po zrzu-
cie wód kopalnianych z kolektora przy zadanym objętościowym strumieniu przepływu. 
 Zaprezentowane w tabeli 1 zestawienie możliwych do uzyskania klas czystości w danym zakre-
sie strumieni przepływu uzyskano w oparciu o obliczenia rozpływu wód w kolektorze „Olza”. Ob-
liczeń tych dokonano na wybranych, z pośród pięciu kategorii, strumieniach, przy zastosowaniu 
programu komputerowego „Dyspozytor” [6]. 
 Obliczenia komputerowe potwierdziły wcześniej prowadzane rozważania (rys. 4 i 5), iż 
granicznym dla drugiej klasy czystości wód rzeki, ze względu na jony chlorkowe, jest jej średni 
objętościowy strumień przepływu wahający się w granicach od 44 m3/s do 42 m3/s [6]. Ustalanie 
dokładnej wartości średniego strumienia przepływu jest o tyle trudne, iż na zasolenie rzeki po 
zrzucie wpływ wywiera dopływ ładunków chlorków ze strony czeskiej. On determinuje bowiem 
stopień zasolenia rzeki przed wprowadzeniem wód kopalnianych z kolektora i musi zostać 
uwzględniony przy analizie ilości wód przepływających przez kolektor do rzeki Odry. 
 
Tabela 1. Zestawienie podziałów przepływów rzeki Odry według kategorii 
Table 1. List of the Odra River’s volume fluxes division according to the category 

Kategoria Granice objętościowego 
strumienia przepływu [m3/s] Klasa Opis 

1 Q  200 I bardzo wysokie 
2 100  Q < 200 I wysokie 
3 60  Q < 100 I, II średnio wysokie 
4 26 < Q < 60 II, III średnie 
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5 Q  26 IV, V niskie 
 
 Biorąc pod uwagę fakt, że objętościowe strumienie przepływu rzeki zależą ściśle od warunków 
atmosferycznych, a co za tym idzie mogą się bardzo szybko i gwałtownie zmieniać, jedynym słusz-
nym rozwiązaniem wydaje się być polepszenie zdolności retencyjnych systemu „Olza”. Potwier-
dzeniem tego poglądu mogą być przedstawione na rysunku 7 zmiany strumieni przepływów Odry 
w czasie. Rok 2003 (rys. 7a) okazał się bowiem rokiem niskich objętościowych strumieni przepły-
wu, które klasyfikowały się w większości do 3, 4 i 5 kategorii (tab. 1). Objętościowe strumienie 
przepływów należące do kategorii 2 zanotowano jedynie w kilku przypadkach. Przy tak niskich war-
tościach strumieni zdolności retencyjne systemu są po prostu niewystarczające. Inaczej wyglądała 
sytuacja w latach następnych. W latach 2004, 2005, jak i początku 2006 przebieg zmian strumieni 
przepływów jest bardzo podobny. Początek roku w przypadku 2005 i 2006 (rys. 7c, 7d) jest niemal 
identyczny, natomiast w 2004 (rys. 7b) zanotowano wyższe objętościowe przepływy. Okres wio-
senny w trzech omawianych latach jest analogiczny, z tą tylko różnicą, że w 2006 roku, z począt-
kiem kwietnia, zanotowano bardzo wysokie objętościowe strumienie przepływu (1 kategoria – oko-
ło 925 m3/s). Świadczy to o bardzo ostrym i długim przebiegu zimy. W 2004 roku, w przypadku 
okresów letnio jesiennych, w rzece utrzymywały się niskie strumienie objętościowe (głównie 5 ka-
tegoria), podczas gdy w 2005 roku pojawiały się te odpowiadające kategorii pierwszej. 
 Przedstawione na rysunku 7 zmiany objętościowych strumieni przepływu rzeki w czasie poka-
zują, że ich przebieg jest powtarzalny, aczkolwiek mogą występować od niego odstępstwa (rok 
2003). 
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Rys. 7. Wykresy zmian objętościowych strumieni przepływów w czasie: 
a) rok 2003, b) rok 2004, c) rok 2005, d) pierwsze półrocze roku 2006 
Figure 7. Graph of the volume fluxes’ changes in time: a) year 2003, 
b) year 2004, c) year 2005, d) first half of the year 2006 
 
 
ANALIZA STĘŻEŃ ZANIECZYSZCZEŃ W RZECE BEZ REGULOWANIA ROZPŁYWEM 
 
Zapewnienie odpowiedniej jakości wód w rzece Odrze stanowi poważne wyzwanie dla zarządcy 
kolektora „Olza”. Odpowiednio przeprowadzony proces dobowej regulacji rozpływem wód w ko-
lektorze zapewnia jednak, w danych warunkach atmosferycznych, minimum bezpieczeństwa dla 
rzeki Odry. Użyteczny przy regulowaniu rozpływem wód z kopalń jest wspomniany wcześniej pro-
gram „Dyspozytor” [6]. Dzięki odpowiedniemu ustaleniu kolejności uruchamiania poszczególnych 
kopalnianych pompowni istnieje możliwość utrzymania w rzece Odrze w miarę stabilnego stężenia 
jonów chlorkowych i jonów siarczanowych. Uzyskanie odpowiednio wysokiej klasy czystości, za-
leżeć będzie przede wszystkim od objętościowego strumienia przepływu rzeki, gdyż między nim, 
a stężeniem jonów chlorkowych istnieje daleko idąca zależność [6]. 
 Aby przekonać się jak bardzo potrzebne jest kontrolowanie ilości i jakości odprowadzanych 
wód z kolektora, istotne jest pokazanie tego jak kształtują się stężenia jonów chlorkowych i siar-
czanowych w rzece bez regulacji. Zakładając początkowo jedną czwartą maksymalnego dopuszczal-
nego objętościowego strumienia przepływu z każdego obiektu [3] i ten sam czas pracy poszczegól-
nych pompowni, przeliczenie to wykonano dla przepływu bliskiego średniemu rocznemu strumie-
niowi przepływu rzeki (42,3 m3/s) [7], czyli dla 42,15 m3/s, a wyniki zobrazowano na wykresie 8. 
 

 
 
Rys. 8. Zmiany stężenia chlorków w rzece Odrze (Qrzprzed = 42,15 m3/s) 
w czasie przy zrzucie wód z kolektora bez regulacji 
Figure 8. Changes of the chloride concentration in the Odra River (Qrzprzed = 42,15 m3/s) 
during the drop from the interceptor sewer without regulation 

 
 Analizując poniższy wykres widać, że brak kontroli zrzutu wód z poszczególnych obiektów przy-
czynia się do bardzo dużych wahań stężeń jonów chlorkowych w rzece, począwszy od 306,54 mg/ 
/dm3 (IV klasa czystości)2, poprzez 298,90 mg/dm3 (III klasa czystości) 2, 260 mg/dm3, dochodząc 
ostatecznie do wartości stężenia z okresu przed zrzutem. Tak duże zmiany stężeń bardzo niekorzyst-
nie wpływają na ekosystem Odry i mogą prowadzić do wyginięcia niektórych gatunków ryb i ro-
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ślin. Jak widać z wykresu 8 niewielkim wahaniom podlegają stężenia jonów siarczanowych. Wy-
kres zmian sumarycznego stężenia jonów chlorkowych i siarczanowych ma analogiczny przebieg 
jak ten odpowiadający zmianą samych stężeń jonów chlorkowych. 
 W tabeli 2 zestawiono wartości stężeń jonów chlorkowych i siarczanowych przed zrzutem, war-
tości zadanych strumieni przepływów wody na poszczególnych pompowniach, jak również zmie-
niający się w czasie margines przepływu dla pierwszych trzech klas czystości. Ta ostatnia wielkość 
określa ilość wody, którą można jeszcze do rzeki odprowadzić lub trzeba zretencjonować w celu 
zachowania odpowiedniej klasy czystości rzeki. Przedstawione dane pokazują jednoznacznie, że 
w miarę upływu czasu maleje margines przepływu. I tak w pierwszych 40 minutach pracy kolekto-
ra, aby dochować norm I klasy czystości2, należałoby ograniczyć przepływ o 2024 m3/h, co odpo-
wiada 48583,44 m3 wody. O godzinie 17:48 margines przepływu zmniejszył się do 768 m3/h, przy 
czym do tego czasu przestało już pracować pięć z dziesięciu pompowni. O godzinie 21:08 wynosił 
on już dla wszystkich przedstawionych w tabeli klas zero, gdyż o tej godzinie nie pracowała już 
żadna pompownia. 
 Z dotychczasowych rozważań wynika, że tylko prawidłowa regulacja może ograniczyć waha-
nia stężeń jonów chlorkowych w rzece. 
Tabela 2. Zestawienie stężeń jonów chlorkowych, siarczanowych, przepływów na poszczególnych 
obiektach i marginesów przepływu do I, II i III klasy czystości ze względu na jony chlorkowe 
Table 2. List of chloride and sulphate ions concentrations, volume fluxes in the certain 
objects and flow margins to I, II and III water class due to the chloride concentration 

Stężenie przed 
zrzutem [mg/dm3] Nazwa, kopalnia 

Strumień
przepływu

[m3/h] 

Margines przepływu do klasy [m3/h] 

Cl- SO4
2- Czas I II III 

140,96 98,25 

KWK „Krupiński” 219,50 00:00:00 -2024,31 -1061,88 -99,45 

Pompownia 
Pniówek 
(WVc) 

Osadnik 1+3
Pniówek 175,77 00:39:00 -1760,91 -889,58 -18,26 

Osadnik 2
Pniówek 175,77 10:51:00 -1579,70 -721,65 136,39 

KWK „Zofiówka” 236,50 10:58:00 -1340,66 -514,24 45,52 
KWK „Jankowice” 226,08 15:32:00 -1161,33 -220,79 719,79 
KWK „Borynia” 226,08 17:08:00 -922,39 12,20 946,78 
KWK „Jas-Mos” 127,17 17:48:00 -768,38 100,69 969,76 

Moszczenica 0,00 18:48:00 -633,02 334,78 1302,38
KWK „Marcel” 236,6 21:08:00 0,00 0,00 0,00 

Szyby Marklowickie 226,08 
 
 
OPIS PROCESU REGULOWANIA ROZPŁYWEM WÓD W KOLEKTORZE 
 
Opisanie procesu prawidłowej regulacji rozpływu wód w kolektorze wymagało wybrania odpo-
wiednich strumieni przepływów rzeki Odry. Dzięki możliwości wydłużenia czasu pracy pompow-
ni, które charakteryzują wysokie stężenia jonów chlorkowych i siarczanowych, można było uniknąć 
gwałtownych skoków stężeń zanieczyszczeń w rzece. Przedstawione w artykule obliczenia kompu-
terowe dotyczą tylko wybranych czterech strumieni przepływów rzeki z zakresu bardzo wysokiego 
(367,95 m3/s), średniego (68,20 m3/s, 42,15 m3/s) i z zakresu niskiego (14,15 m3/s). Na rysunku 9 
przedstawiono wahania stężeń jonów chlorkowych i siarczanowych, oraz ich sumy w rzece Odrze 
po zrzucie, przy zachowaniu odpowiedniej regulacji rozpływu wód w kolektorze. 
 Zmiany stężeń jonów chlorkowych i siarczanowych w rzece po zrzucie (rys. 9) pokazują wy-
raźnie, że najbardziej optymalną regulację udało się otrzymać dla odprowadzanej wody w ilości 
68,20 m3/s (rys. 9b). Uzyskane w skutek obliczeń stężenia jonów chlorkowych i siarczanowych 
w rzece Odrze podlegały najmniejszym wahaniom w całym dobowym cyklu. Podczas regulacji za-
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łożono całodobową pracę pompowni Marcel, Jankowice, Borynia i Jas-Mos. Pompownia Pniówek 
również pracowała całą dobę, pompując początkowo wodę z osadnika trzeciego, a potem drugiego. 
Kopalnię Zofiówkę i pompownię Moszczenicę uruchomiono dopiero po zakończeniu odprowadza-
nia wody z osadnika trzeciego kopalni Pniówek. 
 W pozostałych przedstawianych na rysunku 9 przepływach występowały wahania stężeń chlor-
ków, przy czym nie były one gwałtowne i spowodowane zakończeniem odprowadzania wody z osad-
ników poszczególnych obiektów lub ze zbiornika retencyjnego Moszczenica. 
 Przedstawione na rysunku 9 zmiany stężeń jonów chlorkowych i siarczanowych dla wybranych 
strumieni przepływów pokazują również, iż nie przy każdym stanie wody w rzece udaje się dotrzy-
mać odpowiednio wysokich norm czystości. I tak z utrzymaniem pierwszej klasy czystości ze wzglę-
du na jony chlorkowe i siarczanowe nie ma problemu w przypadku bardzo wysokich (367,95 m3/s) 
i średnich (68,20m3/s) stanów wody w rzece. Problem pojawia się natomiast przy stanach niższych, 
w warunkach których można dotrzymać III (42,15 m3/s) i V (14,15 m3/s) klasy czystości ze wzglę-
du na jony chlorkowe2. Ważne jest jednak to, że pomimo wysokich wartości, przy niższych stanach 
rzeki, ich stężenia, dzięki odpowiedniej regulacji rozpływu wody, utrzymywane są na stabilnym po-
ziomie przez całą dobę. 

a)  
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Rys. 9. Rozkład stężeń jonów chlorkowych i siarczanowych w czasie w rzece 
dla wybranych strumieni objętościowych po uregulowaniu: a) Qrzprzed = 367,95 m3/s, 
b) Qrzprzed = 68,20 m3/s, c) Qrzprzed = 42,15 m3/s, d) Qrzprzed = 14,15 m3/s 
Figure 9. Decomposition of chlorides and sulphate ions concentrations in time 
for certain volume fluxes in river after regulation: a) Qrzprzed = 367,95 m3/s, 
b) Qrzprzed = 68,20 m3/s, c) Qrzprzed = 42,15 m3/s, d) Qrzprzed = 14,15 m3/s 
 
 
ANALIZA STĘŻEŃ ZANIECZYSZCZEŃ NA OSTATNIM 
POŁĄCZENIU KOLEKTORA „OLZA” 
 
Prawidłowa regulacja objętościowym strumieniem wody w kolektorze ma przede wszystkim nie 
dopuścić do zbyt dużych wahań stężeń jonów chlorkowych i siarczanowych w rzece. Dobór para-
metrów poszczególnych pompowni powinien być taki, aby w ostatnim połączeniu sieci kolektora 
nie dochodziło do przekroczeń wartości stężeń podstawowych zanieczyszczeń ustalonych pozwole-
niem wodno-prawnym [3]. Wyniki obliczeń komputerowych dla omawianych strumieni wody zo-
stały zestawione w tabeli 3. 
 Zmiany jakim podlegały stężenia jonów chlorkowych i siarczanowych w rzece po zrzucie wody 
z kolektora ściśle zależą od tego jakie kopalnie i w którym momencie doby odprowadzają swoje 
wody. Analizując wyniki przedstawione w tabeli 3, przy żadnym z wybranych strumieni objętościo-
wych, za wyjątkiem 14,32 m3/s, nie nastąpiły przekroczenia dopuszczalnych pozwoleniem wodno-
prawnym stężeń [3]. W przypadku trzech pierwszych strumieni stężenia jonów chlorkowych kształ-
towały się mniej więcej na tym samym poziomie, natomiast były większe w przypadku ostatniego 
analizowanego strumienia (około 21 000 mg/dm3). Przyczyną takiej sytuacji było odprowadzanie 
w tym czasie zwiększonej ilości wód z kopalni „Jankowice”, której wody charakteryzują się bardzo 
wysokimi stężeniami jonów chlorkowych [6]. 
 W przypadku jonów siarczanowych wyraźnie widać, że w początkowych fazach pracy kolekto-
ra, stężenia ich były podwyższone, a nawet, dla maksymalnego i minimalnego strumienia wody, 
przekraczały wartości dopuszczalne pozwoleniem wodno-prawnym [3]. W żadnym jednak przypad-
ku średnie dobowe stężenie jonów siarczanowych nie przekraczało wartości dopuszczalnej. Przy-
czyna dużych stężeń wymienionych jonów tkwi przede wszystkim w wodach kopalni „Marcel”. Cha-
rakteryzują się one dużą zawartością jonów siarczanowych, a biorąc pod uwagę małe zdolności re-
tencyjne osadnika, muszą one zostać odprowadzone do rzeki [3]. Widać to na przykładzie ostatnie-
go strumienia (tab. 3), gdzie w momencie wyłączenia pompowni Marcel nastąpił gwałtowny spadek 
stężenia jonów siarczanowych. 
 
 
WPŁYW PROCESU RETENCJONOWANIA I DOZOWANIA WÓD KOPALNIANYCH 
Z KOLEKTORA „OLZA” NA STAN ZASOLENIA RZEKI ODRY 
 
Określenie zależności objętościowego strumienia przepływu rzeki Odry od warunków atmosferycz-
nych determinuje jaka ilość wody może zostać do niej odprowadzona z kolektora „Olza” i jakie bę-
dzie jej zasolenie. Istotne jest ustalenie, wspominanego wcześniej tzw. marginesu przepływu, Mar-
gines przepływu ściśle zależy od stężenia jonów chlorkowych w rzece przed zrzutem. W tabeli 4 
zestawiono marginesy przepływów dla wybranych czterech objętościowych strumieni przepływów 
rzeki Odry. Wartości ich wyznaczono w oparciu o obliczenia wykonane programem komputerowym 
„Dyspozytor” [6]. 
 Analizując uzyskane w obliczeniach komputerowych wartości marginesów przepływów widać 
wyraźnie, że dla strumienia przepływu rzeki 367,95 m3/s można było, dochowując norm I klasy 
czystości2, odprowadzić znacznie więcej wody z kolektora „Olza” niż w rzeczywistości miało to 
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miejsce. Powodem dla którego tak się nie stało była zbyt niska przepustowość kolektora. Racjonal-
ne dozowanie wód ze zbiorników retencyjnych, jak również z samego kolektora, oprócz pożądane-
go strumienia przepływu rzeki, wymaga odpowiedniej przepustowości kolektora i stąd właśnie nie 
jest możliwe odprowadzanie sugerowanej ilości wód. Najwięcej wody kopalnianej, którą udało się 
za pośrednictwem kolektora odprowadzić do rzeki, przypadało na marzec 2006 roku i wynosiło 
średnio 26969 m3/dobę (1123 m3/h) [6]. Odprowadzanie wody w ilości prawie 3800 m3/h lub wię-
cej nie jest realne zarówno prawnie (niezgodna z pozwoleniem wodno-prawnym) [3], jak i fizycz-
nie, z uwagi na fakt, że maksymalna ilość wód dołowych możliwa do odprowadzenia z retencji, wy-
nosi w tej chwili 33 132 m3/dobę (1380 m3/h) [1]. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku drugiego 
strumienia przepływu (tab. 4). Wartości marginesów przepływu sugerują, że z łatwością można 
w rzece dochować norm I klasy czystości2 ze względu na jony chlorkowe. W rzeczywistości do-
trzymanie tych norm wymaga przetrzymywania wody kopalnianej w zbiornikach retencyjnych. 
Kwestią dyskusyjną jest więc to czy retencjonować wodę próbując za wszelką cenę dotrzymać norm 
najwyższej klasy czystości, czy lepiej, przy ograniczonych zdolnościach retencyjnych zbiorników, 
wprowadzać jej więcej do rzeki zachowując drugą klasę czystości. 
 
Tabela 3. Zestawienie zmian stężeń podstawowych zanieczyszczeń na ostatnim połączeniu sieci 
kolektora „Olza” wyznaczonych dla wybranych objętościowych strumieni wody w rzece Odrze 
Table 3. List of changes of basic contaminations’ concentrations in the last link of the “Olza’s” 
interceptor sewer net. Values were calculated for the certain water volume fluxes in the Odra River 

Objętościowy strumień 
przepływu [m3/s] Czas 

Stężenia [mg/dm3] 

Cl- SO4
2- 

367,95 

00:00:00 19614,60 547,85 
10:01:00 18515,31 547,08 
16:12:00 17501,22 441,10 
22:24:00 16651,68 435,79 

68,20 00:00:00 19542,26 466,65 
17:14:00 17648,23 328,42 

42,15 00:00:00 17922,69 477,55 
17:14:00 16702,25 369,72 

14,32 00:00:00 21006,20 531,87 
17:37:00 20498,71 206,61 

 Zupełnie odwrotną sytuację zaobserwowano dla dwóch pozostałych strumieni (tab. 4). W przy-
padku średniego strumienia przepływu, aby dochować norm I klasy czystości2 należałoby zmaga-
zynować około 29 808 m3. Nie jest to możliwe z powodów, o których już wcześniej wspominano, 
a mianowicie niewystarczającej przepustowości kolektora. Gdyby jednak udało się odprowadzić 
taką ilość wody na retencję, to przy utrzymującym się średnim strumieniu przepływu 42,15 m3/s 
zbiornik retencyjny, którym dysponuje system „Olza”, zapełniłby się po około 8 dobach. Bardziej 
realna jest próba zmagazynowania wody w celu dochowania norm II klasy czystości2 (8664 m3). 
Najbardziej optymalne wydaje się jednak utrzymywanie przy tym przepływie III klasy czystości2. 
W przypadku ostatniego i najniższego strumienia przepływu, aby utrzymać normy I klasy czysto-
ści2 należałoby zmagazynować około 19 728 m3 wody. Nie jest to możliwe, przede wszystkim 
z uwagi na fakt, że wymagałoby to retencjonowania większości odprowadzanych w danym dniu 
wód kopalnianych. Uzyskanie przy tak niskim objętościowym przepływie norm I czy II klasy czy-
stości2 jest niemożliwe. 
 
Tabela 4. Zestawienie marginesów przepływu dla wybranych objętościowych strumieni przepływów 
rzeki Odry (obliczenia dokonane przy wykorzystaniu programu komputerowego „Dyspozytor”) [6] 
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Table 4. List of flow margins for the certain Odra river’s volume fluxes (calculations were 
carried out using the computer program called “Dyspozytor”) 

Przepływ 
[m3/s] Czas 

Margines przepływu [m3/h] 
I II IIII- IV 

367,95 

00:00:00 3790,94 10543,78 17296,62 24049,46 
10:01:00 4127,53 11284,57 18441,62 25598,66 
16:12:00 4399,15 11969,70 19540,25 27110,80 
22:24:00 4592,96 12548,71 20504,47 28460,22 

68,20 00:00:00 20,06 1276,49 2532,91 3789,34 
17:14:00 6,35 1397,37 2788,39 4179,42 

42,15 00:00:00 -1242,04 -395,61 450,83 1297,26 
17:14:00 -1269,39 -361,07 547,27 1455,55 

14,32 00:00:00 -822,14 -576,65 -331,16 -85,68 
17:37:00 -854,64 -603,09 -351,54 -99,99 

 
 Bardzo restrykcyjne dozowanie i retencjonowanie wód kopalnianych odprowadzanych za po-
średnictwem systemu retencyjno-dozującego „Olza”, prowadzone w oparciu o dobowe przepływy, 
chłonność rzeki i marginesy przepływów, pozwala, przy średnich i niskich objętościowych strumie-
niach przepływu, na dochowanie norm tylko II, III i IV klasy czystości2 ze względu na jony chlor-
kowe. Rozwiązaniem problemu byłoby polepszenie zdolności retencyjnych systemu, poprzez budo-
wę nowych zbiorników retencyjnych oraz polepszenie tych już istniejących (oczyszczenie zbiorni-
ków z zalegających w nich osadów). 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Proces regulowania rozpływem wód kopalnianych w systemie „Olza” stanowi bardzo ważne ogniwo 
procesu zabezpieczania wód rzeki Odry przed szkodliwym działaniem jonów chlorkowych i siar-
czanowych. Na jakość wód rzeki Odry bardzo duży wpływ miała zmiana miejsca bezpośredniego 
odprowadzania zanieczyszczonych wód kopalnianych, a także sposób ich odprowadzania. Zastoso-
wanie systemu zrzutowego zainstalowanego w dnie rzeki pozwalana całkowite wymieszanie się 
wód kopalnianych z wodami rzeki już po 500 metrach, a nie tak jak do tej pory po 8 km. Dobre re-
gulowanie rozpływem wód wymaga również znajomości warunków atmosferycznych, od których 
ściśle zależy objętościowy strumień przepływu rzeki, a co za tym idzie jej zasolenie. Całkowity ba-
rak regulacji rozpływu wód prowadzi do bardzo gwałtownych wahań stężeń zanieczyszczeń w rze-
ce, a to niekorzystnie wpływa na jej florę i faunę. Dobra regulacja sprowadza się do zapewnienia 
stałego poziomu stężeń jonów chlorkowych w rzece w oparciu o chłonność rzeki i marginesy prze-
pływów. Ustalenie kolejności działania poszczególnych pompowni, a także tego ile wody w danym 
dniu należy retencjonować stanowi punkt wyjścia procesu regulacji. Optymalną regulację udało się 
uzyskać dla strumienia przepływu rzeki wynoszącego 68,20 m3/s, a stężenia jonów chlorkowych 
nie przekraczały norm I klasy czystości2. Należy jednak pamiętać, że przy niższych stanach rzeki 
może nie być możliwe dochowanie najwyższych klas czystości wód. Problem pojawia się szczegól-
nie przy stanach niższych, w warunkach których można dotrzymać III (42,15 m3/s) i V (14,15 m3/s) 
klasy czystości ze względu na jony chlorkowe2. Ważne jest jednak to, że pomimo wysokich warto-
ści, przy niższych stanach rzeki, ich stężenia, dzięki odpowiedniej regulacji rozpływu wody i wy-
korzystaniu zbiorników retencyjnych, utrzymywane są na stabilnym poziomie przez całą dobę. 
 
1) Wartości graniczne wskaźników jakości wody w klasach jakości wód powierzchniowych według Rozpo-

rządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5.11.1991 r (Dz. U. 
Nr 116/1991, poz. 503). 

SEP 2011, Sesja: Górnictwo a środowisko naturalne

– 863 –



 

 

2) Wartości graniczne wskaźników jakości wody w klasach jakości wód powierzchniowych według Rozpo-
rządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.02.2004 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 32, poz. 284). 

 
Artykuł zrealizowano w ramach prac statutowych AGH nr 11.11.100.497 finansowanych ze środ-
ków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
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The Influence of the Process of Mine Waters Flow Regulation 
in the “Olza’s” Interceptor Sewer on the Odra River’s Water Quality 
 
Protection of Odra river quality against harmful mine waters is a huge challenge for science. The 
paper treats about the proper mine waters’ flow regulation inside the “Olza’s” interceptor sewer in 
order to keep in the river stable chlorides and sulphates concentration. Lack of regulation is a main 
reason for huge variations of contaminations in the Odra River what in the end drives its ecosystem 
to the total destruction. It was stated in which river flow conditions it was possible to obtain the 
best system regulation. One of the aspects of the article was to show the relation between the river 
flow and the atmospheric conditions. It is very important due to the fact that this knowledge allows 
to decide how much water must be retained in order to keep the proper state of river waters salin-
ity. The regulation cycle is based on computer program called “Dyspozytor” and river absorptive-
ness. Due to the specific water class, it was possible to estimate the influence of dosing and retain-
ing on the state of river waters salinity. It was also possible to state in which conditions there is 
a chance to keep the highest water class and in which there is no such a chance. 
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STRESZCZENIE: Przemysł naftowy jest klasycznym przykładem podejmowania decyzji w wa-
runkach ryzyka i niepewności, jest idealnym obszarem aplikacji rozwiązań racjonalizujących pro-
ces podejmowania decyzji w takich warunkach, jak również obszarem badania zachowania się przed-
siębiorstw górniczych w warunkach ryzyka. 
 Zarządzania ryzykiem i niepewnością jest integralnym elementem zarządzania złożem i jego 
wartością, najczęściej rozumiane jest, jako system metod i działań, zmierzających do oszacowania 
i optymalizacji poziomu ryzyka, oraz sposobów reagowania na ryzyko. Zarządzanie ryzykiem, któ-
re jest silnie związane z koncepcją zarządzania przez wartość i tworzeniem wartości dla akcjona-
riuszy. 
 W artykule zostały opisane sposoby i techniki analizy ryzyka i niepewności na każdym etapie 
„życia projektu” inwestycyjnego w sektorze wydobywczym – od poszukiwań poprzez zagospoda-
rowanie, eksploatację i zamknięcie kopalni oraz koncepcja kompleksowego zarządzania ryzykiem 
i niepewnością jako integralnego elementu zarządzania złożem i jego wartością. W artykule przed-
stawiono koncepcję kompleksowego zarządzania ryzykiem i niepewnością jako integralnego 
elementu zarządzania złożem i jego wartością. Kompleksowe zarządzanie złożem to zarządzanie 
wzajemnie przenikających się obszarów, tj. technologia, ludzie, metody i techniki analizy danych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Zintegrowane zarządzanie ryzykiem złoża, poziom niepewności, techniki 
oceny ryzyka, zarządzanie przez wartość 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Przemysł wydobywczy to branża, w której realizacja projektów inwestycyjnych wymaga ogrom-
nych nakładów finansowych i jest bardzo ryzykowna. Niepewność i ryzyko projektu związane są 
przede wszystkim z ilością odkrytych zasobów, poziomem kosztów operacyjnych i ceną surowca, 
a identyfikacja, ocena i kontrola ryzyka wymaga kompleksowego działania i współpracy służb re-
prezentujących wszystkie obszary techniki naftowej oraz grupy menedżerów, ekonomistów, ekolo-
gów i prawników. 
 Przedmiotem licznych badań i prac naukowych specjalistów sektora naftowego jak i innych 
dziedzin – od matematyki i badań operacyjnych, po zarządzanie projektami lub finansami przed-
siębiorstw – jest opracowanie metod oceny poziomu ryzyka i opracowanie efektywnych metod za-
rządzania ryzykiem. 
 Wzrost zainteresowania problematyką kwantyfikowania i zarządzania ryzykiem wynika z dwóch 
podstawowych przesłanek. Pierwszą jest problem związany z nieprzewidywalnością otoczenia dal-
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szego i bliższego oraz wzrost dynamiki jego zmian, nasileniem konkurencji na rynkach i dyna-
micznym rozwojem zaawansowanych technologii, technik telekomunikacyjnych i informatycznych. 
Druga przesłanka wynika z nieustannej ewolucji wewnątrz samego przedsiębiorstwa, zwiększenia 
roli podejścia projektowego w modelach biznesu. Ze względu na bardzo duży nacisk konkurencji, 
największą szansę na sukces mają przedsiębiorstwa realizujące jednocześnie strategię różnicowa-
nia i minimalnego kosztu, co w praktyce oznacza dostosowanie produktów do zróżnicowanych po-
trzeb klientów po najniższym koszcie. Do czynników, które ukształtują nowe oblicze przedsiębiorstw 
wydobywczych zalicza się przede wszystkim zwiększenie koncentracji na rentowność i tworzeniem 
wartości dla akcjonariuszy. 
 Konkurujące przedsiębiorstwa w wyniku unifikacji systemów gospodarczych osiągnęły zbliżo-
ny poziom organizacyjny, technologiczny, funkcjonują w podobnych warunkach ekonomicznych 
i społecznych. Trudno osiągnąć przewagę konkurencyjną na tradycyjnych polach, takich jak tech-
nologia produkcji, system zarządzania, techniki marketingowe, dlatego firmy sektora wydobywcze-
go zaczynają poszukiwać innych źródeł unikalności. Jednym ze źródeł wyjątkowości jest poprawa 
wizerunku w oczach społeczeństwa, pracowników oraz klientów. Racjonalne zarządzanie przedsię-
biorstwem to nie tylko zaangażowanie zasobów finansowych, technicznych oraz ludzkich, ale prze-
de wszystkim ciągły charakter ich optymalnego wykorzystania. 
 Specyfika zarządzania złożem węglowodorów wynika z dwóch podstawowych przesłanek. Po 
pierwsze, w przygotowaniu i realizacji inwestycji naftowej uczestniczą specjaliści z różnych dzie-
dzin techniki, czasami o odrębnych interesach. Druga przesłanka wynika z faktu, że rzeczowe i fi-
nansowe efekty przedsięwzięcia inwestycyjnego nigdy nie są jednoznacznie rozpoznane i opisane, 
mają charakter dynamiczny i są ze sobą powiązane w sposób losowy. To oznacza, że zarządzanie 
złożem odbywa się w warunkach ryzyka i niepewności. 
 W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w sektorze naftowym nastąpiła powszechna ak-
ceptacja koncepcji zespolenia wszystkich dziedzin techniki górnictwa naftowego oraz osiągnięć in-
nych dyscyplin wiedzy (zarządzania, ekonomii, socjologii oraz psychologii) w ramach koncepcji 
zintegrowanego zarządzania złożem. Koncepcja kompleksowego zarządzania ryzykiem zakłada, że 
zarządzanie ryzykiem ma ciągły i długofalowy charakter, a nie spektakularnych działań związanych 
z jednorazowym przedsięwzięciem inwestycyjnym. W największych koncernach sektora powstają 
interdyscyplinarne zespoły specjalistów, które w sposób profesjonalny opracowują strategie zarzą-
dzania i metody jej realizacji i weryfikacji. Wprowadzanie systemu zintegrowanego zarządzania ry-
zykiem oznacza zmiany w kulturze organizacji, zmiany w strukturach organizacyjnych – powoła-
nie stanowiska koordynatora zarządzania ryzykiem (ang. Chief Risk Officer, CRO). 
 Ponadto, przemysł wydobywczy zrozumiał, że jego bogactwem są nie tylko złoża i inne mate-
rialne bogactwa, ale również ich zasoby niematerialne takie jak reputacja, ludzie. Te niematerialne 
zasoby oraz wzajemna interakcja pomiędzy ekonomią, polityką, procesami kulturowymi w global-
nym systemie odgrywają coraz większą rolę w tworzeniu nowej wartości firmy wydobywczej. 
 W artykule przedstawiono koncepcje kompleksowego zarządzania ryzykiem i niepewnością, 
jako integralnego elementu zarządzania złożem i jego wartością. Zarządzanie ryzykiem i niepew-
nością jest silnie związane z koncepcją zarządzania przez wartość (ang. value-based management) 
i tworzeniem wartości dla akcjonariuszy. 
 
 
2. ŹRÓDŁA NIEPEWNOŚCI I KATEGORIE RYZYKA W OCENIE 

WARTOŚCI ZŁOŻA WĘGLOWODORÓW 
 
Przemysł naftowy jest klasycznym przykładem podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i nie-
pewności, jest idealnym obszarem aplikacji rozwiązań racjonalizujących proces podejmowania de-
cyzji w takich warunkach, jak również obszarem badania zachowania się przedsiębiorstw górni-
czych w warunkach ryzyka. 
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 Identyfikacja źródeł niepewności i czynników ryzyka projektu inwestycyjnego/złoża wynika ze 
specyfiki sektora jak i samego przedmiotu wyceny. Obiekt geologiczny – złoże jest specyficznym 
aktywem przedsiębiorstwa wydobywczego, którego: 
– nie można zmierzyć jednoznacznie ani ilościowo, ani wartościowo, można z określonym praw-

dopodobieństwem oszacować ilość lub wartość w ustalonym momencie okresu jego „życia”; 
– zasoby mogą być dokładnie ustalone dopiero po wyczerpaniu ostatniej tony ropy lub m3 gazu 

ziemnego; 
– nie można odtworzyć – raz sczerpane złoże nie stanowi wartości dla potencjalnych nabywców; 
– proces eksploatacji jest źródłem informacji geologicznych o możliwości zaistnienia aktywu 

o podobnych cechach co do wartości lub ilości; 
– zużycie generuje dodatkowe koszty w skali makroekonomicznej, tj. koszty społeczne czy śro-

dowiskowe, a sam proces użytkowania jest etycznym dylematem pokolenia dokonującego jego 
eksploatacji. 

 James L. Smith wyróżnia cztery unikalne cechy, wspólne dla większości złóż ropy i gazu ziem-
nego, które wyróżniają złoże, jako specyficzne aktywo przedsiębiorstwa i mają istotny wpływ na 
strukturę przepływów pieniężnych, determinujące jego wartość godziwą [16]: 
– występowanie ryzyka poszukiwawczego i ryzyka związanego z zagospodarowaniem i eksplo-

atacją; 
– stosowanie współczynników przeliczeniowych – ekwiwalentu ropy i gazu; 
– wysoka zmienność ceny rynkowej „in situ” i „na głowicy eksploatacyjnej” ropy i gazu ziemne-

go; 
– inżynieria i strategia eksploatacji złoża. 
 Specyficzną cechą projektu naftowego jest również wyjątkowo długi okres inwestycyjny, skła-
dający się z czterech odrębnych etapów – faz „życia” złoża lub cyklu inwestycyjnego, tj.: poszu-
kiwania za ropą i gazem ziemnym, udostępnianie/zagospodarowanie złoża, eksploatacja zasobów 
złoża, likwidacja eksploatacji (zamknięcie kopalni). Każdą fazę cyklu inwestycyjnego charaktery-
zuje niepewność. 
 Źródłem niepewności fazy poszukiwawczej jest zarówno geologia – niepewne są wyniki badań 
sejsmicznych, produktywność struktury geologicznej, wielkość złoża, jak również rynek – niepew-
na jest ocena kosztów, ilość opłacalnych do wydobycia zasobów, cena ropy lub gazu ziemnego. 
 Źródłami niepewności etapu zagospodarowania i eksploatacji jest wydajność i czas eksploata-
cji, jakość ropy lub gazu, koszty operacyjne czy parametry złoża oraz zdarzenia, tj. wystąpienie 
awarii technicznej czy katastrofy ekologicznej. W miarę postępu prac na obiekcie geologicznym, 
czyli przechodzenia kolejno od etapu poszukiwań do eksploatacji i zamknięcia kopalni, nowe in-
formacje o złożu redukują niepewność, a jej liczbowe wyrażenie − prawdopodobieństwo – dąży do 
jedynki. 
 Ocena ryzyka w sektorze naftowym, oparta na teorii prawdopodobieństwa Bernoulliego, Pasca-
la i Laplace’a, została po raz pierwszy zastosowana w analizie ekonomicznej i ryzyka poszukiwaw-
czego w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, pozostając przez niemal dwie dekady raczej tyl-
ko w obszarze zainteresowań naukowców. W tym okresie powstały pierwsze modele rozkładów 
złóż dla basenów geologicznych, a ryzyko poszukiwawcze oceniano na podstawie tych rozkładów. 
Podjęto też próby definiowania zasobów w zależności od poziomu prawdopodobieństwa ich roz-
poznania. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ryzyko poszukiwawcze szacowano na 
podstawie modeli rozkładu złóż, wprowadzając rozkład logarytmiczno-normalny, rozkład Pareto, 
logarytmiczno-hiperboliczny i fraktale rozkładu normalnego. W latach osiemdziesiątych do analiz 
ryzyka wprowadzono teorię preferencji (użyteczności) z potęgową funkcją użyteczności. Parame-
try funkcji, takie jak ekwiwalent pewności inwestowania czy wartość tolerowanego ryzyka, weszły 
na stałe do języka ekonomiki naftowej. Ian Lerche i James MacKay zastosowali funkcje użytecz-
ności do mierzenia korzyści ze „sprzedaży” ryzyka, oceny procentowego udziału w ryzykownych 
inwestycjach [7]. W ostatnich latach ukazało się wiele publikacji na temat zastosowania modelu 

SEP 2011, Sesja: Ryzyko w górnictwie

– 869 –



 

 

wieloczynnikowej teorii użyteczności MAUT (ang. multi-attribute utility theory). Model MAUT 
umożliwia wybór optymalnej decyzji inwestycyjnej z punktu widzenia celów przedsiębiorstwa 
i jego polityki wobec ryzyka. Michael Walls opisał efekty zastosowania modelu w dużych firmach 
naftowych i gazowych [20]. Wraz z Jamsem Dyerem prześledził, wykorzystując model MAUT, jak 
zmienia się skłonność do ryzyka w zależności od rozmiaru przedsiębiorstwa naftowego [22]. Fran-
cisco Nepomuceno z zespołem oraz Saul Suslick i Ricardo Furtado zastosowali model MAUT do 
zmierzenia wpływu rozwoju techniki, warunków finansowania poszukiwań i produkcji ze złóż 
morskich na stosunek przedsiębiorstwa wobec ryzyka [9], [17]. Saul Suslick i Rafael Schiozer opi-
sali jak w ostatnich pięćdziesięciu latach zmieniało się podejście do ryzyka i jego uwzględnianie 
w procesie wyceny złóż. Zamieścili bogaty przegląd publikacji z zakresu teorii i praktycznego za-
stosowania metod oceny ryzyka [18]. 
 Spotykany w literaturze podział ryzyka i niepewności wynika z charakteru inwestycji w górnic-
twie naftowym, przede wszystkim z: 
– losowego (stochastycznego) charakteru wszystkich zjawisk i skutków związanych z poszukiwa-

niami naftowymi; 
– dużego ryzyka występującego w trakcie poszukiwań, powodującego istnienie elementów pecha 

i szczęścia nawet przy najbardziej prawidłowych decyzjach; 
– niepewnej ilości węglowodorów wydobywalnych przy ustalonym wariancie zagospodarowania 

złoża; 
– stochastycznego charakteru tempa wydobywania węglowodorów; 
– wysokiego kosztu pozyskania węglowodorów (nakładów kapitałowych, kosztów operacyjnych); 
– wahań cen ropy i gazu ziemnego. 
 Ryzyko w górnictwie naftowym można podzielić na ryzyko poszukiwawcze i ekonomiczne. 
Niepewność i ryzyko poszukiwawcze (endogeniczne) dotyczy istnienia, rozmiaru i jakości zasobów. 
To sytuacja, gdy nie uda się wydobyć zaplanowanej ilości zasobów lub nie uzyska się przewidy-
wanej wydajności złoża. W procesie oceny ilości i jakości zasobów złoża źródłem ryzyka poszu-
kiwawczego jest przede wszystkim ryzyko geologiczne – istnienie opłacalnej akumulacji węglowo-
dorów, czyli możliwość uzyskania ustabilizowanego wypływu ropy/gazu. Do podstawowych me-
tod oceny ryzyka geologicznego, czyli prawdopodobieństwa odkrycia złoża, należą: 
– intuicyjna ocena prawdopodobieństwa, 
– oszacowanie prawdopodobieństwa na podstawie materiałów geologicznych rozpatrywanego 

obiektu, 
– ocena prawdopodobieństwa na podstawie historii poszukiwań w danym regionie, 
– probabilistyczne modele poszukiwań naftowych. 
 Intuicyjna ocena prawdopodobieństwa odkrycia złoża wykorzystuje techniki wymienione w ta-
beli 1, tj. ankiety eksperckie, porównania analogii, technikę delficką, burzę mózgów, analizę zało-
żeń, elementy analizy SWOT. Prawdopodobieństwo odkrycia złoża, czyli sukcesu, oszacowane na 
podstawie materiałów geologicznych, jest iloczynem prawdopodobieństw istnienia czterech nieza-
leżnych czynników: dojrzałej skały macierzystej, skały zbiornikowej, pułapki złożowej i dynamiki 
złoża. Każde z czterech rodzajów ryzyka jest często oceniane intuicyjnie. W publikacji Roberta 
Otisa i Nahuma Schneidermanna można znaleźć szczegółową listę kryteriów, ułatwiających osza-
cowanie tych prawdopodobieństw [12]. Ocena prawdopodobieństwa odkrycia złoża na podstawie 
historii poszukiwań w danym regionie i probabilistycznych modeli poszukiwań naftowych wyko-
rzystuje modele z teorii prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej oraz modele z teorii de-
cyzji. 
 Ryzyko odkrycia złoża nie uwzględnia finansowej strony rozpatrywanego obiektu geologiczne-
go, nie zawiera informacji o ekonomicznym sukcesie, ale przy szacowaniu wartości złoża może 
pełnić rolę współczynnika korygującego wartość finansową. Literatura przytacza przykłady, w któ-
rych zmniejszenie rozmiaru niepewności i ryzyka poszukiwawczego jest możliwe poprzez tzw. 
akumulację inwestycji, rozumianą jako wzrost wydatków finansowych na dalsze rozpoznanie złoża 
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− „uczenie się przez działanie” [5]. Nowe informacje o złożu redukują niepewność i ryzyko poszu-
kiwawcze, a w konsekwencji weryfikują plany inwestycyjne i oszacowane wskaźniki ekonomiczne 
inwestycji. 
 Przełomem w inżynierii złożowej jest zastosowanie nowej generacji metod, tj. sztucznej inteli-
gencji. Do tej grupy metod można zaliczyć nowe matematyczne rozwiązania do oceny basenów 
geologicznych czy pojedynczych złóż: systemy eksperckie, sieci neuronowe, zbiory rozmyte, algo-
rytmy genetyczne, analiza przeszłości czy analiza baz danych (ang. data base mining). Zbiory 
rozmyte wychodzą wprawdzie z sytuacji pełnej niepewności, ale wykorzystują rozwiązania z dzie-
dziny matematyki niemające nic wspólnego z rachunkiem prawdopodobieństwa. Od inżynierów-
geo-logów, dysponujących – jak wiadomo – bardzo skąpymi i fragmentarycznymi danymi, nie żą-
da się ilościowych informacji, na przykład porowatość od 10 do 15%. Wystarczą informacje słow-
ne, jakościowe: porowatość bardzo dobra, dobra lub kiepska. Efektem zastosowania tej grupy me-
tod są wykresy użyteczności danego basenu czy złoża, umożliwiające wydanie jego jakościowej 
oceny w skali od „bardzo złej” do „wyśmienitej” – stąd w literaturze ten sposób oceny określany 
jest jako „obliczanie słowami” [11]. Obszar stosowania metod nowej generacji w górnictwie nafto-
wym obej-muje m.in. analizy: 
– obrazów sejsmicznych (ograniczanie szumu, kompresja obrazów, wykorzystanie wzorów w ob-

razach); 
– produktywności odwiertów (przewidywanie jakości odwiertów, analiza sygnałów uzyskiwanych 

w trakcie wiercenia, przewidywanie wydobycia na podstawie szeregów czasowych); 
– własności skał (klasyfikacja i datowanie skał); 
– obrazów satelitarnych (segmentacja obszarów, budowa map). 
 Niepewność ekonomiczna, inaczej rynkowa, jest niepewnością z kategorii egzogenicznej i do-
tyczy przyszłych cen surowców, warunków na rynku, przyszłych kosztów operacyjnych i ewentu-
alnych potrzeb w zakresie dodatkowych nakładów kapitałowych. Dla neutralizowania tego rodzaju 
niepewności, Marco Dias proponuje stosowanie zasady „uczenia się przez oczekiwanie” lub zasady 
„czekać i obserwować” [5]. Stosowanie tych zasad jest formą zapobiegania „niekorzystnym wia-
domościom” z rynku (np. o spadku cen ropy). Niepewność polityczna – wyodrębniana często przez 
analityków sektora naftowego jako oddzielna kategoria niepewności – związana jest z możliwością 
pojawienia się ograniczeń importowych, zmian podatków, przepisów z zakresu ochrony środowi-
ska, a w odniesieniu do inwestycji zagranicznych – nacjonalizacji, zmian wymogów dotyczących 
sprzedaży, zakazów eksportu wydobytej kopaliny lub zysku. 
 Tabela 1 przedstawia klasyczne techniki identyfikacji i kwantyfikowania ryzyka i niepewności. 
Zawarte w tabeli rozwiązania mogą uchodzić za klasyczne rozwiązania w typowych projektach in-
westycyjnych. Każdej z czterech podstawowych faz „życia” złoża węglowodorów – fazy poszuki-
wań I, zagospodarowania II, eksploatacji III i zamknięcia kopalni IV – przypisano możliwą do za-
stosowania metodę identyfikacji i oszacowania poziomu ryzyka. 
 Przy ocenie wartości złoża istotnym jest rozróżnienie ryzyka dywersyfikowalnego i niedywer-
syfikowalnego. Identyfikacja źródeł tych dwóch rodzajów ryzyka, jego ocena i kwantyfikowanie 
odgrywa istotną rolę w rachunku szacowania wartości złoża.  Ryzyko związane z fluktuacją ceny 
ropy czy kosztami wierceń, dotykające wszystkich złóż ropy w tym samym stopniu, jest typowym 
przykładem ryzyka niedywersyfikowalnego. W branży naftowej za ryzyko dywersyfikowalne przyj-
muje się sytuację sukcesu lub porażki związanej z odwiertem czy odkryciem złoża. Tak więc ryzy-
ko poszukiwawcze jest ryzykiem dywersyfikowalnym. Takie ryzyko można zdywersyfikować po-
przez inwestowanie w wystarczająco dużą liczbę oddzielnych złóż, wystarczająco dużą liczbę od-
wiertów, czyli poprzez zdywersyfikowanie zasobów. Ta część ryzyka, którą inwestor może 
zdywersyfikować nie powinna być rekompensowana premią za ryzyko w rachunku wartości. 
Chociaż wydobycie ropy jest jednym z najbardziej ryzykownych biznesów na świecie, istotna 
część poziomu ryzyka jest postrzegana jako ryzyko dywersyfikowalne, dlatego premia za ryzyko 
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– uwzględniana w rachunku wartości złoża poprzez współczynnik dyskontujący – jest relatywnie 
niska w porównaniu z innymi branżami. 
 
Tabela 1. Techniki identyfikacji i oceny ryzyka dla projektu inwestycyjnego 
Table 1. Identification and estimation risk techniques for investment project 

 
1)x – technika oceny ryzyka możliwa do zastosowania w danej 
fazie „życia” projektu. Źródło: opracowanie własne. 

 
 Analiza ryzyka – czyli identyfikacja obszarów jego występowania, wybór metody jego kwanty-
fikowania oraz sposobu uwzględniania w szacowaniu wartości obiektu geologicznego – wiąże się 
zawsze z podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Paul Newendorp podkreśla, że sama analiza ryzy-
ka nie eliminuje ryzyka, a przede wszystkim nie umniejsza roli geologów, inżynierów złożowych 
i menadżerów – jej celem jest pogłębienie wiedzy o przedmiocie wyceny i zrozumienie potencjal-
nych zagrożeń związanych z realizacją projektu inwestycyjnego [10]. Praktyczne sposoby oceny 
ryzyka i niepewności w szacowaniu wartości projektu inwestycyjnego obejmują: 
– zastosowanie teorii decyzji (metoda drzew decyzyjnych, funkcja użyteczności), 
– analizę wrażliwości, 
– analizę scenariuszową, symulację Monte Carlo, 
– dostosowanie do ryzyka stopy dyskontowej (premia za ryzyko), 
– zastosowanie teorii opcji rzeczywistych. 
 
 
3. ZAŁOŻENIA ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA ZŁOŻEM WĘGLOWODORÓW 
 
Bez względu na definiowanie pojęć ryzyka i niepewności, najistotniejszy jest sposób ilościowego 
ich wyrażania i uwzględniania w procesie zarządzania złożem, a przede wszystkim w procesie wy-
ceny takich aktywów, jakim są zasoby złoża. 
 W literaturze pojęcie zarządzania złożem rozumiane jest różnie. Scott Hickman zwraca uwagę 
na różne podejścia do procesu zarządzania złożem, jakie dominowały w latach 90. [6]. Zarządzanie 
złożem było opisywane jako – zastosowanie istniejącej technologii w proces poszukiwań i eksplo-
atacji złoża, lub zarządzanie zaawansowanymi technologiami, lub planowanie długoterminowe, lub 
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rozwiązywanie problemów związanych ze złożem przez zespół ekspertów lub wręcz, jako zdrowy 
rozsądek. Ganesh C. Thakur przyrównał proces zarządzania złożem do juditzu, gdzie efektem pod-
jętej akcji jest maksymalizacja efektu: zysku lub liczby odkrytych złóż węglowodorów o wartości 
ekonomicznej w danej jednostce geologicznej. Autor porównuje zespół menadżerów do świetnie 
skoordynowanej drużyny piłkarskiej [19]. Syed H. Raza zwrócił uwagę na trzy logiczne cechy pro-
cesu zarządzania złożem, które dominują w różnych wariantach definicji tego pojęcia [13]: 
– zarządzanie złożem musi być procesem ciągłym, 
– obszar wydobycia jest źródłem wiedzy o rejonie i potencjalnych odkryciach, źródłem zysku 

i przewagi konkurencyjnej firmy, 
– dążenie do redukowania czasu i kosztów. 
 Scott Hickman definiuje zarządzanie złożem, jako „strategię organizowania systemowego po-
dejścia do wydobycia przez łączenie badań dotyczących technologii w celu maksymalizacji warto-
ści aktywów złoża, a samo zarządzanie złożem nie jest techniką tylko strategią maksymalizacji 
wartości” [6]. W takim rozumieniu, nadrzędnym celem działania firmy wydobywczej powinno być 
tworzenie wartości dodanej dla właściciela złoża i interesariuszy projektu inwestycyjnego. W po-
dejściu Hickmana można zauważyć sprzężenie zwrotne pomiędzy procesem zarządzania przez war-
tość i tworzeniem wartości dla akcjonariuszy a procesem zarządzania ryzykiem i niepewnością. Ge-
orges Schneider uzupełnia definicję Hickmana, wymieniając czynniki zwiększające wartość anali-
zowanego złoża [15]: 
– wiedza o rejonie wydobywczym, 
– udział w infrastrukturze, 
– długoterminowa polityka wydobywcza, 
– „balansowanie” przepływami CF, jako rezultat polityki podatkowej, profilu produkcji, stabilno-

ści siły roboczej, restrukturyzacji firmy wydobywczej. 
 Autor zwraca uwagę na konieczność szerszego spojrzenia na proces zarządzania złożem – już 
na etapie udzielania koncesji poszukiwawczych czy wydobywczych, nazywając ten proces zarzą-
dzaniem obszarem wydobywczym (ang. acrege portfolio). Zarządzanie złożem identyfikuje przede 
wszystkim z postawą inwestora wobec ryzyka, a proces zarządzania złożem z kompleksowym za-
rządzaniem ryzykiem i niepewnością. 
 Podejście do zarządzania złożem z lat 90. nie zmieniło się istotnie do dnia dzisiejszego – zarzą-
dzanie złożem jest rozumiane jako strategiczne zarządzanie ryzykiem lub kompleksowe zarządza-
nie ryzykiem, które jest silnie związane z koncepcją zarządzania przez wartość i nawiązuje do two-
rzeniem wartości dla akcjonariuszy [2], [21]. 
 Kluczowym etapem w procesie zarządzania ryzykiem jest identyfikacja źródeł ryzyka, czyli po-
dział na kategorie ryzyka. Kolejne etapy to ocena poziomu ryzyka, manipulowanie ryzykiem ro-
zumiane jako sterowanie, reagowanie na ryzyko oraz ostatni etap – obserwacja i kontrola ryzyka. 
Do podstawowych metod reagowania na ryzyko można zaliczyć [1]: 
– unikanie ryzyka czyli wybór projektu lub rozwiązania obarczonego mniejszym ryzykiem, 
– transfer ryzyka, przeniesienie odpowiedzialności lub konsekwencji na inną grupę interesu poza 

projekt (np. ubezpieczyciela), 
– podział ryzyka (np. porozumienie partnerskie typu farm-out lub leasingu), 
– łagodzenie ryzyka, zmniejszenie prawdopodobieństwa jego wystąpienia lub minimalizowanie 

jego skutków, 
– akceptacja ryzyka czyli przyjęcie i udźwignięcie wszelkich konsekwencji. 
 Hugh Courtney, Jane Kirkland i Patrick Viguerie zaproponowali schemat ułatwiający określe-
nie poziomu ryzyka i niepewności związanej z decyzjami strategicznymi [4]. Każdemu poziomowi 
niepewności i ryzyka autorzy przypisali możliwe do zastosowania narzędzia analizy i strategie po-
stępowania, ilustrując licznymi przykładami ze swej praktyki menadżerskiej. Autorka rozszerzyła 
koncepcję autorów, przypisując poszczególnym poziomom niepewności etap rozpoznania złoża węg-
lowodorów, kategorię zasobów oraz metody szacowania zasobów złoża (tab. 2). 
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Tabela 2. Poziomy ryzyka i niepewności a etapy „życia” projektu inwestycyjnego 
Table 2. Levels of risk and uncertainty versus stage of live of investment project 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 Cel i funkcje szacowania wartości złoża 

Identyfikacja opcji 

Analiza ryzyka (symulacja MC) 

Model eksploatacji złoża 
  

          

 

Wskaźniki ryzyka 

Decyzja/strategia rozwoju złoża 

Filozofia, strategia firmy 

Zasoby Program 
wierceń 

Parametry 
wydajności 

 
 
Rys. 1. Model zintegrowanego zarządzania złożem i jego wartością 
Figure 1. Model of the integrated reservoir and value management. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [3]. 

 
 Niepewność na poziomie czwartym występuje przede wszystkim przy realizacji projektów in-
westycyjnych w niepewnych politycznie rejonach, gdzie trudno przewidzieć potencjalne przepisy 
prawne dotyczące kwestii własności, podatków, warunków transakcji handlowych. W takich warun-
kach decyzje strategiczne, co do rozwoju projektu są bardzo trudne, a oszacowana wartość projektu 
ma szeroki przedział. Niepewność poziomu czwartego ma przejściowy charakter i w miarę upływu 
czasu przesuwa się na poziom trzeci lub drugi. Na trzecim poziomie niepewności istnieje możli-
wość określenia możliwych zdarzeń w przyszłości, a każdemu zdarzeniu można przypisać szansę 
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jego wystąpienia na podstawie analogicznych sytuacji z przeszłości lub innych projektów. Poziom 
drugi to opis możliwych scenariuszy rozwoju złoża, a narzędzia analizy ryzyka i niepewności na 
tym etapie pochodzą z teorii decyzji i teorii opcji. Poziom pierwszy to w miarę precyzyjna ocena 
sytuacji, a w przypadku złoża, ocena zasobów za pomocą metod bilansowych i wolumetrycznych – 
miarą wartości jest NPV dla złoża dobrze rozpoznanego. 
 Ponieważ większość problemów dotyczy etapu poszukiwań i zagospodarowania złoża, czyli od-
powiada poziomowi drugiemu i trzeciemu niepewności, stąd bardzo bogata literatura i sposoby roz-
wiązywania analizy decyzyjnej na tym etapie. 
 Rysunek 1 przedstawiają schematy kompleksowego zarządzania złożem i jego wartością, zapro-
ponowany przez C.V. Chowa i M.C. Arnondina [3]. Autorzy podkreślają, że cel i funkcje wyceny 
determinują proces oceny ryzyka, a w konsekwencji strategiczne decyzje dotyczące rozwoju projek-
tu inwestycyjnego czyli złoża. Podobne podejście prezentuje Chris Chapman i Stephen Ward [2]. 
Autorzy wybór strategii rozwoju złoża wiążą z kosztami ryzyka, zwracają uwagę, że proces zarzą-
dzania złożem jest integralna częścią kompleksowego zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa, 
a efektywne zarządzanie ryzykiem jest możliwe tylko wówczas, gdy realizowane jest na poszcze-
gólnych poziomach i w każdej jednostce przedsiębiorstwa. Takie podejście do zarządzania ryzykiem 
preferuje Instytut Zarządzania Projektami (PMI, www.pmi.org) – organizacja non-profit zrzeszają-
cą osoby profesjonalnie zajmujące się zarządzaniem projektami, której podstawowym celem jest 
rozwój teoretyczny i praktyczny dziedziny zarządzania projektami. Opracowany przez PMI Guide 
to the Project Management Body of Knowledge uznawany jest za obowiązujący standard w zarzą-
dzania projektami. 
 

 
 
Rys. 2. Schemat zintegrowanego zarządzania złożem 
Figure 2. Diagram of property – integrated petroleum property management system. 
Źródło: na podstawie [16]. 
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 Rysunek 2 przedstawia w nieco inny sposób wizualizacji systemu zintegrowanego zarządzania 
złożem węglowodorów. Autorzy filozofii pokazanej na rysunku, Abdus Satter i Ganesh C. Thakur, 
podkreślają konieczność integracji ludzi, która równocześnie integruje dane, narzędzia i techniki – 
zaciera granice pomiędzy różnymi działami przedsiębiorstwa [14]. Programy komputerowe umoż-
liwiają kompleksowe opracowywanie, syntezę i wizualizację wszelkich danych, tj. geologicznych, 
geofizycznych, wiertniczych i złożowych. Stanowi to doskonałe narzędzie do integracji i współ-
pracy zespołów i specjalistów z różnych dziedzin. Umożliwia to integrację w zakresie jeszcze nie-
dawno dość odległych dziedzin takich jak np. poszukiwanie złóż oraz rozpoznawanie złóż. Dzięki 
tej integracji możliwe jest bardziej elastyczne zarządzanie złożem. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Przemysł naftowy jako klasyczny obszar podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, 
jest idealnym miejscem aplikacji rozwiązań racjonalizujących proces podejmowania decyzji w ta-
kich warunkach. W warunkach dynamicznych, nieprzewidywalnych i bardzo konkurencyjnych ryn-
ków, na jakich działa obecnie większość przedsiębiorstw wydobywczych, kompleksowe zarządza-
nie złożem staje się kształtowaniem zasobów i struktur przedsiębiorstwa tak, aby pozwalały one 
maksymalnie elastycznie reagować na zmiany niemożliwe do przewidzenia. 
 Kompleksowe zarządzanie ryzykiem i niepewnością projektu inwestycyjnego lub złoża posiada 
wymiar wewnętrzny – jako czynnik decyzji strategicznych oraz wymiar zewnętrzny – postrzeganie 
firmy przez rynki finansowe i potencjalnych inwestorów. Kompleksowe zarządzanie ryzykiem zło-
ża obejmuje tzw. proaktywne zarządzanie, które zakłada elastyczne dostosowywanie się do zmian 
w otoczeniu i umiejętne wykorzystywanie szans pojawiających się w otoczeniu przedsiębiorstwa. 
 Zintegrowane zarządzanie złożem to integracja: 
– etapów: poszukiwania – rozpoznawania złoża – planu zagospodarowania złoża, 
– elementów: danych, techniki, narzędzi, zespołów ludzi. 
 Proces zintegrowanego zarządzania złożem jest procesem dynamicznym i ciągłym – nigdy nie 
jest kompletny i ostateczny. 
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The Role of Risk and Uncertainty in the Process of Managing 
the Property in Hydrocarbon-Mining Industry 
 
The oil industry is a classical example of decision-making process in conditions of risk and uncer-
tainty, as well as an ideal area of application of solutions rationalizing this process in such condi-
tions; it is finally an ideal area of researching the behaviour of mining enterprises in risk conditions. 
 Risk and uncertainty management is an integral element of managing the property and its value; 
it is most often regarded as a system of methods and performances focused on estimating and op-
timizing the level of risk and the methods of reaction against risk. Risk management is strongly 
bound to the concept of managing-by-value and creating values for shareholders. 
 The paper covers the methods and techniques of risk and uncertainty managing on each stage of 
investment “project’s lifetime” in mining industry – starting from researches, via opening and ex-
ploitation, up to closing down the mine. The main aim of this article is to discuss the concepts of 
reservoir and value management. The integrated reservoir management concept is based on inte-
gration of technology (seismic, geologic, geostatistics, drilling, environmental ect.), people (man-
agement, geoscientists and engineers), tools (from seismic to computer hardware and software) and 
data (geological, geophysical and financial). 
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STRESZCZENIE: Treścią niniejszego artykułu jest syntetyczne przedstawienie najważniejszych, 
zdaniem autora, kwestii dotyczących udanego wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w przed-
siębiorstwie górniczym. Poruszona problematyka została zaprezentowana z dwóch perspektyw, tj. 
przesłanek uzasadniających zastosowanie podejścia opartego na zarządzaniu ryzykiem oraz ziden-
tyfikowanych uwarunkowań, które wpływają na ostateczny rezultat. Obecnie, przedsiębiorstwa gór-
nicze wykazują znaczne zainteresowanie wdrażaniem nowoczesnych metod zarządzania, co w za-
łożeniu ma pozytywnie wpływać na osiągane przez nie wyniki ekonomiczne. Należy jednak pod-
kreślić, że nawet najlepsze koncepcje usprawniające proces zarządzania organizacją nie przyniosą 
oczekiwanych efektów bez wcześniejszego zapewnienia ich zgodności z istniejącymi uwarunko-
waniami. Rzeczywista użyteczność systemu zarządzania ryzykiem jest determinowana przez sze-
reg czynników, gdzie najważniejszym wydaje się być środowisko wdrożenia. Owe uniwersum jest 
głównie kształtowane przez najwyższe kierownictwo, obowiązującą kulturę organizacyjną oraz sto-
pień złożoności realizowanych procesów biznesowych. Świadomość celu wdrożenia rozwiązań 
opartych na analizie ryzyka oraz wiedza na temat istotnych warunków jego przeprowadzenia po-
zwalają opracować narzędzia, które będą faktycznie użyteczne w procesie zarządzania organizacją 
jako całością. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Zarządzanie ryzykiem, ERM, proces, sukces, kompetencje 
 
 
 
WPROWADZENIE 
 
Warunki prowadzenia działalności gospodarczej ulegają nieustannym zmianom, czyniąc je trud-
nymi do przewidzenia. Okoliczności te dotyczą zarówno charakteru sił oddziałujących z zewnątrz, 
jak również wewnętrznych uwarunkowań przedsiębiorcy. Współczesny biznes próbuje wypraco-
wywać skuteczne narzędzia, przy pomocy których możliwe byłoby śledzenie tych zmian oraz wy-
znaczanie optymalnych kierunków działania. Do tego typu rozwiązań można z pewnością zaliczyć 
różnego rodzaju systemy zarządzania ryzykiem, które nie tylko dostarczają obiektywnych informa-
cji na temat zagrożeń i szans pojawiających się w otoczeniu oraz wewnętrznych uwarunkowań, ale 
pozwalają podejmować działania będące odpowiedzią na zidentyfikowane ryzyka. Zarządzanie ry-
zykiem jest stosunkowo nowym aspektem kierowania organizacją i pomimo dorobku kilku znaczą-
cych standardów w tym względzie, trudno jest wskazać najlepsze praktyki. 
 Do tej pory opracowano szereg standardów takich jak: FERMA 2002, AS/NZS 4360, ISO 
31 000 czy najbardziej rozpowszechniony COSO II, które w swoim założeniu opierają się na sys-
tematycznym i spójnym podejściu do problematyki zarządzania ryzykiem. Nie każde z istniejących 
rozwiązań modelowych będzie jednak możliwe do przeniesienia na grunt danej organizacji. Istnie-
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jące uwarunkowania takie jak wielkość jednostki, złożoność realizowanych procesów, charakter 
otoczenia czy w końcu jakość posiadanych kadr będą ostatecznie determinowały zakres i komplek-
sowość implementowanych systemów zarządzania ryzykiem. Nie jest też przesadą stwierdzenie, że 
wdrożenie w całości dowolnie wybranego standardu światowego będzie trudne, a wielokrotnie nie-
możliwe. 
 
 
1. PRZESŁANKI WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 

W PRZEDSIĘBIORSTWIE GÓRNICZYM 
 
Pierwszym krokiem w procesie przygotowywania się do uruchomienia wdrożenia systemu zarzą-
dzania ryzykiem jest zrozumienie rzeczywistych korzyści jakie są możliwe do uzyskania. To naj-
wyższe kierownictwo powinno być w pierwszej kolejności przekonane o faktycznej konieczności 
ustanowienia tych rozwiązań. Bez jego zaangażowania i zrozumienia korzyści jakie przynosi po-
siadanie sprawnego systemu zarządzania ryzykiem, wdrożenie tych rozwiązań pozostanie niepełne, 
bądź pozorne. Istnieje wiele przesłanek przemawiających za organizacją systemu zarządzania ryzy-
kiem, gdzie do najważniejszych w opinii autora artykułu można zaliczyć: 
– zgodno  z prawem (wymogi Ustawy o rachunkowości dotyczące ujawnienia w sprawozdaniu 

z działalności czynników ryzyka oraz opisania zagrożeń czy przedstawianie oceny sytuacji Spół-
ki w zakresie systemu audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem przez Radę Nadzorczą na 
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, co jest zgodne z Dobrymi Praktykami Spółek notowa-
nych na GPW); 

– poprawa jako ci zarz dzania (co jest związane z wymuszoną koncentracją najwyższego kierow-
nictwa na rzeczywistych problemach organizacji oraz podejmowaniu decyzji mających na celu 
ograniczenie ich negatywnego wpływu, a także wykorzystywaniu pojawiających się szans); 

– podniesienie wiarygodno ci (organizacje posiadające formalnie ustanowiony i wiarygodny sys-
tem zarządzania ryzykiem są postrzegane jako bardziej transparentne, co znajduje pozytywne 
przełożenie na opnie agencji ratingowych czy oceny zdolności kredytowej); 

– optymalizacja kosztów dzia alno ci (sprawny system zarządzania ryzykiem umożliwia alokowa-
nie zasobów tam, gdzie zostaną najlepiej wykorzystane, co skutkuje zwiększeniem stopnia ra-
cjonalizacji ponoszonych nakładów do rzeczywiście uzyskiwanych korzyści; na tej bazie budo-
wana może być również optymalna polityka ubezpieczeniowa, której elementarną cechą będzie 
świadomy transfer ryzyka, którym organizacja nie jest w stanie zarządzać). 

 Kwestią, która jest pomijana przy okazji przedstawiania korzyści z ustanowienia komplekso-
wych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem jest ich wartość dla pracowników danej organi-
zacji. Korzyści płynące z wdrożenia ERM są prezentowane głównie z perspektywy poprawy jako-
ści kierowania całą organizacją, przede wszystkim z punktu widzenia organów zarządczych. Waż-
nym aspektem sformalizowanych systemów zarządzania ryzykiem jest ich użyteczność komunika-
cyjna rozumiana jako pionowy kanał przekazywania informacji o zagrożeniach i zapotrzebowaniu 
na środki niezbędne do ich ograniczania. Kompleksowy system zarządzania ryzykiem, obejmując 
również narzędzia identyfikujące incydenty, pozwala na zbieranie informacji o wszelkich zdarze-
niach mogących świadczyć o materializacji ryzyka w przekroju całego przedsiębiorstwa. Tak głę-
boka implementacja procesów diagnozujących ryzyko wymaga jednak zmiany kultury organizacyj-
nej, wyrażonej poprzez zrozumienie na najniższych szczeblach kierowania istoty i sensu zarządza-
nia ryzykiem w ujęciu korporacyjnym. Rozwinięty system zarządzania ryzykiem może być trakto-
wany jako platforma komunikacyjna, przy pomocy której możliwe jest przekazywanie informacji 
o kluczowych, z punktu widzenia interesów organizacji, zdarzeniach i innych istotnych uwarunko-
waniach prowadzonej działalności. Należy zaznaczyć, że taka treść i zakres zarządzania ryzykiem 
dotyczy najbardziej złożonych rozwiązań i charakteryzuje organizację posiadającą wysoką świado-
mość ryzyka. Na drodze rozwoju metodyki zarządzania ryzykiem znajduje się klika etapów pośred-
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nich, których osiągnięcie wyznacza kolejne stopnie dojrzałości, stąd całość powinna być traktowa-
na jako proces ustanawiania coraz sprawniejszych mechanizmów kontrolujących ryzyko korpora-
cyjne. 
 W rzeczywistości każda organizacja zarządza ryzykiem, lecz tylko niektóre czynią to w sposób 
świadomy, a co najważniejsze ustrukturyzowany. W takich przypadkach przedsiębiorstwa zarządza-
ją ryzykiem impulsywnie, a główną rolę pełnią indywidualne kompetencje pojedynczych osób. Brak 
ujednoliconego podejścia powoduje, że podejmowane działania mają charakter reakcyjny i nie przy-
gotowują organizacji na okoliczność wystąpienia niekorzystnych zjawisk. Podczas gdy analiza ry-
zyka jest elementem każdej decyzji, rolą zarządzania ryzykiem jest ustanowienie formalnego pro-
cesu, który będzie zbiorem podstawowych zasad i reguł zachowania w procesie identyfikacji, oce-
ny, analizy ryzyk oraz określania mechanizmów zabezpieczających. Celem tych rozwiązań jest do-
starczenie użytecznej informacji zarządczej przy zachowaniu właściwej efektywności kosztowej. 
 Obecnie obserwowany jest wyraźny wzrost zainteresowania wdrażaniem systemów zarządzania 
ryzykiem, szczególnie w przedsiębiorstwach dążących do debiutu na GPW, bądź poszukujących in-
nych źródeł finansowania swojej działalności. W takich przypadkach główną motywacją kierownic-
twa jest chęć podniesienia wiarygodności firmy poprzez ustanowienie transparentnych systemów 
zarządzania ryzykiem czy audytu wewnętrznego. 
 Organizacja chcąc uzyskać wysoką wiarygodność wdrażanych rozwiązań, powinna zapewnić, że 
proces identyfikacji ryzyk, ich oceny i analizy, opracowywania właściwych sposobów postępowa-
nia oraz dostarczania informacji zarządczej będzie zintegrowany z innymi procesami przedsiębior-
stwa. Przytoczona integracja odbywa się zazwyczaj w ramach wdrażania systemowych rozwiązań, 
określanych mianem ERM (ang. Enterprise Risk Management). Do najważniejszych atrybutów zin-
tegrowanych systemów zarządzania ryzykiem należą: 
– Ca o ciowe podej cie – ERM swoim zasięgiem obejmuje całą organizację, tj. wszystkie proce-

sy w niej realizowane i na wszystkich szczeblach; 
– Uj cie procesowe – zarządzanie ryzykiem jest procesem, co oznacza, że składa się z następują-

cych po sobie czynności, których łączne wykonanie prowadzi do osiągnięcia zamierzonych re-
zultatów; 

– Ryzyko jako szansa i zagro enie – poza analizowaniem zagrożeń, ryzyko jest traktowane rów-
nież w aspekcie identyfikacji okazji, jakie organizacja może wykorzystać w celu osiągnięcia do-
datkowych korzyści; 

– Agregacja ryzyk – podejście to umożliwia dokonanie porównania ryzyk mieszczących się w róż-
nych kategoriach, poprzez zastosowanie ujednoliconej oceny i tym samym lepszą alokację na-
kładów potrzebnych do zabezpieczenia organizacji przed ich negatywnym wpływem; 

– Spójno  proceduralna – zarządzanie ryzykiem oparte jest na jednolitych procedurach, które za-
pewniają zgodność i porównywalność danych; 

– Jednoznaczne przypisanie odpowiedzialno ci i uprawnie  – istotą efektywnego systemu zarzą-
dzania ryzykiem jest jednostkowe przypisanie odpowiedzialności oraz przekazanie narzędzi, 
przy pomocy których możliwe będzie rzeczywiste zarządzanie nadzorowanym ryzykiem; 

– Budowa bazy wiedzy – ERM pozwala na tworzenie spójnej bazy wiedzy, zarówno o istotnych 
warunkach prowadzenia działalności, jak również sposobach działania oraz pozwala na obiek-
tywną ocenę osiąganej efektywności. 

 Sam fakt posiadania ustanowionego ERM nie przesądza ostatecznie o większej wiarygodności 
przedsiębiorstwa. Szybko może się okazać, że w sytuacji wystąpienia zdarzeń, które nie zostały ob-
jęte planem prewencyjnym, a co gorsza przewidzianych i pozostawionych bez reakcji, wiarygod-
ność organizacji może zostać przez jej interesariuszy oceniona niżej, aniżeli w przypadku braku 
tych rozwiązań. Warto podkreślić, że informowanie otoczenia o posiadaniu systemu zarządzania 
ryzykiem jest tożsame ze złożeniem deklaracji, że przedsiębiorstwo jest świadome ryzyka jakie nie-
sie ze sobą prowadzenie działalności gospodarczej oraz że podejmuje konkretne działania mające 
na celu ograniczanie jego negatywnego wpływu. 
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2. UWARUNKOWANIA SKUTECZNEGO WDROŻENIA ERM 
 
Organizacja podejmując decyzję o wdrożeniu ERM, powinna być świadoma istniejących uwarun-
kowań oraz podjąć działania niezbędne dla zapewnienia optymalnych warunków jego przeprowa-
dzenia. Zarządzanie ryzykiem nie może być traktowane wyłącznie jako kolejna technika czy atry-
but zarządzania przedsiębiorstwem. Jego poprawna implementacja wymaga interakcji z wieloma 
istniejącymi rozwiązaniami, powodując trwałe przekształcenia stosowanego modelu zarządzania. 
Głębokość integracji procesów zarządzania ryzykiem wyznacza ostatecznie jego realną użyteczność 
dla kierownictwa. Można wyróżnić następujące warunki sukcesu przy wdrażaniu ERM: 
– Zaanga owanie najwy szego kierownictwa – ERM ostatecznie jest narzędziem pracy kierownic-

twa organizacji, poprzez zapewnienie dostępu do obiektywnej i syntetycznej informacji na te-
mat istotnych okoliczności podejmowanych decyzji i to ono powinno być w największym stop-
niu zainteresowane rezultatami; 

– wiadomo  celu wdro enia – kierownictwo oraz osoby odpowiedzialne za wdrożenie powinni 
określić cele jakie pragną osiągnąć realizując proces implementacji systemu zarządzania ryzy-
kiem; 

– Integracja – wypracowywane rozwiązania powinny w możliwie największym stopniu wyko-
rzystywać istniejące regulacje, co pozwala na uniknięcie konfliktów i niespójności organizacyj-
nej; dbałość o właściwą integrację powinna pojawić się już na etapie opracowywania ogólnych 
założeń systemu zarządzania ryzykiem; 

– Ci g y rozwój – podejście do zarządzania opartego na zarządzaniu ryzykiem wymaga prowa-
dzenia ciągłej weryfikacji przyjętych założeń i ich dostosowywania do zmieniających się uwa-
runkowań, zarówno zewnętrznych, jak również wewnętrznych; 

– Niew a ciwy zakres wdro enia – zakres wdrożenia musi być skojarzony z charakterem realizowa-
nych procesów i złożonością struktury organizacyjnej; zbyt szeroki zakres wdrożenia (zwłasz-
cza w przedsiębiorstwach wielozakładowych) może doprowadzić do obciążenia systemu zbyt 
szczegółowymi informacjami, nie pozwalając na identyfikację najważniejszych zagrożeń; zbyt 
wąski zakres wdrożenia będzie powodował, że wykorzystywane dane będą za ogólne i mało uży-
teczne w procesie wnioskowania. 

 Przedstawione powyżej warunki sukcesu przy wdrażaniu ERM nie wyczerpują wszystkich moż-
liwości, lecz stanowią ważną wskazówkę dotyczącą procesu jego organizacji. Niewątpliwie każdy 
system zarządzania, niezależnie od docelowego kształtu powinien uwzględniać unikalną kulturę or-
ganizacyjną. Przedsiębiorstwa górnicze wykazują w tym względzie pewną specyfikę i wymagają 
szczególnej ostrożności przy formułowaniu treści i zakresu wdrożenia. Kultura organizacyjna pol-
skich przedsiębiorstw górniczych może zostać zdiagnozowana jako hybryda kultury władzy i kul-
tury roli. Kultura władzy przejawia się poprzez formę jej sprawowania, która niekiedy przybiera po-
stać autorytarną i jest po części efektem scentralizowanej struktury organizacyjnej. Kultura roli prze-
jawia się w dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności zatrudnionych osób. Jej efektem 
jest rozbudowany system procedur biurokratycznych, które przypisują każdemu pracownikowi ok-
reślone role z precyzyjnie ustanowionymi uprawnieniami i obowiązkami. Kultura organizacyjna od-
grywa kluczową rolę w procesie implementacji nowych rozwiązań. W tym kontekście postawione 
zostają konkretne wymagania i aby nowe koncepcje mogły zostać wdrożone muszą być zgodne 
z podstawowymi wymiarami owej kultury. 
 Kolejnym szczególnym uwarunkowaniem polskich przedsiębiorstw górniczych jest ich wielo-
zakładowa organizacja, co wpływa na możliwy zakres wdrożenia ERM. Z uwagi na złożoność tych 
struktur, objęcie wdrożeniem całego przedsiębiorstwa może być niemożliwe do przeprowadzenia. 
Należy mieć na uwadze, że w ramach projektowania systemów zarządzania ryzykiem, najczęściej 
dochodzi do identyfikacji zdarzeń potencjalnie uznanych za zagrożenie. Ustanowienie zbyt szcze-
gółowego stopnia przetwarzanych informacji może doprowadzić do niemożności ich przetworzenia 
na tak wczesnym etapie wdrożenia. Z drugiej strony posługiwanie się pojęciami za ogólnymi nie 
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pozwala na formułowanie precyzyjnych wniosków oraz opracowanie właściwych kierunków dzia-
łania. Istnieje klika koncepcji przeprowadzania tego typu projektów w przedsiębiorstwach wielo-
zakładowych, jak np. wdrożenie pilotażowe w jednym zakładzie, jego testowanie i ostateczne za-
stosowanie w skali całej organizacji. Możliwe są też próby jednoczesnej implementacji we wszyst-
kich zakładach, co wymaga jednak zaangażowania większych zespołów projektowych. Taka orga-
nizacja wdrożenia pozwala na równoległe uzgadnianie jego treści powodując, że ostatecznie wy-
pracowane rozwiązania będą lepiej dopasowane do danego przedsiębiorstwa. Optymalnym rozwią-
zaniem wydaje się być uruchamianie ERM w układzie pionowym, tj. począwszy od centrali, a na 
najniższych szczeblach w poszczególnych zakładach kończąc. Taki przebieg procesu wdrożenia 
pozwala lepiej wykorzystać posiadane zasoby oraz zapewnia właściwe budowanie świadomości 
ryzyka. 
 W przedsiębiorstwach górniczych, podobnie jak w każdej innej działalności, kluczową kwestią 
jest odpowiednie umiejscowienie odpowiedzialności za przeprowadzenie projektu. To zagadnienie 
jest poniekąd pochodną stopnia zrozumienia przez najwyższe kierownictwo sensu i korzyści płyną-
cych z orientacji zarządzania nastawionej na identyfikację i ocenę ryzyk. Umiejscowienie odpo-
wiedzialności na zbyt niskim szczeblu organizacyjnym skutkować będzie wypracowaniem rozwią-
zań odbiegających od oczekiwań ich głównych użytkowników, tj. wyższej kadry menedżerskiej. 
Tak więc zrozumienie przez najwyższe kierownictwo formuły zarządzania ryzykiem korporacyjnym 
przesądza o powodzeniu całego przedsięwzięcia. 
 Jedną z pułapek przy wdrażaniu standardów zarządzania ryzykiem jest próba ich implementacji 
bez zadbania o zgodność z istniejącymi przedsiębiorstwie regulacjami. Organizacje, zwłaszcza te 
o złożonej strukturze, posiadają zazwyczaj wiele rozbudowanych norm opisujących przebieg we-
wnętrznych procesów i rozdzielających uprawnienia oraz obowiązki ich uczestników. Wiele z nich 
w rzeczywistości posiada atrybuty mechanizmów kontrolujących ryzyko. Rolą systemu zarządza-
nia ryzykiem jest ich identyfikacja oraz integracja w ramach ustanowienia rozwiązań, pozwalają-
cych ocenić ich łączną efektywność. Ze względu na mnogość wewnętrznych przepisów przedsię-
biorstwa górnicze powinny być szczególnie zainteresowane wszelkimi sposobami ich uporządko-
wania i wyeliminowania istniejących niespójności. System ERM jest narzędziem pozwalającym 
osiągnąć ten cel. 
 Kolejną kwestią, której znaczenia nie można przecenić jest organizacja komunikacji. Nawet naj-
lepsza i korzystna dla wszystkich stron inicjatywa może nie przynieść pożądanych efektów jeżeli 
osoby zainteresowane nie będą przekonane o rzeczywistej potrzebie jej przeprowadzenia. 
Wspomniana już świadomość ryzyka jest konsekwencją ogólnego zrozumienia filozofii zarządza-
nia ryzykiem, a do jej budowy niezbędna jest właściwa komunikacja na wszystkich poziomach or-
ganizacji i na wszystkich etapach budowania systemu. Ta kwestia jest często niedoceniana, co w 
efekcie prowadzi do braku możliwości realizowania podstawowych założeń ERM, a więc zasilania 
w informacje konieczne do tworzenia bazy wiedzy. W tym rozumieniu system zarządzania ryzy-
kiem pozwala na gromadzenie użytecznej wiedzy o warunkach prowadzonej działalności i sposo-
bach po-stępowania oraz umożliwia dokonanie oceny efektywności podejmowanych działań. Mając 
na uwa-dze niekorzystną sytuację górnictwa związaną z odpływem wykwalifikowanych pracowni-
ków i po-wstawaniem wyraźnej luki kompetencyjnej, zagadnienia te są szczególnie istotne z 
uwagi na potencjalne problemy z utrzymaniem ciągłości działania. 
 
 
3. PRZYCZYNY NIEPOWODZENIA PRZY WDRAŻANIU ERM 
 
Jednym z powodów niepowodzeń przy opracowywaniu ERM jest obawa przed samym terminem 
„ryzyko”. Powszechna awersja do ryzyka powoduje, że potoczne rozumienie tego terminu ma za-
barwienie silnie pejoratywne. Jednym z pierwszych kroków, jakie należy wykonać jest uzgodnie-
nie wspólnego rozumienia ryzyka, co ułatwi późniejsze prace związane z modelowaniem przebiegu 
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procesu wdrożeniowego. Można wyróżnić szereg przyczyn nieudanego wdrożenia systemów ERM, 
gdzie do najważniejszych zdaniem autora należą: 
– Brak jednoznacznie przypisanej odpowiedzialno ci – kwestia ta odnosi się zarówno do organiza-

cji samego wdrożenia, jak również do ustanowienia osób odpowiedzialnych za zarządzanie da-
nym ryzykiem; 

– Brak udost pnionych zasobów – brak zapewnienia odpowiednich zasobów, niezbędnych do prze-
prowadzenia wdrożenia (m.in. ludzi, środków pieniężnych); 

– Zbyt niski priorytet wdro enia – brak udziału najwyższego kierownictwa w kluczowych mo-
mentach wdrożenia, szczególnie na etapie jego uruchamiania; 

– Brak szkole  i odpowiedniej komunikacji – wdrożenie ERM wymaga zapewnienia przepływu in-
formacji o bieżących etapach oraz prowadzenia szeroko zakrojonych konsultacji na wielu szcze-
blach organizacji, co sprzyja pełniejszej integracji wypracowywanych rozwiązań; 

– Niew a ciwy stopie  szczegó owo ci – prowadzone działania mogą być zbyt ogólne, bądź zbyt 
szczegółowe, co jest zwłaszcza istotne w zakresie identyfikacji ryzyk; 

– Brak systematycznego podej cia – wdrożenie ERM wymaga systematycznego podejścia, tj. or-
ganizacji pracy polegającej na uporządkowanej realizacji poszczególnych zadań; 

– Oczekiwanie natychmiastowych efektów – ERM jest procesem ciągłym, a osiągnięcie ostatecz-
nych efektów wymaga czasu i zbudowania odpowiednich kompetencji. 

 Świadomość przyczyn niepowodzeń przy wdrażaniu złożonych rozwiązań organizacyjnych z pe-
wnością pomaga uniknąć pułapek oraz uwzględnić wnioski z niej płynące. Wdrożenie ERM jest pro-
jektem i z tego powodu wyposażenie tego procesu w atrybuty projektu pozwala lepiej go zorgani-
zować. Standardy zarządzania projektami są powszechnie dostępne i można skorzystać ze spraw-
dzonych na rynku norm i zasad ich przeprowadzania. Wdrożenie ERM, podobnie jak każdy inny 
projekt powinien być rozpatrywany przez pryzmat istniejących współzależności pomiędzy posiada-
nymi zasobami, czasem i oczekiwanym zakresem. Udostępnienie niezbędnych zasobów (pieniądze, 
ludzie), ustalenie zakresu prac i treści poszczególnych zadań oraz określenie oczekiwanego czasu 
wykonania będzie łącznie wpływało na otrzymaną jakość. 
 Do najważniejszych przyczyn niepowodzeń należy brak przypisania odpowiedzialności za efek-
ty, co dotyczy organizacji samego procesu wdrożenia, jak również przypisania właścicielstwa do po-
szczególnych ryzyk. Niezmiernie istotną kwestią jest tutaj ustanowienie właścicieli ryzyk, tj. osób, 
które będą zobligowane do realnego zarządzania danym ryzykiem. Nałożenie indywidualnej odpo-
wiedzialności pozwala na pełniejszą kontrolę oraz prowadzi ostatecznie do osiągania zamierzonych 
celów. 
 Jednym z głównych powodów nieudanego wdrożenia ERM jest brak udziału najwyższego kie-
rownictwa danego przedsiębiorstwa, co znajduje bezpośrednie przełożenie na spadek jego prioryte-
tu. Zaangażowanie na odpowiednim szczeblu zarządzania pozytywnie wpływa osiąganą efektyw-
ność i skuteczność działań. Brak entuzjazmu ze strony właściwego szczebla generuje powstanie is-
totnych problemów komunikacyjnych wewnątrz organizacji, prowadząc ostatecznie do obniżenia 
rangi całego projektu. Nie jest wymagane bynajmniej zapewnienie uczestnictwa wyższej kadry za-
rządzającej w pracach operacyjnych. Kwestią zasadniczą jest obecność i udział w kluczowych Mo-
mentach, tj. uzgodnienie zakresu, określenie celów jakie mają być osiągnięte w wyniku realizacji 
projektu, czy przyjęcie rezultatów prac. 
 Z uwagi na fakt, że systemowe zarządzanie ryzykiem jest stosunkowo nową koncepcją, zapew-
nienie odpowiedniego dostępu do specjalistycznej wiedzy jest niezbędne w celu nabycia właściwych 
kompetencji. Istniejąca obecnie na rynku oferta szkoleniowa pozwala na wykształcenie kadr w stop-
niu umożliwiającym przygotowanie wdrożenia i wskazanie istniejących luk kompetencyjnych. Z ko-
lei dbałość o jakość komunikacji jest związana z udostępnieniem informacji na temat realizowanych 
zadań oraz umożliwieniem późniejszym użytkownikom przekazywanie własnych sugestii oraz zgła-
szania zastrzeżeń. Ważnym elementem właściwie zorganizowanej komunikacji jest budowa jedno-
litego słownika pojęć z zakresu zarządzania ryzykiem w danej organizacji. Uzgodnienie wspólnego 
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rozumienia wykorzystywanych terminów ogranicza ryzyko powstania istotnych barier komunika-
cyjnych pomiędzy poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa. 
 ERM jest procesem ciągłym i w tym kontekście należy również rozpatrywać jego wdrożenie. Ja-
ko powtarzalny mechanizm wymaga aby jego elementy wzajemnie się dopasowały, co może ozna-
czać, że efekty nie będą możliwe do uzyskania w krótkim okresie czasu. Budowa odpowiednich 
kompetencji oraz osiąganie dojrzałości organizacyjnej w zakresie zarządzania ryzykiem wiąże się 
z upływem czasu, co uniemożliwia osiągnięcie szybkich korzyści. Ten aspekt ERM jest szczegól-
nie istotny w warunkach jego wdrożenia w przedsiębiorstwach górniczych, gdzie występuje zazwy-
czaj wyraźna presja na wymierny rezultat, podczas gdy wiele czynników będzie wpływało na wy-
dłużenie czasu niezbędnego do prawidłowej implementacji tych rozwiązań. 
 W tym miejscu należy wspomnieć o kwestii organizacji współpracy w ekspertem zewnętrznym 
zwłaszcza, że projekty tego typu często są przeprowadzane przy jego współudziale. Zapewnienie 
komunikacji na najwyższym szczeblu zarządzania jest warunkiem koniecznym aby uzyskany efekt 
wdrożenia stanowił realną wartość użytkową dla klienta doradcy. Momentem krytycznym w 
procesie tworzenia ERM jest ustalenie zakresu oraz korzyści, jakie mają być osiągnięte po jego 
zakończeniu. Organizacja świadoma istniejących uwarunkowań jakie towarzyszą wdrożeniom 
tego typu, powinna dołożyć wszelkich starań aby je uwzględnić w tych pracach. Doradcy bizneso-
wi, po-mimo niewątpliwych kwalifikacji i wiedzy w zakresie przeprowadzania implementacji 
nowoczesnych rozwiązań, muszą być wspierani przez samego klienta. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Jak pokazuje doświadczenie, proces organizacji systemu zarządzania ryzykiem trwa około jednego 
roku. Jest to niezbędny czas aby prawidłowo wykonać wszystkie fazy wdrożenia, począwszy od za-
dań audytowych, a na formalnym przygotowaniu dokumentacji systemowej kończąc. Błędem, któ-
ry łatwo popełnić jest nieuwzględnienie czasu potrzebnego na praktyczną weryfikację opracowy-
wanej metodyki. Przygotowany na etapie koncepcyjnym, przebieg procesu wymaga przetestowania 
w fazie identyfikacji, oceny i analizy ryzyk. Wielokrotnie okazuje się, że najlepiej przemyślane roz-
wiązania natrafiają na problemy w trakcie ich praktycznego zastosowania. 
 Niniejszy artykuł jest próbą syntetycznego zestawienia istotnych uwarunkowań wdrażania sys-
temów zarządzania ryzykiem oraz prezentuje ich realną użyteczność dla przedsiębiorstw górniczych. 
Kwestią wartą podkreślenia jest konieczność spojrzenia na te rozwiązania jak na nową orientację 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a nie tylko jak na działania wspomagające. Szereg okoliczności 
zewnętrznych i wewnętrznych sprawia, że górnictwo zaczyna postrzegać swoją działalność w per-
spektywie strategicznej, co oznacza konieczność spojrzenia na przyszłość firmy w długim horyzon-
cie czasu. Ustrukturyzowane zarządzanie ryzykiem zapewnienia odpowiednie wsparcie dla plano-
wania strategicznego, czyniąc je bardziej wiarygodnym i przejrzystym dla interesariuszy przedsię-
biorstwa. ERM pozwala spojrzeć na organizację jak na układ wzajemnie powiązanych elementów, 
które łącznie tworzą jej wartość. Taki punkt widzenia umożliwia lepsze wykorzystanie potencjału 
tkwiącego w samym przedsiębiorstwie, szczególnie w konfrontacji z zagrożeniami i szansami ziden-
tyfikowanymi w jego otoczeniu, co w obecnej sytuacji górnictwa w Polsce jest niezwykle istotne. 
 
 
 
Causes and Conditions for Implementation of ERM 
in Coal Mining Enterprises 
 
The paper is synthetic information about reasons and conditions for implementation risk manage-
ment solutions. Nowadays, polish coal mining enterprises are interested in modern solutions which 
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could help them to achieve greater productivity. ERM becomes very popular and many organiza-
tions want to have it, especially when they prepare for IPO. There are many reasons for implemen-
tation of ERM in coal mine enterprises where improvement in quality of management seems to be 
the most important need. The article also shows critical conditions for this project and indicates 
key success factors. This paper should be treated as short compilation of basic information which 
helps to understand the comprehensive process of successful establishing ERM in organization. 
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STRESZCZENIE: Ostatnie lata przyniosły wiele teoretycznych wyników i praktycznych imple-
mentacji w dziedzinie podejmowania decyzji w warunkach niepewności. Szczególne zainteresowa-
nie zwracają opcje rzeczowe jako naturalne rozszerzenie opcji finansowych do wyceny aktywów 
rzeczowych. Metodologia opcji finansowych oparta jest na silnym założeniu zupełności rynku. Speł-
nienie tego założenia dla opcji rzeczowych, w szczególności dla aktywów geologiczno-górniczych 
jest trudne do uzyskania w rzeczywistości. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Metoda NPV, drzewo decyzyjne, opcja realna, rynek niezupełny 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Tradycyjna metoda wyceny projektów inwestycyjnych metodologią zdyskontowanych przepływów 
pieniężnych jest głęboko wsparta ważnymi wynikami z ekonomii. Podstawowa zasada mówi, że 
zarządzający powinni akceptować te projekty inwestycyjne które, mają dodatnią wartość bieżącą 
netto NPV i w konsekwencji zwiększają wartość firmy dla akcjonariuszy. Co więcej, zasada sepa-
racji Fishera mówi, że indywidualne preferencje akcjonariuszy nie są związane z decyzjami zarzą-
dzających. Jednak pomimo prostego i jasnego kryterium podejmowania decyzji inwestycyjnych, 
które jest stosowane przez firmy od wielu lat, statyczność metody NPV powoduje, że w wycenie 
projektu inwestycyjnego jest pomijana możliwość reakcji zarządzających na zmieniające się oto-
czenie biznesowe [4], [5]. 
 Rzeczywistość pokazuje, że działanie firmy charakteryzuje dynamicznymi zmianami otoczenia, 
niepewnością oraz oddziaływaniem konkurencji co często oznacza, że założone przepływy pienięż-
ne z projektu znacznie się różnią od tych przyjętych pierwotnie. W czasie realizacji projektu, na-
pływające informacje i zmniejszająca się niepewność odnośnie przyszłych przepływów pienięż-
nych, pozwala zarządzającym na dokonywanie bieżących zmian. Może to być opóźnienie realizacji 
pewnej fazy projektu, rozszerzenie/zmniejszenie skali projektu, rozpoczęcie realizacji kolejnego 
projektu [10], [26]. 
 Pojęcie opcji rzeczowych pojawiło się w literaturze przedmiotu w latach siedemdziesiątych XX 
wieku [26, str. 7] jako alternatywa dla tradycyjnych metod budżetowania takich jak DCF. Myers 
[23] zauważył analogię pomiędzy opcją finansową a podejmowaniem decyzji inwestycyjnej. 
 Pomimo tego, że opcje rzeczowe mają przewagę nad metodami zdyskontowanych przepływów 
pieniężnych i drzew decyzyjnych w modelowaniu elastyczności przy podejmowaniu decyzji inwe-
stycyjnych to założenia metodologii opcji finansowych są trudne do spełnienia przy wycenie opcji 
rzeczowych. Przy modelowaniu opcji finansowych zakładamy, że rynek jest zupełny a instrument 
bazowy możemy modelować geometrycznym procesem Wienera. W przypadku opcji rzeczowych 
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te założenia są praktycznie nie do spełnienia. Niniejsza praca podejmuje próbę przeglądu literatury 
dotyczącej metodologii wyceny opcji rzeczowych. 
 
 
2. PROBLEMY Z WYCENĄ OPCJI RZECZOWYCH 
 
Dixit i Pindyck [10] zauważają, że idea NPV jest oparta na jednym z dwóch kluczowych założeń: 
1. inwestycja jest w pełni odwracalna – poniesione nakłady inwestycyjne mogą być w całości od-

zyskane jeśli sytuacja rynkowa okaże się niesprzyjająca, 
2. w przypadku inwestycji częściowo nieodwracalnej firma stoi przed decyzją typu „teraz albo 

nigdy”. 
 W zdecydowanej większości przypadków rozważanych w przemyśle górniczym żaden z wy-
mienionych warunków nie jest spełniony. Konsekwencją tego faktu jest nieodzowność użycia kry-
terium, które jest w stanie uwzględnić specyficzne cechy aktywów górniczo-geologicznych takie 
jak [11], [27]: 
1. częściową lub całkowitą nieodwracalność, 
2. losowość przyszłych przepływów, 
3. możliwość przesunięcia w czasie projektu. 
 To oznacza, że metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych nie pozwalają na właściwą 
wycenę wartości płynących z aktywnego zarządzania firmą, szczególnie w kontekście dostosowy-
wania działań firmy do zmieniających się warunków rynkowych. Opcje rzeczowe radykalnie zwięk-
szyły więc możliwości reagowania na zmieniające się warunki rynkowe [1], [2]. 
 Pomimo narzucającego się wrażenia, że opcje rzeczowe wydają się być adekwatnym narzędziem 
do właściwej wyceny aktywów geologiczno-górniczych, ich stosowanie w praktyce często spotyka 
się z oporem. Głównym powodem jest brak przekonania zarządzających przedsiębiorstwem górni-
czym, co do poprawności metody wyceny. Co więcej, sugerowane przez teoretyków rozwiązania 
wymagają często zaawansowanego aparatu matematycznego – rachunek prawdopodobieństwa, pro-
cesy stochastyczne, stochastyczne równania różniczkowe. Stąd teoria opcji rzeczowych traktowana 
jest przez większość praktyków z dużą nieufnością i poczuciem, że metodologia używana do obli-
czeń jest trudno weryfikowalna1. 
 Intuicyjnie przyjmowane przez zarządzających kryterium prostoty jako wyznacznika stosowal-
ności teorii wydaje się jednak sprawdzać w tym przypadku. Pomimo intensywnych badań teoretycz-
nych nie udało się bowiem uzyskać jak dotąd jasnej, spójnej i dającej się łatwo zastosować w prak-
tyce teorii wyceny opcji rzeczowych. Głównym problemem pozostaje modelowanie i wycena ry-
zyka [24]. W przypadku aktywów geologiczno-górniczych ze względu na specyfikę przedsięwzięć 
występuje wiele rodzajów ryzyka co czyni ich wycenę zadaniem bardzo trudnym. Wyjątkowość 
analizowanego złoża, ryzyko zasobowe, dostępność potwierdzonej informacji geologicznej to tylko 
niektóre rodzaje ryzyka w przedsięwzięciach górniczych. 
 
 
3. DRZEWA DECYZYJNE A OPCJE RZECZOWE 
 
Najbliższą intuicji zarządzających przedsiębiorstwem górniczym metodą wyceny rzeczowych in-
strumentów pochodnych jest rozwinięcie metod dyskontowanych przepływów pieniężnych w bar-
dziej rozbudowane drzewo decyzyjne. Jednak w tej metodzie musimy wskazać wprost źródła ryzy-
ka, podając możliwe scenariusze i prawdopodobieństwa ich zajścia. 
 
                                                 
1Por. Real Options and Corporate Practice. Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 15, No 2, Winter 2003, p. 8. 
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 W literaturze przedmiotu pojawiają się jednak głosy krytyczne wobec możliwości stosowania 
drzew decyzyjnych do wyceny aktywów finansowych: 
1. Borison [6] kwestionuje możliwość wiarygodnego oszacowania fizycznych (subiektywnych) 

prawdopodobieństw, których znajomość jest warunkiem koniecznym stosowania metody. 
2. Boer [5] zwraca uwagę na fakt, że przy zastosowaniu metody do dyskontowania wszystkich 

przepływów pieniężnych z projektu użyty jest ten sam koszt kapitału firmy, podczas gdy zmien-
ność przepływów z projektu oraz zwrotów samej opcji mogą być różne. 

3. Herath i Park [13] zauważają, że po dodaniu kilku kolejnych opcji, drzewo decyzyjne zmienia 
się w skomplikowany i nieprzejrzysty „krzak decyzyjny”, co skutecznie utrudnia strategiczne 
planowanie dokonywane przy jego użyciu. 

4. Metoda drzew decyzyjnych zupełnie ignoruje fakt istnienia rynku aktywów finansowych, na 
którym mogą być już wyceniane przepływy pieniężne pojawiające się w projekcie. Zatem ich 
równoczesna wycena według prawdopodobieństw fizycznych (jak to ma miejsce w metodzie 
drzew decyzyjnych) jest odmienna od wyceny rynkowej i z reguły stwarza możliwości arbitra-
żu. Co więcej, metoda DCF oraz drzew decyzyjnych zakłada milcząco zupełność rynku, a w prak-
tyce zupełnie neguje to założenie. 

 
4. OPCJA RZECZOWA A OPCJA FINANSOWA 
 

Wyceniając opcję rzeczową, autorzy posługują się najczęściej modelem Blacka-Scholesa [3], który 
z powodzeniem jest stosowany na rynkach finansowych. Model Blacka-Scholesa zakłada pewną 
dynamikę zmian cen instrumentu bazowego, co oznacza, że uwalnia nas od konieczności ustalania 
scenariuszy, jak w przypadku drzew decyzyjnych. Stosując model Blacka-Scholesa do wyceny rze-
czowego instrumentu pochodnego koniecznym jest znalezienie kilku podstawowych parametrów [16]: 
– bieżącej ceny instrumentu replikującego, 
– wypłaty opcji rzeczowej, która zależy od przyszłej wartości tego instrumentu, 
– zmienności stóp zwrotu instrumentu, oraz 
– stopy wolnej od ryzyka. 
 Wtedy wyznaczenie ceny instrumentu pochodnego sprowadza się najczęściej do numerycznego 
obliczenia pewnej całki, a dla wypłat o pewnej szczególnej postaci, takich jak np. europejskie op-
cje kupna i sprzedaży, cenę można znaleźć analitycznie. 
 Warto podkreślić silne i mało realistyczne założenia modelu Blacka-Scholesa. Postulujemy bo-
wiem zupełność rynku, co oznacza, że potrafimy znaleźć na nim instrument finansowy, który mo-
żemy utożsamić z instrumentem bazowym opcji oraz skonstruować portfel replikujący wypłatę 
z opcji. Z tego powodu, metodologia opcji finansowych stosowana jest najczęściej w odniesieniu 
do projektów związanych z przetwarzaniem aktywów geologiczno-górniczych, gdzie znalezienie 
portfela replikującego, chociażby w przybliżeniu, wypłatę opcji rzeczowej wydaje się być możli-
we, gdyż surowce bardzo często są przedmiotem obrotu giełdowego. 
 Jednak poważne wątpliwości co do zasadności takiego stosowania metody wyceny opcji rze-
czowych w praktyce dostarcza praca Hubalka i Schachermayera [15]. Autorzy twierdzą, że przy 
pewnych założeniach, jeśli nie potrafimy znaleźć portfela replikującego wypłaty opcji rzeczowej, a 
tylko portfel replikujący z pewną dokładnością, to „każda liczba z przedziału (0, ) może, bez zła-
mania zasady braku arbitrażu, być możliwą ceną tej opcji”. Autorzy zaznaczają, że przesłaniem ich 
artykułu nie jest twierdzenie, że używanie metodologii Blacka-Scholesa do wyceny opcji rzeczo-
wych jest błędne. Jednak jej stosowanie do wyceny opcji rzeczowych, których instrument bazowy 
nie jest instrumentem znajdującym się w obrocie giełdowym, prowadzi do wyboru subiektywnych 
prawdopodobieństw. Na pocieszenie pozostaje fakt, że jeśli portfel prawie dokładnie replikuje wy-
płatę opcji, to po odrzuceniu już kilku procent najmniej prawdopodobnych przypadków (tzn. cen, 
które dopuszczają możliwość arbitrażu tylko z prawdopodobieństwem mniejszym od zadanego) 
przedział możliwych cen bardzo się kurczy. 
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5. PROBLEM PORTFELA REPLIKUJĄCEGO 
 
Wycena opcji finansowych czy w modelu dwumianowym czy też Blacka-Scholesa jest oparta na 
idei konstrukcji portfela replikującego funkcję wypłaty opcji. Niektórzy autorzy przyznając, że z re-
plikacją są duże problemy, twierdzą, że należy stosować wycenę opartą na mierze martyngałowej – 
neutralnej względem ryzyka. Wtedy cena opcji rzeczowej jest wartością oczekiwana względem tej 
miary ze zdyskontowanej funkcji wypłaty opcji. Autorzy zapominają jednak, że ta technika jest ab-
solutnie równoważna technice opartej na replikacji. Fundamentalne twierdzenie wyceny instrumen-
tów pochodnych mówi, że jedyność takiej miary jest równoważna zupełności przyjętego modelu 
rynku, czyli możliwości replikacji dowolnego instrumentu finansowego na rynku. 
 W szczególności można postulować, że na rynku istnieje instrument bliźniaczy (twin security), 
który generuje przepływy pieniężne idealnie skorelowane z instrumentem bazowym opcji. Znale-
zienie takiego instrumentu w przypadku opcji rzeczowej jest z reguły zadaniem trudnym. Niektó-
rzy autorzy zdają sobie sprawę, że koncepcja instrumentu bliźniaczego jest mocnym założeniem 
i w praktyce mało realistyczna. Szukają zatem sposobów innego uzasadnienia możliwości użycia 
metod wyceny opcji rzeczowych, zaczerpniętych z rynków finansowych. 
 Trigeorgis [26] twierdzi, że „istnienie w obrocie na rynku zupełnym instrumentu bliźniaczego 
(lub portfela instrumentów), który jest idealnie skorelowany z instrumentem bazowym opcji rze-
czowej jest wystarczającym warunkiem do wyceny takiej opcji” według metodologii wyceny opcji 
finansowych. Szeroką prezentację takiego podejścia zawierają prace Howella [14], Luehrmana [19], 
Boera [5] i Kelloga [17]. 
 Niemożność wskazania instrumentu finansowego na rynku, który replikuje instrument pochod-
ny powoduje, że pojawia się problem ustalenia niezbędnych parametrów do wyceny opcji. W prak-
tyce zarówno bieżącą wartość instrumentu bazowego, jak i zmienność stóp zwrotu ustala się subiek-
tywnie, analizując przepływy generowane przez projekt. Nawet, jeżeli zatem zgodzimy się z głów-
nym założeniem, że istnieje na rynku instrument, który mógłby zostać użyty do budowy portfela 
replikującego, co usprawiedliwia użycie metod zaczerpniętych ze świata finansów, to otrzymany tą 
metodą wynik będzie tylko na tyle wiarygodny, na ile dobrze dokonaliśmy estymacji parametrów 
tego instrumentu. Wątpliwości budzi też fakt, że wyceniliśmy opcję metodą zakładającą możliwość 
budowy portfela replikującego wypłatę opcji, podczas gdy nie posiadamy wystarczających indor-
macji by to zrobić (tzn. nie potrafimy wskazać odpowiedniego portfela), a ich zdobycie wiązałoby 
się z dodatkowymi kosztami. 
 Copeland i Antikarov [9] rozwijają tę koncepcję. Zauważają, że „stosowanie podejścia z uży-
ciem instrumentu bliźniaczego jest wysoce frustrujące, jako że znalezienie waloru będącego w ob-
rocie giełdowym, którego przepływy pieniężne są idealnie skorelowane z przepływami generowa-
nymi przez instrument bazowy opcji rzeczowej przez cały okres trwania projektu, jest praktycznie 
niemożliwe”. Jako rozwiązanie problemu wprowadzają koncepcję Marketed Asset Disclaimer 
MAD, gdzie proponują założyć, że instrument bazowy opcji rzeczowej jest po prostu walorem fi-
nansowym i wycenić opcję rzeczową na takim rozszerzonym o nowy instrument rynku. Często in-
strument bazowy dla opcji można utożsamić z przepływami pieniężnymi generowanymi przez frag-
ment rozważanego projektu. Stosowanie koncepcji MAD w praktyce sprowadza się zatem do pró-
by oszacowania ceny rynkowej i zmienności stóp zwrotu projektu tak, jakby był on przedmiotem 
obrotu rynkowego. Autorzy proponują użycie jako instrumentu bazowego wartości przychodów 
z projektu (bez rozważanej opcji). Zakładają bowiem, iż owa wartość (czyli NPV projektu powięk-
szone o koszty projektu) jest najlepszym nieobciążonym oszacowaniem (estymatorem) ceny, jaką 
projekt uzyskałby na rynku, gdyby był w obrocie. Zmienność stóp zwrotu projektu wyznaczana 
jest natomiast poprzez identyfikację czynników ryzyka i symulacje Monte Carlo. 
 Stąd cena opcji liczona jest względem wartości rynkowej projektu bazowego. Kluczowym za-
gadnieniem jest zatem poprawne obliczenie tej wartości. Ponieważ, podobnie jak w przypadku 
drzew decyzyjnych, takie podejście charakteryzuje brak bezpośredniego związku obliczanej warto-
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ści opcji z rynkiem, wynik będzie poprawny tylko wówczas, jeśli szacując właśnie wartość dzisiej-
szą projektu bazowego uwzględnimy wyceny rynkowe. Niestety wymaga to dokładnej analizy związ-
ku przepływów generowanych przez projekt z cenami instrumentów rynkowych i proste NPV mo-
że nie być tu wystarczającym narzędziem. 
 Fernandez [12] sugeruje użycie zmodyfikowanego wzoru Blacka-Scholesa, gdzie poza standar-
dowymi parametrami, wartość opcji zależy także od oczekiwanej stopy zwrotu z instrumentu ba-
zowego opcji i stopy dyskontowej właściwej dla danego projektu. Oznacza to jednak rezygnację 
z metodologii replikacji. Ostatecznie liczona jest wartość oczekiwana zdyskontowanych przepływów 
według prawdopodobieństw fizycznych, które obliczane są na podstawie dodatkowych parame-
trów. Metoda ta nie jest więc niczym innym jak pewnym uogólnieniem drzew decyzyjnych i nie 
rozwiązuje żadnego z przedstawionych powyżej problemów. 
 
 
6. WYCENA OPCJI RZECZOWYCH NA RYNKACH NIEZUPEŁNYCH 
 
We wszystkich przedstawionych powyżej metodach mamy do czynienia z jednym z dwóch proble-
mów: wyceniamy projekt w oderwaniu od rynku (drzewa decyzyjne), bądź nieco na siłę szukamy 
związków projektu z rynkiem (metody finansowe). 
 Jako rozwiązanie tego problemu Smith i McCradle [23] zaproponowali procedurę zintegrowa-
nej wyceny opcji rzeczowych, gdzie używa się metody opcji finansowych w odniesieniu do frag-
mentów projektu, które można replikować, i metodę drzew decyzyjnych w odniesieniu do innych 
kategorii ryzyka. Określają oni obie kategorie ryzyka odpowiednio jako public i private. Metoda 
polega na budowie drzewa decyzyjnego, identyfikacji źródeł ryzyka i przyporządkowaniu odpo-
wiednich metod wyceny (replikacja, prawdopodobieństwa rzeczywiste) różnym elementom drze-
wa. Poprawność wyceny zależy tu więc od poprawności podziału drzewa na odpowiednie części. 
Poza oczywistymi przypadkami, gdy w drzewie pojawiają się łatwe do wyznaczenia opcje, nie jest 
to jednak zadanie proste. 
 Metoda teoretycznie poprawna, w praktyce usuwa więc tylko znaczące sprzeczności między 
drzewem decyzyjnym a rynkiem, pozostawiając jednakże wiele mniej oczywistych. 
 Innym podejściem jest tzw. realistyczna wycena opcji rzeczowych zaproponowana przez Ca-
pińskiego i Patenę [7], [8]. Odrzucają oni założenie o idealnej korelacji pomiędzy instrumentem ba-
zowym opcji rzeczowej a walorem finansowym. Szukają natomiast zależności pomiędzy stopniem 
tej korelacji a ceną opcji rzeczowej. Rozważają dwa instrumenty, rzeczowy i finansowy, modelując 
dynamikę wypłat i korelację za pomocą drzewa czteromianowego. 
 Przy założeniu idealnej korelacji pomiędzy instrumentami (czyli równej 1) wycena opcji jest ła-
twa i może być oparta na założeniu dotyczącym istnienia portfela replikującego (metoda klasyczna 
wyceny opcji). Przy braku idealnej korelacji, autorzy szukają niezbędnej do wyceny ryzyka infor-
macji w dotychczasowej działalności firmy – podstawą wyceny opcji rzeczowej staje się założenie 
dotyczące niezmienności wskaźnika Sharpa dla rozważanej firmy. Skutkiem takiego podejścia jest 
wyznaczenie przedziału cen dla badanej opcji przy różnych wartościach korelacji pomiędzy instru-
mentem rzeczowym i finansowym. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Pomimo atrakcyjności metodologii opcji rzeczowych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych 
w górnictwie, przedstawione zagadnienia wskazują na złożoność problemu wyceny takich opcji. 
Niestety nie można, nawet przy pewnych założeniach, jak w przypadku opcji finansowych, ustalić 
metody dającej obiektywną wycenę projektu. Otwartym problemem jest bowiem: 
– ustalenie fizycznych prawdopodobieństw zajścia danego scenariusza, 
– wskazanie instrumentu bliźniaczego i ustalenie jego parametrów, 
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– w przypadku niemożności wskazania instrumentu bliźniaczego, wyznaczenie części projektu 
którą można replikować na rynku. 

 Co więcej, użycie drzew decyzyjnych do wyceny opcji rzeczowych nie wydaje się być możliwe 
poza standardowymi przykładami akademickimi. Subiektywność w ustalaniu prawdopodobieństw 
i stopień skomplikowania „decyzyjnych krzaków” czyni wyceny mało precyzyjnymi. 
 Metody finansowe zakładają zupełność rynku. Bazują na możliwości replikacji, a identyfikacja 
fragmentów projektu mających swoje odpowiedniki na rynku wydaje się być, przy obecnej złożo-
ności rynków i liczbie dostępnych instrumentów, mało realna.  
 Metody stosowane na rynkach niezupełnych są w początkowym etapie badań. Ich użycie w od-
niesieniu do rzeczywistych inwestycji, w szczególności do wyceny aktywów geologiczno-górnicz-
ych, jest niemożliwe lub skomplikowane. Ponieważ opcje rzeczowe mają bezpośrednie zastosowa-
nie w wycenie projektów inwestycyjnych, problemu nie można rozpatrywać jedynie w kontekście 
braku akademickiej precyzji. Konsekwencją są bowiem błędne decyzje inwestycyjne i rzeczywiste 
straty finansowe inwestorów. 
 Reasumując, przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w górnictwie nie można ignorować 
pojawiających się opcji rzeczowych. Zwiększają one możliwości reagowania zarządzających przed-
siębiorstwem górniczym na zmieniające się warunki rynkowe, a zatem mają pewną dodatnią war-
tość. Jednak wycena opcji rzeczowych jest jak na razie sprawą subiektywnych wyborów, i to w du-
żo większym stopniu, niż dałoby się to wytłumaczyć tylko innym nastawieniem inwestorów do ry-
zyka. 
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Some Problems in Implementing Real Options Methodology 
to Value Mining Projects 
 
Recent years have seen a wide variety of theoretical and applied contributions in the area of invest-
ment under uncertainty. The particular interest is focused on real option as a natural extension of 
financial option methodology to real asset valuation. The theory of financial options is based on 
strong assumption – market completeness. To fulfil of this assumption for real assets, in particular 
to geological and mining property, is difficult to obtained. 
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1. WPROWADZENIE 
 
Podstawą oceny ekonomicznej przedsięwzięcia górniczego jest wiarygodne oszacowanie zasobów 
złoża kopaliny (jej objętości, masy, jakości oraz położenia w przestrzeni). To zadanie było wyko-
nywane w oparciu o różne teorie i metody: wieloboków wpływu (Bołdyriewa), graniastosłupów 
o podstawie trójkąta, przekrojów, poziomic, sferycznych stref wpływów, po geostatystykę i cyfro-
we modelowanie. Obliczenia zasobów mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu specjalistycz-
nego oprogramowania. Niezależnie od przyjętej metody, z każdym oszacowaniem związane jest ry-
zyko wynikające z jego niedokładności, gdyż rzeczywisty stan złoża – jego położenie w przestrzeni 
oraz ilość i jakość surowca – jest interpretowana na podstawie dyskretnych danych w wybranych 
punktach przestrzeni. Kompania górnicza zawsze musi znaleźć kompromis pomiędzy zwiększa-
niem nakładów na kosztowne rozpoznawanie złoża (np. dodatkowe wiercenia i badania geofizycz-
ne) a akceptowanym poziomem dokładności oszacowania, uzyskanym na podstawie dotychczas 
zgromadzonych danych. 
 Błędy w ocenie zasobów będące konsekwencją optymistycznych założeń, co do ciągłości złoża 
lub możliwości jego eksploatacji i przyjętej technologii, albo niewłaściwie przyjętej metodyki obli-
czeń mają zazwyczaj poważne konsekwencje. Dodatkowe nakłady finansowe i czas mogą zmniej-
szyć błędy w oszacowaniu niektórych parametrów technicznych, ale nie naprawią błędów „gru-
bych” – nie stworzą kopaliny tam gdzie jej nie ma. 
 Metody identyfikacji, rozpoznania i sprawozdawczość z badań zasobów naturalnych były i są 
tematem częstych dyskusji i wielu prób systematyzacji. Po negatywnych doświadczeniach1 wypra-
cowano metody weryfikacji wiarygodności danych oraz zasady dokumentowania (due diligence2). 
W ostatnich kilkunastu latach są uzgadniane jednolite zasady klasyfikacji zasobów (np. JORC Co-
de), by inwestorzy mieli jednoznaczny i wiarygodny obraz dostępnych zasobów. 
 Sprawa niedokładności rozpoznania pozostaje nadal otwarta, choć coraz szerzej stosuje się me-
tody geostatystyczne i opartą na nich symulację warunkową, pozwalającą określić zasoby wraz 
z popełnianym błędem dla zadanego poziomu ufności. Dzięki symulacji warunkowej możliwa stała 
się optymalizacja ekonomiczna procesu rozpoznania złoża, gdyż możliwe jest porównanie rosną-
cych krańcowych kosztów rozpoznania z krańcowym wzrostem dokładności jego rozpoznania – 
krańcowym przyrostem wartości złoża na zadanym poziomie ufności. 
 Dokładność rozpoznania parametrów zmienności złoża ma istotne znaczenie dla procesu stero-
wania wydobyciem i jego opłacalności. W przypadku eksploatacji węgla brunatnego dla potrzeb 
energetyki najistotniejsza jest jakość węgla obejmująca takie parametry jak wartość opałowa (kalo-
ryczność), zawartość wilgoci całkowitej, zawartość popiołu i siarki całkowitej oraz – ważne dla 
                                                 
1Np. afery Bre-X i Busang. 
2Np. Kodeks Wyceny Złóż Kopalin POLVAL. 
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efektywności procesu spalania – dodatkowe parametry chemiczne węgla (np. zawartość tlenków że-
laza. Dawniejsze rozpoznania nie zawierały tych dodatkowych parametrów i tylko dla nowych od-
wiertów mogą być one analizowane i modelowane. 
 Do ryzyka geologicznego można zaliczyć także zagrożenia naturalne. Potencjalnymi źródłami 
niepewności i ryzyka geologicznego mogą również być (Snowden i in. 2002): 
– źle dobrana siatka otworów (zbyt duża odległość między otworami), 
– nieregularna siatka podążająca za mineralizacją (potrzeba deklasteryzacji informacji o złożu 

z uwagi na możliwość przeszacowania), 
– brak badań trójwymiarowego przebiegu otworów w górotworze (błędy na skutek odchylenia ot-

worów od zaplanowanego przebiegu), 
– błędy rozpoznania złoża na podstawie otworów (zła klasyfikacja próbek), 
– mechaniczne błędy we wprowadzonych danych, 
– niewłaściwe dobrane metody modelowania złoża, błędy w modelowaniu strukturalnym lub inne 

błędy modelowania, 
– celowe oszustwo na etapie zbierania danych i rozpoznania złoża, 
– brak zastosowania metod geostatystycznych i symulacji warunkowej pozwalającej lepiej osza-

cować faktyczną zmienność parametrów złoża itp. 
 Przy rozpoznaniu złoża można popełnić błędy dwóch rodzajów: zakwalifikować kopalinę nie-
użyteczną jako wartościowe złoże oraz złoże jako skałę płonę. Dzięki symulacji warunkowej moż-
na zminimalizować ryzyko obu błędów tego typu. 
 
 
2. SYMULACJA WARUNKOWA 
 
Symulacja warunkowa (SW) jest używana w górnictwie dla kwantyfikacji niepewności i minimali-
zacji ryzyka. Choć znana od około 30 lat, metoda długo nie była rozpowszechniona. Złożyło się na 
to wiele przyczyn. Brakowało dostępnego oprogramowania – początkowo metody te były stosowa-
ne jedynie przez specjalistów – geostatystyków w ich własnych procedurach/programach w anali-
zach badanych złóż na zamówienie kompanii górniczych albo w nielicznych ośrodkach uczelnia-
nych. Publicznie dostępny zestaw programów GSLIB pojawił się około 10 lat temu, jednak jego uży-
cie było ograniczone z uwagi m.in. na brak wygodnego interfejsu użytkownika oraz narzędzi do ła-
twej analizy rezultatów symulacji i interpretacji wyników (zawierających ogromne ilości danych). 
Do niedawna poważną przeszkodą w stosowaniu SW była zbyt mała moc obliczeniowa kompute-
rów. 
 
2.1. Ró nice pomi dzy symulacj  a estymacj  
 

Celem estymacji geostatystycznej jest uzyskanie najlepszego oszacowania danego parametru (np. 
okruszcowania) co zapewnia kriging poprzez minimalizację wariancji oszacowania. W efekcie uzys-
kuje się jednak wygładzone oszacowania o wariancji mniejszej od wariancji danych źródłowych. 
 Zadaniem SW jest modelowanie charakterystyk złoża takich jak histogram i wariogram z za-
chowaniem wszystkich własności danych wyjściowych, w szczególności ich zmienności. Estyma-
tor odzwierciedla przeciętne własności, podczas gdy SW odzwierciedla zmienność. Potencjalne błę-
dy każdego oszacowania – zarówno w górę lub w dół – są funkcjami zmienności i stanowią klu-
czowe czynniki w procesie podejmowania decyzji. 
 Zastosowanie SW jest więc przydatne w analizie takich zagadnień jak: 
– wyznaczanie przedziałów ufności dla oszacowań parametrów złoża (np. okruszcowania), 
– określenie zmienności wielkości zasobów powyżej zadanej wartości brzeżnej, 
– badanie wpływu zmienności rozmiarów bloków lub wysokości pięter, 
– badanie wpływu gęstości siatki wierceń na niepewność rozpoznania złoża i ryzyko projektu, 
– przeprowadzanie klasyfikacja zasobów, 
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– określenie dziennej lub tygodniowej zmienności okruszcowania rudy w zakładzie przeróbczym 
lub parametrów węgla trafiającego do elektrowni. 

 Estymacja punktowa lub blokowa jest niewystarczająca by odpowiedzieć na powyższe pytania. 
 
2.2. Opis metody 
 

Najbardziej rozpowszechnione algorytmy stosowane do SW przedstawiono w książce (Deutsch & 
Journel 1997). Istnieje wiele różnorodnych metod symulacji. Najbardziej rozpowszechniona jest 
sekwencyjna symulacja Gaussa. Została ona zaimplementowana w różnych programach symulacyj-
nych akademickich i komercyjnych, m.in. w znanym pakiecie oprogramowania geologiczno-górnicz-
ego DATAMINE3 (proces SGSIM). Głównym elementem SW jest utworzenie siatki symulowa-
nych punktów. Na jej podstawie można wygenerować zbiór jednakowo prawdopodobnych jakościo-
wych modeli blokowych złoża (por. rys. 1) oraz dokonywać wszechstronnych analiz probabilistycz-
nych wyników symulacji. 
 
 

 
 
Rys. 1. Cztery jednakowo prawdopodobne warianty fragmentu jakościowego modelu 
blokowego złoża węgla brunatnego (tu: Legnica Wschód) uzyskane dzięki symulacji 
warunkowej; kolory reprezentują zintegrowany wskaźnik jakości węgla, zawarty 
w typowej formule cenowej (proces CSMODEL, DATAMINE) 
                                                 
3Oprogramowania geologiczno-górnicze Datamine Studio oraz NPV Scheduler są użytkowane dla celów dydaktycznych 
i studialnych na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej na podstawie licencji udzielonej 
przez Datamine International. 
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Rys. 2. Przykładowy schemat blokowy obrazujący implementację metody symulacji warunkowej 
w oprogramowaniu geologiczno-górniczym (Datamine Studio, źródło: Datamine) 
 
 Na rysunku 2 przedstawiono oryginalny schemat przetwarzania danych w metodzie SW, zaim-
plementowanej w Datamine Studio. Główne elementy metody opisano w kolejnych podpunktach 
rozdziału, ilustrując je wynikami uzyskanymi dla SW zintegrowanego wskaźnika jakości węgla bru-
natnego w studialnym modelu złożu Legnica Wschód, zaprezentowanym w następnym rozdziale. 
 

Przygotowanie danych i weryfikacja 
Ważną częścią każdej analizy symulacyjnej jest zapewnienie by parametry statystyczne i rozkłady 
oraz korelacje przestrzenne symulowanych punktów były zgodne z danymi z próbek. Służą temu 
pomocnicze procesy obliczania i prezentacji histogramów, skumulowanych histogramów oraz gra-
ficznego porównywania rozkładów prawdopodobieństwa, niezbędne dla szybkiej analizy dużych 
zbiorów danych. 
 

 
 
Rys. 3. Histogram wartości wskaźnika jakości węgla brunatnego w zbiorze próbek złoża Legnica Wschód 
(proces CHART, DATAMINE, po lewej) oraz wykresy: prawdopodobieństwo-prawdopodobieństwo 
(PP Plot, w środku) oraz kwantyl-kwantyl (QQ Plot, po prawej) porównujące rozkłady oryginalne (Y) 
i obciążone wagami w procedurze uśrednienia gęstości (proces DECLUST, DATAMINE) oryginalnego 
opróbowania dla wartości wskaźnika jakości węgla brunatnego w zbiorze próbek złoża Legnica Wschód; 
(proces PPQQPLOT, DATAMINE) 
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 Dla potrzeb SW opróbowanie powinno być równomierne w wybranej dwu- lub trójwymiarowej 
siatce. Jeżeli tak nie jest należy albo dokonać selekcji próbek albo wyznaczyć wagę dla każdej prób-
ki. Na wykresach (rys. 3) przedstawiono przykładowy histogram wartości symulowanego parame-
tru jakościowego (tu: wskaźnika jakości węgla FRAC2) w źródłowym zbiorze próbek oraz porów-
nanie rozkładów oryginalnych i obciążonych wagami w procedurze uśrednienia gęstości opróbowa-
nia wartości tego wskaźnika. 
 
 

 
 
Rys. 4. Wykres zgodności z rozkładem normalnym rozkładu wartości wskaźnika jakości obciążonych wagami 
w procedurze uśrednienia gęstości opróbowania przed normalizacją (po lewej) i po niej (po prawej) 
(wskaźnik FRAC2, wagi DCWEIGHT); (proces CHART, DATAMINE) 
 
 
Transformacje do rozk adu normalnego 
Sekwencyjna symulacja Gaussa wymaga, by wejściowy model był oparty na danych o rozkładzie 
normalnym. W prezentowanym jako przykład rozwiązaniu Datamine proces NSCORE normalizuje 
dane wejściowe (rys. 4) tak by eksperymentalny wariogram, a zatem i model wariogramu spełniały 
to wymaganie. Dostępna jest transformacja odwrotna – z rozkładu normalnego do oryginalnego roz-
kładu danych wejściowych. 
 

Analiza geostatystyczna analizowanego parametru 
Proces symulacji warunkowej tworzy n-krotnie zbiór wartości parametru w zadanej przestrzennej 
siatce („grid”) punktów, która zastępuje oryginalny zbiór próbek. Interpolacja wartości parametru 
poddanego symulacji w obszarze blokowego, jakościowego modelu złoża wymaga zatem (podob-
nie, jak w wypadku interpolacji bez zastosowania symulacji) identyfikacji przestrzennej zmienno-
ści tego parametru. Potrzebna jest analiza geostatystyczna parametru poddawanego symulacji, za-
równo w postaci źródłowej jak i po transformacji do rozkładu normalnego. 
 Jeżeli mapa izoliniowa obliczonych wariogramów eksperymentalnych wskazuje na kierunkową 
zmienność wariografu należy wygenerować wariogramy kierunkowe (rys. 5). W procesie interak-
cyjnego konstruowania modelu wariogramu (tu: VARFIT) budowane są dwa modele: dla zmiennej 
znormalizowanej (tu: NSCORE) – model przeznaczony do generowania serii warunkowych symu-
lacji) oraz dla zmiennej źródłowej (tu: FRAC2) model przeznaczony dla interpolacji parametru 
w modelu blokowym. Otrzymany model wariogramu jest poddawany procedurze weryfikacji (np. 
w procesie kros-walidacji (XVALID). 
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Rys. 5. Mapa izoliniowa wariogramu dla przetworzonego (transformowanego do rozkładu normalnego) 
wskaźnika jakości węgla (NSCORE); (proces VCONTOUR, DATAMINE) oraz interakcyjne 
generowanie modelu wariogramu dla zmiennej NSCORE (proces VARFIT, DATAMINE) 

 
Przetwarzanie danych po symulacji 
Analiza wyników po symulacji to obszar, który pozwala docenić realną wartość SW. Dla dalszego 
przetwarzania wyników (m.in. w programach optymalizacji kopalń odkrywkowych) konieczne jest 
generowanie szeregu jakościowych modeli blokowych, zawierających jednakowo prawdopodobne 
warianty rozkładu analizowanego parametru. Komenda CSMODEL w DATAMINE oferuje kilka 
użytecznych opcji. Na bazie wyników symulacji w procesie CSSIM tworzony jest model blokowy. 
Wszystkie punkty z danej symulacji zawarte w komórce lub podkomórce modelu są uśredniane, 
tworząc wartość bloku dla tej konkretnej realizacji. Zbiór wszystkich realizacji pozwala wyznaczyć 
warunkowy rozkład wartości każdego bloku i jego statystyki takie jak: średnia, wariancja, skośność, 
kwantyle oraz prawdopodobieństwo i wartość parametru powyżej zadanej wartości brzeżnej. 
 

Optymalizacja stosunku kopaliny u ytecznej do nieu ytecznej 
Rosnącym obszarem zastosowań symulacji warunkowej jest kontrola jakości kopaliny. W procesie 
optymalizacji stosunku kopaliny użytecznej do nieużytecznej (proces CSOWOPT w Datamine) de-
cyzje podejmowane są na bazie znajomości rozkładu prawdopodobieństwa parametru jakościowe-
go złoża (np. okruszcowania), a nie na podstawie pojedynczych oszacowań ich wartości. Proces 
CSOWOPT sprawdza czy każda komórka modelu powinna być zaliczona do materiału użyteczne-
go, czy do nieużytecznego poprzez minimalizację kosztu błędnego zakwalifikowania rudy do skały 
płonnej i skały płonnej do rudy dla wszystkich kombinacji kosztów, cen i wartości granicznych 
(brzeżnych). 
 

Weryfikacja danych symulacyjnych 
Weryfikacja wyników symulacji polegająca na sprawdzeniu zgodności ich charakterystyk (histo-
gramów, wariogramów itp) z danymi źródłowymi jest istotną częścią procesu analizy ryzyka. W pro-
gramie DATAMINE Studio służą temu wspomniane już procesy tworzenia i wykreślanie histogra-
mów dla rozkładów normalnego i lognormalnego, histogramów skumulowanych, wykresów praw-
dopodobieństwa itp. Szczególnie użytecznym narzędziem jest proces PPQQPLOT, tworzący wy-
kresy prawdopodobieństwo–prawdopodobieństwo (PP Plot) oraz kwantyl–kwantyl (QQ Plot) dla 
szybkiego i efektywnego, wizualnego porównania prawdopodobieństw i kwantyli (centyli) danych 
źródłowych i symulowanych na wspólnym wykresie (dla 100% zgodności wszystkie punkty na wy-
kresie powinny leżeć na przekątnej kwadratu – patrz rys. 6). 
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Rys. 6. Wykresy: prawdopodobieństwo–prawdopodobieństwo (PP Plot) oraz kwantyl–kwantyl (QQ Plot) 
porównujące rozkłady serii symulacji (X) i obciążonych wagami w procedurze uśrednienia gęstości 
opróbowania wartości wskaźnika jakości FRAC2 (Y) (proces PPQQPLOT, DATAMINE) 

 
2.3. Studium przypadku 
 

Wybór modelu z o a 
Metodę SW zastosowano do przetwarzania modelu złoża węgla brunatnego w celu zbadania 
wpływu losowej zmienności parametrów jakościowych węgla na ocenę jego zasobów oraz wyniki 
studialnego, długoterminowego planu rozwoju wyrobiska. 
 Warunkiem zastosowania metod SW jest dostatecznie gęste opróbowanie, które pozwala na zbu-
dowanie geostatystycznego modelu zmienności badanych parametrów. Ze względu na skalę zagad-
nienia zdecydowano się na rozpatrywanie modeli złóż perspektywicznych. Bazując na dostępnych, 
studialnych danych złoża Legnica zbadano możliwość przetwarzania danych pól: Zachód, Wschód 
i Północ (Kawalec 2007). Najlepiej rozpoznane jest pole Legnica Wschód – w kategorii B+C1+C2 
z siatką wierceń 500 m oraz 250 m (ok. 50% powierzchni pola) (Ślusarczyk et al. 2007). Analizy 
chemiczne są pobrane ze wszystkich próbek. Dla tego pola można budować geostatystyczny model 
zmienności parametrów jakościowych. 
 
Tabela 1. Wybrane parametry węgla w pokładzie głównym według modelu blokowego 

KLASA 
(wg wart. opałowej) 

OBJĘTOŚĆ 
[mln m3] 

MASA 
[mln t] 

QIR50 
[kcal/kg] 

AD 
[%] 

AR50 
[%] 

SCS 
[%] 

Q>2200 263 315 2408 12.63 6.32 0.73 
2000<Q<2200 100 120 2107 18.13 9.07 1.00 
1600<Q<2000 146 175 1804 18.39 9.19 1.11 
1200<Q<1600 117 140 1406 18.18 9.09 0.90 

POZAKLASOWY 259 311 578 7.86 3.93 0.40 
RAZEM WĘGIEL 626 750 2032 15.89 7.95 0.89 

 
 Według dokumentacji geologicznej, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją bilansowości, złoże 
Legnica Wschód zawiera około 840 mln t węgla bilansowego o średnim współczynniku N:W = 6.6. 
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 Rozpoznano szereg parametrów jakościowych, z których najważniejsze to: 
– wartość opałowa Qi

r = 9231 kJ/kg, 
– popiół Ad = 18.1%, 
– siarka całkowita St

d = 0.99%, 
(wartości średnie podano wg (Ślusarczyk et al. 2007)). 
 Węgiel występuje w kilku pokładach jednak tylko w głównym kompleksie węglowym (pokład 
I oraz II) jest on dostatecznie gęsto opróbowany. Dalszą analizę i przetwarzanie ograniczono zatem 
do danych z tego pokładu. 
 

 
 
Rys. 7. Lokalizacja odwiertów w polu Legnica Wschód (część górna) oraz przykładowy przekrój 
przez powierzchnie wyznaczające granice kompleksów geologicznych w polu Legnica Wschód 
w strukturalnym modelu złoża (część dolna) (fragment okna roboczego DESIGN, DATAMINE) 

 
Wybór analizowanego parametru 
Metoda SW pozwala na symulację wybranego parametru jakościowego w modelu blokowym albo 
funkcji parametrów (bez symulacji parametrów wejściowych). Dla analizowania wartości złoża węg-
la potrzebna jest funkcja agregująca parametry jakościowe. Uzasadnione jest zatem użycie 
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wskaźnika z formuł cenowych węgla stosowanych dla rozliczania dostaw węgla z kopalni do elek-
trowni. Przyjęto następujący wskaźnik jakościowy (wybrany z jednej z kilku formuł ceny węgla): 
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gdzie: QR i QB – rzeczywista i bazowa wartość opałowa węgla brunatnego (kJ/kg), AR
50 i AB

50 – rze-
czywista i bazowa zawartość popiołu w węglu brunatnym (%), SR i SB – rzeczywista i bazowa za-
wartość siarki w węglu brunatnym (%), parametry węgla bazowego: QB = 8514 kJ/kg, AB

50 = 7,95%, 
SB = 0,89%. 
 
 Wskaźnik został obliczony dla wszystkich próbek z pokładu głównego kompleksu węglowego. 
 

Model strukturalny i jako ciowy z o a 
Modelowanie blokowe, polegające na odwzorowaniu złoża przez przestrzenny zbiór bloków-ko-
mórek (zwykle prostopadłościanów) jest powszechnie stosowane w specjalistycznych programach 
geologiczno-górniczych, operujących w trójwymiarowym środowisku projektowym. Model bloko-
wy jest budowany na podstawie danych źródłowych, głównie danych z odwiertów geologicznych. 
Cyfrową bazę danych odwiertów złoża Legnica Wschód utworzono w IGO Poltegor-Instytut w śro-
dowisku własnego oprogramowania JBDG. Modelowanie blokowe wykonano w środowisku pro-
gramu geologiczno-górniczego DATAMINE, użytkowanego na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa 
i Geologii Politechniki Wrocławskiej. 
 

 
 
Rys. 8. Roboczy przekrój przez model blokowy strukturalny; legenda wg klasyfikacji litostratygraficznej; 
wzdłuż próbek wykresy słupkowe parametru STRATNOW; (okno DESIGN, DATAMINE) 
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 Po wczytaniu i skontrolowaniu poprawności źródłowych zbiorów danych odwiertów (zbiór koł-
nierzy otworów wiertniczych, zbiór warstw i zbiór analiz) oraz regularyzacji (przyjęto regularną dłu-
gość próbki 1,5 m jako podstawową dla prób analiz chemicznych) został utworzony przestrzenny 
zbiór próbek głównego pokładu węgla zawierający 5422 rekordy. Na podstawie analizy gęstości 
opróbowania przyjęto jednakową długość i szerokość komórki podstawowej (500 m) z możliwo-
ścią podziału. Miąższość komórki była natomiast zależna od przeznaczenia danego modelu z moż-
liwością nieograniczonego podziału (wariant typowy dla modelowania złóż pokładowych). Zreali-
zowano następującą sekwencję budowania modeli blokowych: 
– model strukturalny – odwzorowanie struktury litologicznej złoża, 
– model jakościowy – interpolacja podstawowych parametrów jakościowych. 
 Wynikowym modelem dla przetwarzania w procedurze SW jest strukturalny model głównego 
kompleksu węglowego mbstr60. Procedury przetwarzania modeli blokowych zostały zapisane 
w programach wsadowego przetwarzania (makropoleceniach) pozwalających na ich odtwarzanie ze 
zmienionymi parametrami dla złoża Legnica oraz dla innych złóż węgla brunatnego. 
 

Generowanie zbioru jednakowo prawdopodobnych modeli z o a metod  SW 
Dla potrzeb symulacji ustalono siatkę 500 500 6 m (zgodną z podstawowym wymiarem komórki 
modelu blokowego oraz z gęstością rzadszej siatki wierceń na całym rozpatrywanym obszarze). Do-
konano uśrednienia opróbowania (obliczenia wag) przy pomocy procesu DECLUST (por. rys. 3). 
 Interpolację jakościową wskaźnika jakościowego FRAC2, po ustaleniu parametrów interpolacji, 
wykonano metodą krigingu, przyjmując jako wejściowy model blokowy strukturalny model bloko-
wy głównego kompleksu węglowego oraz przestrzenny źródłowy zbiór próbek. W wynikowym mo-
delu jakościowym wartości parametru FRAC2 zostały obliczone we wszystkich komórkach, w któ-
rych było to możliwe według przyjętej metody interpolacji. 
 Proces SW tworzy n-krotnie (tu: 20-krotnie) zbiór wartości parametru w zadanej przestrzennej 
siatce („grid”) punktów i na podstawie tych wartości (a nie na podstawie zbioru próbek) dokonuje in-
terpolacji (zgodnie z modelem wariogramu) wartości parametru w wejściowym modelu blokowym. 
Produktem końcowym SW był model blokowy zawierający komplet 20 symulacji wartości wskaź-
nika jakości węgla, gotowy do dalszego przetwarzania – generowania wyrobiska docelowego oraz – 
po wybraniu scenariusza rozwoju kopalni – długoterminowego planu rozwoju wyrobiska. 
 Na rysunku 1 przedstawiono przykładowe realizacje symulacji wartości wskaźnika jakości wę-
gla w postaci fragmentu przekroju przez wynikowy jakościowy model blokowy. Paleta kolorów le-
gendy była wspólna dla kolejnych zmiennych uzyskanych w symulacjach. 
 

Scenariusze docelowego rozwoju kopalni odkrywkowej 
Docelowy plan rozwoju wyrobiska odkrywkowego został wygenerowany dla modelu jakościowe-
go złoża węgla z 20 symulacjami parametrów jakościowych. Zastosowano procedurę optymalizacji 
oprogramowaną w specjalistycznym programie do optymalizacji kopalń odkrywkowych NPV Sche-
duler. W programie można wykorzystać model jakościowy złoża zawierający zamiast estymowa-
nych, pojedynczych (dla każdej komórki) wartości jakości produktu zbiór wartości będących wy-
nikiem symulacji. 
 Procedura składała się z następujących etapów (Jurdziak & Kawalec 2000): 
1. import modelu jakościowego zawierającego wyniki symulacji wartości wskaźnika jakościowego 

węgla (produktu), 
2. ustalenie parametrów ekonomicznych, wspólnych dla wszystkich symulacji (koszt eksploatacji, 

cena produktu), 
3. utworzenie wariantowych modeli ekonomicznych (jeden model dla każdej realizacji SW), 
4. ustalenie parametrów dla generowania wyrobiska docelowego (wspólnych dla wszystkich symu-

lacji), 
5. wygenerowanie zbioru jednakowo prawdopodobnych wyrobisk docelowych, tzw. zbiorów hy-

brydowych, 
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6. wybór scenariusza rozwoju kopalni poprzez utworzenie tzw. kroków postępu wyrobiska, wspól-
nych dla wszystkich hybrydowych zbiorów wyrobisk docelowych, 

7. ustalenie zmiennych celu dla docelowego planu rozwoju oraz scenariusza dochodzenia do doce-
lowej wydajności rocznej kopalni, 

8. generowanie docelowych planów rozwoju. 
 Wyniki optymalizacji kopalni odkrywkowej: zbiór hybrydowych wyrobisk docelowych oraz 
zbiór docelowych planów rozwoju są danymi wejściowymi do wszechstronnych analiz ryzyka gór-
niczego oraz – w tym wypadku – łącznego ryzyka zintegrowanego kompleksu energetycznego ko-
palni węgla brunatnego i elektrowni. 
 

Import modelu jako ciowego zawieraj cego wyniki symulacji warto ci wska nika jako ci w gla 
Jakościowy model blokowy głównego kompleksu węglowego, zawierający wyniki 20 symulacji 
wartości wskaźnika jakościowego węgla został dodany do modelu obejmującego pozostałe 
warstwy. Model zawierał pola kodu litostratygraficznego STRATNOW (bez zastosowania w pro-
cedurze optymalizacji), pole identyfikacji gęstości (DENSITY) dla węgla (1,2 t/m3), pole estymo-
wanego wskaźnika jakości (FRAC2) – atrybut jakościowy oraz zbiór 20 pól produktu – symulowa-
nych wartości wskaźnika jakości węgla (SIM01 ..SIM20), wskaźnik wyraża zawartość węgla 
wzorcowe-go (uśrednionego) w tonie węgla (jest odpowiednikiem okruszcowania w złożu rudy). 
 Wczytano model zawierający 19 860 bloków podstawowych (o wymiarach 500 500 6 m) a wraz 
z podkomórkami – 153 930 bloków. Średnia wartość symulowanych wartości wskaźnika jakości 
węgla wahała się od 0,800 do 0,814. 
 

Parametry ekonomiczne dla wszystkich symulacji i budowa modelu ekonomicznego z o a 
Dla wszystkich symulacji ustalono wspólne parametry ekonomiczne, zgodne ze wstępnymi założe-
niami studialnymi dla kopalni Legnica: 
– cena produktu: 27 USD/t (80 PLN/t), 
– koszt eksploatacji: 2 USD/m3 (6 PLN/m3). 
 Przyjęto zatem tzw. model kosztowy, w którym wartość każdej komórki jest obliczana na pod-
stawie danych o cenie produktu, wartości wskaźnika jakościowego oraz kosztu eksploatacji. 
 Utworzono zbiór 20 modeli ekonomicznych. W każdym modelu tylko jednej zmiennej (kolej-
nej spośród SIM01 … SIM20) przypisano ustaloną cenę. Z uwagi na losowy rozrzut wartości SW 
uzyskano modele ekonomiczne o zróżnicowanej liczbie komórek złożowych i łącznej wartości ca-
łego złoża. 
 

Parametry dla generowania wyrobiska docelowego 
Wyrobisko docelowe to wyrobisko, które dla danych wartości ekonomicznych obliczonych dla ko-
mórek modelu blokowego złoża ma największą, niezdyskontowaną wartość spośród wszystkich 
możliwych wyrobisk spełniających ograniczenia dotyczące generalnego kąta zbocza. Wyrobisko 
docelowe identyfikuje zatem zasoby bilansowe w funkcji parametrów ekonomicznych. Standardowo 
stosowanym algorytmem optymalizacji wyrobiska docelowego jest algorytm Lerchs’a-Grossmann’a. 
Jest on także używany w programie NPV Scheduler. 
 Przyjęto następujące założenia do generowania wyrobiska docelowego: 
– generalny kąt zbocza (według założeń geotechnicznych i technologicznych, 16°), 
– roczne wydobycie kopaliny użytecznej - węgla (24 mln t/rok), 
– stopa dyskontowania (8%). 
 Dla zbadania wrażliwości rozwiązania na wahania cen, przyjęto procentowy współczynnik spad-
ku ceny bazowej (5%), pozwalający na wygenerowanie dla każdego wyrobiska docelowego również 
zestawu tzw. wyrobisk zagnieżdżonych (phases) – wyrobisk docelowych optymalnych dla ceny ba-
zowej zmniejszonej do 95%, 90%, ... ceny bazowej. 
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Wygenerowanie zbioru jednakowo prawdopodobnych wyrobisk docelowych 
Na podstawie 20 modeli ekonomicznych i wspólnych parametrów generowania wyrobiska docelo-
wego, przy pomocy algorytmu Lerchs’a-Grossmann’a utworzono zbiór 20 hybrydowych (tj. jedna-
kowo prawdopodobnych) wyrobisk docelowych. Dla każdego z nich powstał także zestaw 12 lub 
13 wyrobisk zagnieżdżonych – w sumie zbiór około 250 wyrobisk docelowych będących optymal-
nymi rozwiązaniami w zależności od ceny węgla i realizacji wyników symulacji wskaźnika jako-
ściowego. 
 Na rysunku 9 przedstawiono przykładowe realizacje wyrobiska docelowego. 
 

 
 
Rys. 9. Przykładowy plan modelu blokowego wyrobiska docelowego z programu NPV Scheduler (po lewej) 
i po imporcie do programu geologiczno-górniczego i nałożeniu modelu strukturalnego z podziałem komórek 
(po prawej); bloki kolorowe należą do wyrobiska docelowego, czarne – do otoczenia wyrobiska (Datamine) 

 
Analiza niezdyskontowanego zysku kopalni, elektrowni i zintegrowanego koncernu 
Na wykresie (rys. 10) przedstawiono zmienność podstawowych parametrów wyrobisk docelowych, 
optymalnych dla różnego poziomu cen węgla przedstawionych jako część ceny odniesienia wyra-
żonej w procentach. Wykres (rys. 10, po lewej) można zinterpretować jako zmienność podaży wę-
gla z kopalni do elektrowni przy różnych poziomach cen węgla. W pracy (Jurdziak, 2007) wykaza-
no, że pośród wyrobisk zagnieżdżonych można znaleźć wyrobisko maksymalizujące łączny zysk. 
Możliwość jednoznacznego wyboru wyrobiska maksymalizującego łączny zysk koncernu determi-
nuje wielkość zasobów, ale z dokładnością do zmienności zawartości węgla w tym wyrobisku, któ-
rą udało się określić dzięki symulacji warunkowej. Stosunek N:W determinuje koszty kopalni, gdyż 
te zależą od ilości zdejmowanego nadkładu i wydobycia węgla. 
 Zróżnicowanie N:W dla różnych wyrobisk zwiększa ryzyko. Wskaźnik jakości QI warunkuje 
produktywność węgla dla elektrowni. Widać duże zróżnicowanie jakości dla mniejszych wyrobisk 
oraz jego stabilizację dla większych. Decydujący dla opłacalności produkcji energii z węgla z tego 
złoża będzie zatem stosunek N:W, gdyż ten zwiększa się ze wzrostem wielkości wyrobisk (tożsa-
mym ze wzrostem ceny węgla). 
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Rys. 10. Zmienność zasobów węgla (po lewej) i N:W (po prawej) w 12 wyrobiskach zagnieżdżonych 
wygenerowanych algorytmem Lerchs’a-Grossmann’a dla 20 równie prawdopodobnych 
wariantów złoża uzyskanych z SW 

 
 Przeprowadzenie obliczeń niezdyskontowanego zysku kopalni, elektrowni i zintegrowanego kon-
cernu (rys. 11, po prawej) przy różnych poziomach cen węgla z uwzględnieniem początkowych na-
kładów inwestycyjnych prowadzi do jednoznacznego wyboru wyrobiska maksymalizującego łącz-
ne zyski (12.), pomimo zmienności wielu kluczowych parametrów w poszczególnych wyrobiskach. 
Pewność tego wyboru (P(UP12 maksymalizuje zysk koncernu) = 95%) jest duża. Przykładowo eks-
ploatacja wyrobiska 6. maksymalizującego zyski elektrowni (z prawdopodobieństwem 65%) przy-
niosłoby istotne zmniejszenie łącznego zysku (o ponad $1 mld) oraz utratę zasobów (o ok. 130 mln 
Mg węgla). Potwierdza to raz jeszcze korzyści z integracji pionowej. Obliczone poziomy zysku na-
leży traktować jedynie jako wyniki pomocnicze – służą bowiem wskazaniu optymalnego wyrobiska 
docelowego. Rzeczywistą opłacalność należy wyznaczyć metodą zdyskontowanych przepływów 
pieniężnych, a ta wymaga harmonogramu rozwoju kopalni. 
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Rys. 11. Zmienność wskaźnika jakości węgla QI w 12 wyrobiskach zagnieżdżonych wygenerowanych 
algorytmem L-G dla 20 wariantów złoża (po lewej) oraz zróżnicowanie zysku kopalni, elektrowni 
i zintegrowanego koncernu przy eksploatacji 12 wyrobisk docelowych (po prawej) 
 
Wybór scenariusza rozwoju wyrobiska metod  konstrukcji kroków post pu wyrobiska 
Model wyrobiska docelowego zawiera wyłącznie bloki przewidziane do wybrania. Dla każdego blo-
ku została oszacowana wstępnie jego wartość zdyskontowana (na podstawie dopuszczalnej kolej-
ności wybierania, łącznego czasu eksploatacji oraz stopy dyskontowej – tzw. wartość spodziewana 
lookahead value), co umożliwia uszeregowanie bloków w kolejności wybierania maksymalizującej 
NPV wyrobiska (tzw. optymalna kolejność wybierania). Ze względu na dowolne rozproszenie na-
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stępujących po sobie bloków ta kolejność nie jest jednak możliwa do górniczej realizacji, ale sta-
nowi podstawę do optymalizacji docelowego rozwoju wyrobiska. 
 Złożoność obliczeniowa zadania sprawia, że nie istnieje skuteczny algorytm optymalnego szere-
gowania wybierania bloków (na wzór algorytmu Lerchs’a-Grossmann’a), uwzględniającego 
ograniczenia technologiczne (wydajności maszyn, wyprzedzenie pięter, stabilizacja strugi kopa-
liny). (Tołwiński 2002) stworzył metodę heurystycznego budowania docelowego planu rozwoju 
wyrobiska odkrywkowego. W pierwszym etapie są konstruowane stany pośrednie wyrobiska mak-
symalizujące jego NPV i spełniające dodatkowe założenia projektanta odpowiadające uwarunko-
waniom górniczym. Następnie, na tej podstawie są generowane wariantowe, długoterminowe pla-
ny wydobycia. 
 Przyjęto, że kroki postępu są wspólne dla wszystkich hybrydowych wyrobisk docelowych. 
Szacunkową, minimalną wielkość kroków postępu ustalono równą rocznemu wydobyciu węgla 
(24 mln ton) z uwzględnieniem stopniowego rozwoju w obszarze wkopu udostępniającego. Prze-
badano kilka wariantów rozwoju kopalni, w przybliżeniu zgodnych z rozpatrywanymi scenariu-
szami rozwoju kopalni Legnica w wypadku rozpoczęcia jej eksploatacji na polu wschodnim (Bed-
narczyk 2007). Dla analizy ekonomicznej rozpatrywanie okresu dłuższego niż około 25 lat jest ma-
ło uzasadnione toteż zasięg kroków postępu został tak dobrany, aby eksploatacja trwała około 25 
lat wraz z okresem udostępniania. Oznacza to, że nie całe wyrobisko docelowe było objęte długoter-
minowym planem rozwoju. 

 

a) b)a) b)
 

 
Rys. 12. Scenariusz rozwoju wyrobiska: a) lokalizacja wkopu udostępniającego i kierunek 
początkowego rozwoju wyrobiska, b) etapy rozwoju z zaznaczonymi granicami kroków 
postępu wymuszającymi geometrię kolejnych stanów pośrednich kopalni; (NPV Scheduler) 

 
Ustalenie parametrów d ugoterminowego planu rozwoju 
Zbudowane scenariusze kroków postępu wyrobiska dla hybrydowych wyrobisk docelowych zosta-
ły wykorzystane do generowania długoterminowych, rocznych planów rozwoju wyrobiska (harmo-
nogramów wydobycia). Algorytm ich tworzenia (Tolwinski 2002) jest oparty na programowaniu 
dynamicznym. Określono następujące założenia harmonogramu: 
– zmienne celu: 

stosunek N:W = 6,35 (w przedziale [4.5, 9.0] z rozluźnieniem dla pierwszych 3 lat), 
wskaźnik jakościowy QI = 0.92 (w przedziale [0.75, 1.22]); 

SEP 2011, Sesja: Ryzyko w górnictwie

– 906 –



 

 

– wydobycie roczne = 24 mln t węgla z uwzględnieniem stopniowego dochodzenia do pełnej zdol-
ności wydobywczej (rok 1: 10%, lata 2–3: 30%, lata 4–5: 50%, rok 6: 70%, rok 7: 80% doce-
lowego wydobycia) oraz poprzedzone okresem wstępnego zbierania nadkładu (rok zerowy); 

– ograniczenie obszaru przeszukiwania bloków do 2 sąsiednich kroków (w celu zachowania zwar-
tości frontu wydobycia). 

 

Generowanie d ugoterminowych planów rozwoju 
W wyniku działania programu otrzymano szereg harmonogramów wydobycia. Dla każdego hybry-
dowego wyrobiska docelowego zostały utworzone 3 opcjonalne plany rozwoju, optymalizujące N:W, 
wskaźnik jakości oraz maksymalizujące NPV długoterminowych przepływów pieniężnych. W su-
mie utworzono 60 planów rozwoju, które można poddać szczegółowej analizie ekonomicznej. 
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Rys. 13. Wahania N:W w kolejnych latach eksploatacji w studialnych długoterminowych planach rozwoju 
wygenerowanych dla hybrydowych wyrobisk docelowych SIM01 … SIM20 (po lewej) i wahania średniego 
wskaźnika jakości węgla w kolejnych latach eksploatacji (po prawej); (NPV Scheduler) 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Ryzyko geologiczne i górnicze stanowi istotny element dla oszacowania ryzyka w łańcuchu two-
rzenia wartości w procesie produkcji energii elektrycznej ze spalania węgla brunatnego, gdyż złoże 
oraz projekt i plan rozwoju kopalni są największym źródłem zróżnicowania wartości całego przed-
sięwzięcia. 
 Warunkowa symulacja jakości węgla może pomóc skutecznie oszacować niepewność związaną 
z rozpoznaniem złoża oraz zmienność niezdyskontowanych i zdyskontowanych zysków z eksplo-
atacji. 
 Na podstawie studialnych danych złoża węgla brunatnego Legnica Wschód wykonano warun-
kową symulację wskaźnika jakości węgla i utworzono zbiór jednakowo prawdopodobnych modeli 
jakościowych złoża. 
 Wykorzystując zbiór jednakowo prawdopodobnych modeli jakościowych złoża wygenerowano 
zbiór hybrydowych wyrobisk docelowych oraz po ustaleniu położenia wkopu udostępniającego 
i kierunku postępu wyrobiska, serię opcjonalnych długoterminowych planów rozwoju, które są pod-
stawą do analizy ryzyka przedsięwzięcia energetyczno-górniczego. 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono badania dotyczące kultury bezpieczeństwa pracy pra-
cowników górnictwa. Przeprowadzono je na podstawie narzędzia badawczego jakim jest ankieta. 
Badania objęły reprezentatywną, losowo wybraną grupę ludzi, w skład której wchodzili pracow-
nicy dołowi różnych kopalń węgla kamiennego. Ankieta dotyczyła obszarów utożsamianych z kul-
turą bezpieczeństwa, a mianowicie pozwoliła na określenie: wartości autotelicznych i wartości pra-
cy, postaw wobec formalnych norm bezpieczeństwa, związku norm BHP z wynikami pracy, rodza-
ju zachowań ryzykownych i przyczyn ich podejmowania, a także akceptowanych wzorów zacho-
wań pracowników górnictwa. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Bezpieczeństwo pracy, kultura bezpieczeństwa 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Zdobycze cywilizacyjne ostatnich dwóch wieków mają duży wpływ na jakość naszego życia. Jed-
nak postęp technologiczny to nie tylko lepszy komfort życia, możliwość przemieszczania się czy 
powszechny, w krajach rozwiniętych, dostęp do medycyny. 
 Nowe technologie, procesy produkcyjne, a także nowe i zmieniające się wyzwania stawiane przed 
człowiekiem w pracy stwarzają również nieznane dotąd zagrożenia. Oprócz zagrożeń technicznych 
coraz większego znaczenia nabierają zagrożenia społeczne. Mogą one być związane m.in. z ostrą 
rywalizacją na rynku pracy, możliwością utraty pracy czy stosunkami z przełożonymi. Zagrożenia 
te stanowią dla pracowników dodatkowe źródło stresu, osłabiają koncentrację a w efekcie mogą do-
prowadzić do powstawania wypadków. 
 W ostatnich latach istotne stało się zatem pytanie, czy cena, którą ludzkość płaci za dobrodziej-
stwa cywilizacji, nie jest zbyt wysoka? Po serii wielkich katastrof przemysłowych, w obliczu wciąż 
ogromnej liczby wypadków w pracy i poza pracą, zrodziła się potrzeba rozwijania i umacniania kul-
tury bezpieczeństwa [4]. 
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2. PODSTAWY TEORETYCZNE ODNOŚNIE KULTURY BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
 
Badanie kultury bezpieczeństwa pracy w naszym kraju jest zjawiskiem nowym i zajmuje się nim 
dość ograniczona liczba osób. Problematyka kultury bezpieczeństwa – kształtowania bezpiecznych 
postaw i zachowań – była przez wiele lat bagatelizowana. Jednak w ostatnim czasie można zauwa-
żyć ożywioną dyskusję na ten temat. Również polityka Unii Europejskiej w tym zakresie postawiła 
bezpośredni nacisk na kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników. 
 Pojęcie „kultura bezpieczeństwa i higieny pracy” (w skrócie „kultura BHP” lub „kultura bezpie-
czeństwa”) to indywidualna wrażliwość człowieka na zagrożenia, postawa wobec ryzyka, przywią-
zanie do wartości zgodnych z przepisami bezpieczeństwa. Jest to stopień osiągniętej sprawności 
w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzkiego [3]. 
 Istotnym aspektem kultury bezpieczeństwa jest stosunek danej społeczności do ryzyka i zagro-
żeń. Pidgeon wprost definiuje kulturę bezpieczeństwa jako system znaczeń, poprzez który określo-
na grupa ludzi rozumie zagrożenia na świecie. System ten zawiera m.in. wyjaśnienia związane 
z wypadkami – dlaczego i jak powstają [6]. 
 Poziom kultury bezpieczeństwa jest więc wynikiem postaw członków danej społeczności do ry-
zyka, zagrożeń i bezpieczeństwa oraz wartości, które w tym zakresie uważane są za istotne. 
 Pidgeon wyróżnił trzy podstawowe aspekty kultury bezpieczeństwa. Są to [7]: 
1. Normy i zasady w zakresie radzenia sobie z ryzykiem – przyjęte w danej grupie zasady określa-

ją, kiedy ryzyko jest znaczące i wymaga odpowiedniej reakcji, a kiedy można je pominąć czy 
zlekceważyć. 

2. Postawy wobec bezpieczeństwa, które odnoszą się do indywidualnych i grupowych przekonań 
związanych z ważnością bezpieczeństwa. 

3. Refleksyjność związana z bezpieczeństwem, która polega na uczeniu się, czyli wyciąganiu wnios-
ków z rezultatów podejmowanych działań oraz odpowiedniego reagowania na zagrożenia nowe 
i nieznane. 

 Podstawową ideą koncepcji kultury bezpieczeństwa jest kształtowanie i wzmacnianie postaw, 
których podstawą jest wysoka wartość przypisywana zdrowiu i życiu własnemu oraz innych ludzi. 
Wysoka kultura bezpieczeństwa jest związana z utrzymywaniem granicy między niezbędnym ry-
zykiem, które jest nieodłącznym elementem życia i rozwoju, a zapewnieniem bezpieczeństwa i och-
rony przed zagrożeniami. 
 Ocena kultury bezpieczeństwa pracy umożliwia zatem identyfikację obszarów, które wymagają 
poprawy lub wzmocnienia. Może być wykorzystana w trakcie tworzenia programów profilaktycz-
nych oraz do oceny skuteczności tych programów. 
 Badanie kultury bezpieczeństwa pracy to również jeden ze sposobów oceny stanu bezpieczeń-
stwa oraz angażowania pracowników, a także okazja do propagowania pewnych idei i wartości 
w zakładach pracy. 
 
 
3. OCENA POSTAW I ZACHOWAŃ PRACOWNIKÓW GÓRNICTWA JAKO WSTĘP 

DO OKREŚLENIA POZIOMU KULTURY BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
 
Badania kultury bezpieczeństwa pracowników górnictwa przeprowadzono na podstawie narzędzia 
badawczego jakim jest ankieta [8]. Objęły one reprezentatywną, losowo wybraną grupę ludzi, 
w skład której wchodzili pracownicy dołowi dwóch różnych kopalń węgla kamiennego. Ankieta 
dotyczyła obszarów utożsamianych z kulturą bezpieczeństwa, a mianowicie pozwoliła na określenie: 
wartości autotelicznych i wartości pracy, postaw wobec formalnych norm bezpieczeństwa, związ-
ku norm BHP z wynikami pracy, rodzaju zachowań ryzykownych i przyczyn ich podejmowania, 
a także akceptowanych wzorów zachowań pracowników górnictwa [5]. 
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3.1. Warto ci uto samiane z kultur  bezpiecze stwa (warto ci autoteliczne oraz warto ci pracy) 

Warto ci autoteliczne [2]są to trwałe ponadsytuacyjne przekonania jednostki, że określony stan eg-
zystencji (bytu) jest osobiście bądź społecznie preferowany w stosunku do stanu alternatywnego. 
 Stwierdzono, iż liczba powszechnie cenionych wartości (niezależnie od miejsca i czasu) autote-
licznych jest stosunkowo niewielka. Termin „cenionych powszechnie” nie oznacza jednak cenio-
nych w jednakowym stopniu, mogą one bowiem różnić się pozycją w ich hierarchii. Wartości zaj-
mujące pozycje wysokie silniej wpływają na postrzeganie, myślenie, procesy emocjonalno-moty-
wacyjne oraz postawy i zachowanie człowieka, niż zajmujące miejsca dalsze [3]. 
 Badani tworzyli własną hierarchię spośród 10 wartości autotelicznych oraz wartości pracy za-
mieszczonych w narzędziu badawczym (ankiecie), tzn. tych które w badaniach sondażowych osią-
gnęły pozycje wysokie i oceniali je w przedziale punktów od 1 do 10. 
 Zbiorcze wyniki określające odsetek respondentów, którzy poszczególnym wartościom przypo-
rządkowali pozycje czołowe zamieszczono w tabeli 1. 

 
Tabela 1. Hierarchia wartości autotelicznych pracowników dołowych różnych kopalń węgla kamiennego 
Table 1. Hierarchy of autotelic values of employees different coal-mines 

Wartości autoteliczne 

Odsetek wyborów wśród 
pracowników dołowych 

kopalni „X” 
[%] 

Odsetek wyborów wśród 
pracowników dołowych 

kopalni „Y” 
[%] 

Rodzina 42,3 71,9 
Zdrowie 22,8 11,3 

Dobra materialne 5,2 1,6 
Praca zawodowa 11,6 1,6 

Poczucie bezpieczeństwa 5,6 1,9 
Miłość 4,6 2,2 

Dobre stosunki z ludźmi 3,7 0,9 
Możliwość poznania świata 0,6 4,1 

Zainteresowania 2,8 2,2 
Życie towarzyskie 0,8 2,5 
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Rys. 1. Procentowy udział wartości autotelicznych pracowników dołowych kopalni „X” 
Figure 1. Percent participation of autotelic values employees of “X” coal-mine 
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Rys. 2. Procentowy udział wartości autotelicznych pracowników dołowych kopalni „Y” 
Figure 2. Percent participation of autotelic values employees of “Y” coal-mine 

 
 Wartościami autotelicznymi cenionymi najwyżej przez znaczący odsetek respondentów są: ro-
dzina (42,3% pracowników kopalni „X” i 71,9% pracowników kopalni „Y”) oraz zdrowie (22,8% 
i 11,3%), a następnie praca zawodowa, poczucie bezpieczeństwa, dobra materialne, miłość, dobre 
stosunki z ludźmi, zainteresowania, życie towarzyskie oraz możliwość poznania świata. 
 Rodzina i zdrowie zajęły czołowe miejsce wśród pozostałych wartości. Fakt ten wiąże się praw-
dopodobnie z promocją zdrowia w środkach masowego przekazu – telewizja, prasa, radio – jak 
również zdrowym stylem życia. Nie bez znaczenia, jak się wydaje, jest w takim przypadku również 
zmiana stosunku przełożonych i współpracowników wobec osób często korzystających ze zwol-
nień lekarskich oraz wzrastająca świadomość, że zdrowie może być kapitałem umożliwiającym ra-
dzenie sobie w trudnej sytuacji na rynku pracy. 
 Jak wykazała dalsza, pogłębiona analiza, poziom wykształcenia oraz wiek nie różnicują staty-
stycznie badanych pod względem pozycji przypisywanych poszczególnym wartością autotelicznym. 
 W przypadku warto ci pracy ogólną strukturę wyborów pozycji najwyższych prezentuje tabela 2. 
 W przypadku wartości pracy najwyżej cenionymi przez pracowników są: pewność zatrudnienia 
(33,3% pracowników dołowych kopalni „X” oraz 21,3% wśród pracowników kopalni „Y”), wyso-
kie zarobki (26,7% i 25,6%), dobra organizacja pracy (10,6% i 23,1%), poczucie bezpieczeństwa 
w pracy (8,7% i 11,9%), a następnie dobre stosunki międzyludzkie, możliwość awansu, uznanie 
przełożonych i podwładnych, możliwość podwyższenia kwalifikacji, wysoka wydajność pracy oraz 
wykonywanie atrakcyjnych zadań. 
 W sporządzonej hierarchii wartości pracy, bezpieczeństwo zajęło miejsce czwarte wśród pra-
cowników dołowych obu kopalń. Fakt ten oznacza, że bezpieczeństwo może być poświęcone osią-
gnięciu innych, wyżej cenionych wartości. Często wybór sposobu realizacji zadań roboczych po-
dyktowany jest nie względami bezpieczeństwa a możliwościami związanymi z organizacją pracy 
bądź chęcią osiągnięcia wyższych zarobków. 
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Tabela 2. Hierarchia wartości pracy pracowników badanych kopalń węgla kamiennego 
Table 2. Hierarchy of work values of employees of coal-mines 

Wartości pracy 

Odsetek wyborów wśród 
pracowników dołowych 

kopalni „X” 
[%] 

Odsetek wyborów wśród 
pracowników dołowych 

kopalni „Y” 
[%] 

Dobra organizacja pracy 10,6 23,1 
Wysokie zarobki 26,7 25,6 

Dobre stosunki z ludźmi 7,1 2,8 
Pewność zatrudnienia 33,3 21,3 

Poczucie bezpieczeństwa 8,7 11,9 
Uznanie przełożonych lub podwładnych 3,9 2,8 

Możliwość awansu 5,3 5,6 
Możliwość podwyższenia kwalifikacji 2,9 0,9 

Wykonywanie atrakcyjnych zadań 0,7 3,1 
Wysoka wydajność pracy 0,9 2,5 
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Rys. 3. Procentowy udział wartości pracy pracowników dołowych kopalni „X” 
Figure 3. Percent participation of work values employees of “X” coal-mine 
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Rys. 4. Procentowy udział wartości pracy pracowników dołowych kopalni „Y” 
Figure 4. Percent participation of work values employees of “Y” coal-mine 
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3.2. Postawa pracowników górnictwa wobec stosowania formalnych norm bezpiecze stwa 
 

Postawa pracowników to określony, trwały stosunek emocjonalno-oceniający do danego przedmio-
tu lub zjawiska, który wyrażony jest w kategorii: negatywny, obojętny oraz pozytywny [1]. Wyniki 
realizowanych badań pozwoliły stwierdzić, jaka jest postawa pracowników górnictwa wobec stoso-
wania formalnych norm bezpieczeństwa. Zagadnienie to, w aspekcie bezpieczeństwa pracy, jest 
bardzo istotne, ponieważ od postawy załogi zależy, w dużej mierze, zakres dostosowania się pra-
cowników do przepisów, procedur czy instrukcji. Poniższe rysunki przedstawiają postawę pracow-
ników górnictwa wobec stosowania formalnych norm bezpieczeństwa (rys. 5 i 6). 
 Przekonania i opinie formułowane przez pracowników, a dotyczące stosowania formalnych norm 
bezpieczeństwa, sklasyfikowano w grupach odnoszących się do różnych aspektów ich funkcji re-
gulacyjnych. Zebrany materiał posłużył do obliczenia udziału procentowego respondentów wyra-
żających pozytywne i negatywne opinie na temat stosowania norm bezpieczeństwa (tab. 3). 
 

3,50% 5,30%

12,30%

50,90%

28,10%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Zdecyd
negatywna

Obojętna Zdecyd
pozytywna

POSTAWA WOBEC NORM BEZPIECZE STWA  
 
Rys. 5. Postawa pracowników dołowych kopalni „X” wobec stosowania norm bezpieczeństwa 
Figure 5. Posture of employees of “X” coal-mine in accordance with application of safety norm 
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Rys. 6. Postawa pracowników dołowych kopalni „Y” wobec stosowania norm bezpieczeństwa 
Figure 6. Posture of employees of “Y” coal-mine in accordance with application of safety norm 
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Tabela 3. Wpływ formalnych norm bezpieczeństwa na poszczególne elementy pracy 
Table 3. Influence of formal safety norm on individual elements of work 

Elementy pracy 

Wpływ formalnych norm 
bezpieczeństwa wśród pracowników

kopalni „X” [%] 

Wpływ formalnych norm 
bezpieczeństwa wśród pracowników

kopalni „Y” [%] 

Pozytywny Brak 
zdania Negatywny Pozytywny Brak 

zdania Negatywny

Efektywność pracy 56,1 10,6 33,3 52,5 23,4 23,1 
Przebieg pracy 61,4 8,7 29,9 55,9 30,3 13,1 

Bezpieczeństwo pracy 77,2 7,1 15,7 78,1 12,5 9,1 
Treść pracy 57,3 7,3 35,4 30,3 53,8 15,3 

Tempo pracy 37,4 8,2 54,4 19,1 29,7 50,6 
Wydajność pracy 49,9 9,4 40,7 35,6 26,6 37,2 
Wyniki produkcji 39,1 12,1 48,8 26,3 44,7 28,1 

Zapewnienie porządku 
i spokoju w pracy 70,2 10,3 19,5 67,8 19,4 11,9 

Zmniejszenie ilości 
wypadków przy pracy 66,7 9,2 24,1 77,2 15,3 6,6 

 
 Według ankietowanych, głównymi przyczynami braku dostosowania się pracowników do wy-
mogów formalnych norm bezpieczeństwa są: 
– Negatywny wpływ na wyniki produkcji (48,8% pracowników kopalni „X” i 28,1% pracowni-

ków kopalni „Y”). 
– Negatywny wpływ na wydajność pracy (40,7% i 37,2%). 
– Niskie zarobki (47,9% i 41,9%). 
– Negatywny wpływ na zakres swobody i inicjatywy w pracy (25,5% i 21,3%). 
– Samo wykonanie normy nie zgodne z rzeczywistością pracy na dole (45,1% i 29,4%). 
– Uznanie zachowań zdroworozsądkowych nad wymogami normy (39,7% i 18,8%). 
– Utrudnienia w realizacji zadań wynikające z konieczności stosowania norm (33,3% i 25,3%). 
– Negatywny wpływ na tempo pracy (54,4% i 50,6%). 
– Uznanie, iż metody wypracowane przez pracowników są lepsze od tych ujętych w normach 

(41,2% i 20,0%). 
– Stanowią przeszkody w terminowym wykonaniu danej czynności (53,3% i 39,1%). 
 Podsumowując powyższe można stwierdzić, że dla większości robotników stosowanie przepi-
sów ma negatywny wpływ na wydajność pracy (40,7% oraz 37,2%), na zakres swobody i inicjaty-
wy w pracy (25,5% i 21,3%), oraz tempo pracy (54,4% i 50,6%). 
 Należy tutaj zauważyć, że w niektórych przypadkach wybory dokonywane przez pracowników 
dołowych kopalni „X” znacznie się różnią od wyborów dokonywanych przez pracowników kopal-
ni „Y” (np. negatywny wpływ na wyniki produkcji (48,8% i 28,1%), samo wykonanie normy nie 
zgodne z rzeczywistością pracy na dole (45,1% i 29,4%), uznanie zachowań zdroworozsądkowych 
nad wymogami normy (39,7% i 18,8%), uznanie, iż metody wypracowane przez pracowników są 
lepsze od tych ujętych w normach (41,2% i 20,0%) oraz stanowią przeszkody w terminowym wy-
konaniu danej czynności (53,3% i 39,1%). Temat ten wymaga dalszej, pogłębionej analizy. 
 
3.3. Akceptowane wzory zachowa  w ród pracowników górnictwa 
 

Diagnoza hierarchii wartości autotelicznych, jak również wartości pracy pozwala na określenie ogól-
nych kierunków dążeń pracowników oraz preferencji w zakresie wyboru środków zaspokajania po-
trzeb lub interesów. O tym, jak człowiek zachowa się w konkretnej sytuacji, jak rozwiąże proble-
my związane z daną sytuacją, by nie popaść w konflikt z innymi, decydują wzory postępowania. 
Są one w uproszczeniu pewnymi schematami działania w określonych sytuacjach. Ich poznanie poz-
wala na przewidywanie zachowań pracowników oraz oczekiwanie zgodnego z nimi postępowania. 
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 W przeprowadzonych badaniach respondenci określając własne preferencje, poprzez wybór ok-
reślonych wzorów zachowań, wyznaczali stopień rozbieżności między wzorem modelowym 
(zgodnym z wymogami formalnych norm bezpieczeństwa) a wzorem cechującym pracownika: 
– pracującego efektywnie, 
– pracującego bezpiecznie, 
– pożądanego współpracownika, 
– pożądanego podwładnego, 
– pożądanego przełożonego, 
– cenionego przez dozór, 
– cenionego przez robotników. 
Ad. a) 
Ponad 50% badanych pracowników dołowych kopalni „X” uważa, że najefektywniej pracują po-
dejmujący wysokie ryzyko. Natomiast wśród pracowników kopalni „Y” odsetek ten wynosi zale-
dwie 20%. Około 40% pracowników kopalni „X” jest zdania, iż najefektywniejsze są osoby podej-
mujące ryzyko umiarkowane, a wśród robotników kopalni „Y” 44%. Jedynie około 10% stwierdzi-
ło, że efektywnie pracować mogą respektujący wszystkie zasady, przepisy oraz instrukcje (36% 
wśród pracowników kopalni „Y”). 
Ad. b) 
Najbezpieczniej, w opinii ponad 55% badanych pracowników dołowych kopalni „X”, pracują do-
stosowujący się do wszystkich formalnych norm bezpieczeństwa (i prawie 71% wśród badanych 
z kopalni „Y”). Jednak zdaniem około 30% najbezpieczniej pracują podejmujący ryzyko umiarko-
wane (22% badanych kopalni „Y”). Około 15% badanych pracowników kopalni „X” za model bez-
piecznego postępowania uważa wzór cechujący się znacznym stopniem rozbieżności z formalnymi 
normami, czyli wysokim poziomem ryzyka (i zaledwie 7% wśród robotników kopalni „Y”). 
Ad. c) 
26,1% robotników kopalni „X” w roli bezpośredniego współpracownika najchętniej widzi osobę 
postępującą zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa (wśród pracowników kopalni „Y” aż 
59%). Działających w sposób umiarkowanie ryzykowny wybiera ponad 56% pracowników z ko-
palni „X” (35% wśród zatrudnionych w kopalni „Y”), a z podejmującymi ryzyko wysokie chętnie 
pracuje 17,5% badanych (i zaledwie 6% robotników z kopalni „Y”). 
Ad. d) 
31,6% dozoru kopalni „X” swoich podwładnych najchętniej wybierze spośród pracujących zgodnie 
z wzorem modelowym (wśród pracowników kopalni „Y” aż 60%). Ponad 57% uważa, iż najlep-
szym podwładnym jest podejmujący ryzyko umiarkowane (34% badanych z kopalni „Y”), a 10,6% 
w roli tej widzi postępujących w sposób wysoce ryzykowny (i zaledwie 6% robotników kopalni „Y’). 
Ad. e) 
Do roli własnego przełożonego, zarówno robotnicy jak i pracownicy dozoru kopalni „X” (ponad 
42%) wybraliby osobę postępującą i doceniającą postępujących umiarkowanie ryzykownie (i 27% 
w kopalni „Y”). Ponad 36% badanych kopalni „X” przełożonego wybrałoby spośród zachowują-
cych się zgodnie z wzorem modelowym (i aż 63% pracowników z kopalni „Y”). Jednak ponad 
21% robotników i dozoru w roli swojego przełożonego widzi pracownika działającego w sposób 
wysoce ryzykowny (i tylko 10% wśród robotników kopalni „Y”). 
Ad. f) 
W ocenie robotników dozór kopalni „X” najwyżej ceni podejmujących ryzyko wysokie – 56,1% 
(wśród pracowników kopalni „Y” zaledwie 12%). Jedynie 14,1% dozoru postrzega pracowników, 
jako doceniających postępowanie zgodne z wszystkimi normami bezpieczeństwa (i aż 54% wśród 
robotników kopalni „Y”), a 29,8% podejmujących ryzyko umiarkowane (i 33% badanych kopalni „Y”). 
Ad. g) 
Ponad 40% badanych kopalni „X” uważa, że załoga najwyżej ceni podejmujących ryzyko umiar-
kowane (i 32% wśród robotników kopalni „Y”). Jedynie około 15% wybrało wzór zgodny z mode-
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lem zachowania bezpiecznego, jako odpowiadający sylwetce najbardziej cenionej przez pracowni-
ków kopalni „X”, co oznacza, że znaczący odsetek załogi w stopniu najwyższym ceni podejmują-
cych ryzyko wysokie. Wśród pracowników kopalni „Y” odsetek ten kształtował się całkowicie od-
miennie i aż 61% wybrało wzór zgodny z modelem zachowania bezpiecznego, jako odpowiadający 
sylwetce najbardziej cenionej przez pracowników kopalni. 
 Reasumując, pracownicy dołowi kopalni „X” akceptujący ryzykowne wzory zachowań – w róż-
nych sytuacjach i w różnym stopniu – są najchętniej widzianymi członkami zespołów roboczych 
i równocześnie zaliczanymi do najbardziej efektywnych. Pozytywnie oceniają ryzykantów, zarów-
no w roli podwładnych, jak i przełożonych, tym samym wyrażają aprobatę dla wzorów rozbieżnych 
z formalnymi normami bezpieczeństwa. Ryzykujących oceniają ponadto, jako najbardziej efektyw-
nych. 
 Wśród pracowników kopalni „Y” sytuacja jest całkowicie odmienna. Ryzykantów oceniają ne-
gatywnie, a wśród współpracowników, przełożonych i podwładnych chętnie widzą osoby przestrze-
gające formalne normy bezpieczeństwa. 
 
3.4. Ryzykowne zachowania najcz ciej podejmowane przez pracowników górnictwa 

Mianem ryzykownych określono zachowania sprzeczne z obowiązującymi formalnymi normami 
bezpieczeństwa pracy – przepisami, procedurami, instrukcjami. 
 Dla potrzeb artykułu przedstawiono 10 spośród ponad 30 odnotowanych najczęściej podejmo-
wanych ryzykownych zachowań przez pracowników górnictwa. 
 

Zestawienie procentowe najcz ciej podejmowanych ryzykownych zachowa  to: 
1. Niezgodne z przepisami poruszanie się po drogach przewozowych (63,8% pracowników ko-

palni „X” i 37,6% pracowników dołowych kopalni „Y”). 
2. Przebywanie lub poruszanie się na trasach transportowych w czasie prowadzenia transportu 

(57,2% i 37,8%). 
3. Jazda przenośnikiem niedostosowanym do przewozu ludzi (58,1% i 30,5%). 
4. Posługiwanie się urządzeniami lub narzędziami w złym stanie technicznym (53,4 i 47,8%). 
5. Używanie nieprawidłowych narzędzi (44,1% i 39,4%). 
6. Czyszczenie przenośnika taśmowego w ruchu (50,9% i 50,3%). 
7. Przechodzenie przez przenośniki taśmowe, zgrzebłowe w miejscach niedozwolonych (43,4% 

i 29,6%). 
8. Niestosowanie ochron osobistych (49,4% i 36,9%). 
9. Lekceważenie przepisów BHP obowiązujących na terenie kopalni (37,5% i 37,2%). 
10. Praca pod wpływem alkoholu (30,4% i 27,5%). 
 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 reali-
zowanych w kopalni wykazuje, iż najkorzystniejsze efekty uzyskano w przypadku ścisłego ukierun-
kowania 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”, pokazy 

wybuchu pyłu węglowego, np. w Kopalni Doświadczalnej „Barbara”, emisja filmów o tematyce 
odnoszącej się do zagrożeń w kopalni (np. metanowego) nie pozostało bez wpływu na zmniej-
szenie częstości palenia na dole, braku stosowania zabezpieczeń, np. podczas spawania, czy też 
lekceważenia przepisów BHP. 
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– Wprowadzenie bardziej funkcjonalnych masek przeciwpyłowych oraz przekazywane informa-
cje o skutkach pracy w zapyleniu doprowadziło do poprawy w zakresie stosowania masek prze-
ciwpyłowych itp. 

 
3.5. Przyczyny podejmowania ryzykownych zachowa  przez pracowników górnictwa 
 

Według ankietowanych głównymi przyczynami podejmowania ryzykownych zachowań są: 
– Odgórne naciski na szybkie wykonanie zadania (56,7% pracowników dołowych kopalni „X” 

i 74,4% pracowników kopalni „Y”). 
– Nierealne terminy wykonania zadania (43,8% i 40,3%). 
– Błędy w organizacji pracy (46,9% i 64,4%). 
– Brak narzędzi lub urządzeń (36,8% i 54,7%). 
– Nieprzewidywalna, nietypowa sytuacja (35,1% i 27,5%). 
– Niedostosowanie norm do rzeczywistego czasu wykonania zadań (40,3% i 31,6%). 
– Przepisy i procedury niedostosowane do zadań i warunków pracy na dole (42,1% i 24,1%). 
– Brak możliwości wyboru zachowań bezpiecznych w efekcie stosowanej techniki lub technolo-

gii (22,8% i 13,1%). 
– Ułatwienie lub usprawnienie sobie pracy (26,1% i 30,0%). 
– Brak koncentracji, pośpiech (52,6% i 53,1%). 
– Rutyna (56,1% i 47,5%). 
– Bezmyślność, przemęczenie (45,6% i 36,3%). 
– Stres, nerwy, mobbing (50,9% i 41,9%). 
– Zbyt duże nakłady pracy a niewystarczająca ilość ludzi (47,3% i 49,7%). 
– Zastraszanie pracowników przez przełożonego (33,3% i 21,6%). 
 
 
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 
Jak wynika z powyższych badań ankietowych odnośnie postaw i ryzykownych zachowań podejmo-
wanych przez pracowników, otrzymaliśmy wyniki skłaniające do wyciągnięcia pewnych wniosków. 
 Jeżeli chodzi o wartości autoteliczne oraz wartości pracy – wybory dokonywane przez pracow-
ników dołowych obydwu kopalń są dosyć zbieżne. 
 Także postawy pracowników górnictwa wobec stosowania formalnych norm bezpieczeństwa 
dają podobne wyniki. 
 Zaobserwować można dość znaczne różnice w przekonaniach i opiniach dotyczących stosowa-
nia formalnych norm bezpieczeństwa. Temat ten wymaga dalszej pogłębionej analizy. 
 Największe rozbieżności można natomiast zauważyć przy określaniu akceptowanych wzorów 
zachowań wśród pracowników górnictwa. Według robotników dołowych kopalni „X” pracownicy 
akceptujący ryzykowne wzory zachowań – w różnych sytuacjach i w różnym stopniu – są najchęt-
niej widzianymi członkami zespołów roboczych i równocześnie zaliczanymi do najbardziej efek-
tywnych. Pozytywnie oceniają ryzykantów, zarówno w roli podwładnych, jak i przełożonych, tym 
samym wyrażają aprobatę dla wzorów rozbieżnych z formalnymi normami bezpieczeństwa. Ryzy-
kujących oceniają ponadto, jako najbardziej efektywnych. Wśród pracowników kopalni „Y” mamy 
do czynienia z sytuacją całkowicie odmienną, bowiem ryzykantów oceniają negatywnie, a wśród 
współpracowników, przełożonych i podwładnych chętnie widzą osoby przestrzegające formalne nor-
my bezpieczeństwa. 
 Podobnie natomiast widzą ryzykowne zachowania najczęściej podejmowane przez pracowników 
górnictwa oraz wymieniają podobne przyczyny podejmowania ryzykownych zachowań. 
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Comparison of Questionnaire Research Relatively Put and Risky Behaviour 
of Employees Different Coal-Mines as Introduction to Determination 
of Level of Safety Work Culture in Mining Industry 
 
The paper presents research concerning culture safety work employees mining industry. Question-
naire carry it be on base of investigative instrument that. Research have included representative, fate 
chosen group of people, they entered which composition employees of different coal-mines. It con-
cerned questionnaire with culture of safety areas identified. It has allowed: autotelic values, work 
values, postures in accordance with formal norms of safeties, with results of work relationship of 
safety norm, kind of risky behaviour and reasons of taking up, as well as accepted exemplars of be-
haviour of employees of mining industry. 
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Możliwości wykorzystania metod symulacyjnych 
do oceny ryzyka górniczych projektów inwestycyjnych 
 
 
Michał Kopacz 
IGSMiE PAN, Kraków 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Motywacją do przygotowania niniejszej publikacji była chęć usystematyzowa-
nia informacji w zakresie wykorzystania technik symulacyjnych do oceny projektów inwestycyj-
nych w górnictwie ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka. 

Autor koncentruje się na możliwościach implementacji technik symulacyjnych w tradycyjnie 
rozumianym modelu dyskontowym. Model ten prowadzi do oszacowania mierników efektywności 
ekonomicznej projektów takich jak: NPV (ang. Net Present Value) czy IRR (ang. Internal Rate of 
Return) w kontekście implementacji rozkładów statystycznych oraz procesów stochastycznych w 
miejsce niepewnych zmiennych objaśniających. 

W artykule krótko zdefiniowano znaczenie ryzyka w kategoriach metod symulacyjnych oraz 
dokonano krótkiej charakterystyki istoty metody Monte Carlo. Zaprezentowano możliwości tej 
wykorzystania oraz zasady prawidłowego modelowania dostosowanego do specyfiki GPI. Przyto-
czono również najważniejsze zalety metody oraz trudności w stosowaniu technik symulacyjnych. 

Omówiono ponadto kwestie właściwego doboru czynnika dyskontowego, konsekwencje dy-
namicznego próbkowania rozkładów bazy zasobowej i zmiennego tempa eksploatacji zasobów 
złóż. Zwrócono uwagę na problem właściwego modelowania rozkładów statystycznych na danych 
empirycznych w przypadku braku możliwości posługiwania się jednym rozkładem statystycznym.  

Rozważania kończy zestawienie uwarunkowań stosowania tradycyjnych testów statystycznych 
dobroci dopasowania do oceny zgodności rozkładów teoretycznych z empirycznymi wyznaczony-
mi na postawie próby. Autor rekomenduje również wykorzystanie w tym zakresie kryteriów in-
formacyjnych Schwarza (SIC), Akaike’a (AIC) czy Hannan-Quinna (HQIC) równolegle z trady-
cyjnymi testami A-D (Andersona-Darling), K-G (Kolmogorova-Smirnowa) czy  χ2 (Chi-kwadrat). 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Analiza ryzyka, metody symulacyjne (Monte Carlo), wycena, górnicze pro-
jekty inwestycyjne (GPI), górnictwo 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Problematyka szacowania wartości czy też określania efektywności ekonomicznej górniczych pro-
jektów inwestycyjnych (GPI) jest zagadnieniem złożonym. 

Na wstępie wprowadzono krótką systematykę pojęć związanych z procesem oceny (wyceny) 
projektów inwestycyjnych w górnictwie. 

Wycena przedsięwzięcia inwestycyjnego jest procesem wyznaczania (szacowania, znajdowa-
nia) jego wartości. Przez warto  można z kolei rozumieć: wartość godziwą (ang. fair value), war-
tość księgową (ang. book value) czy też rynkową (ang. market value). Pojęcie wartości jest bardzo 
ściśle związane z metodą, techniką jej szacowania.  
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W wycenie górniczych projektów inwestycyjnych występuje bardzo szeroka klasyfikacja po-
dejść i metod wyceny, przy czym jako dominujące uznaje się podejście kosztowe (ang. Cost Ap-
proach), rynkowe (ang. Market Approach) oraz dochodowe (ang. Income Approach).  

Obok prostych metod statycznych oraz metod deterministycznych, jako bardziej zaawansowane 
wyróżnia się podejścia oparte na analizie drzew decyzyjnych (ang. Decision Tree Analysis) czy też 
na wycenie opcji rzeczowych (ang. Real Options Pricing) [29]. Metodą, która bazuje na elemen-
tach rachunku prawdopodobieństwa, uwzględniającą niepewność wobec przyszłych stanów oto-
czenia jest metoda symulacyjna często określana terminem symulacji Monte Carlo.  

Proces określania ekonomicznej wartości zasobów złóż kopalin – górniczych projektów inwe-
stycyjnych – jest nieoderwalnie związany z szacowaniem ryzyka. Ryzyko najczęściej utożsamiane 
jest niepewnością co do przyszłych stanów projektu i jego otoczenia oraz z możliwością poniesie-
nia straty [35] .  

Ryzyko górniczych projektów inwestycyjnych jest kształtowane zarówno przez aspekty natu-
ralnie związane z projektem – jego specyfikę, otoczenie, które determinują poziomy parametrów 
istotnie wpływających na wartość. W zakres specyfiki projektów inwestycyjnych w górnictwie 
wliczyć można: ponadprzeciętny poziom niepewności i ryzyka oraz długi okres wydatkowania na-
kładów inwestycyjnych. Na wyraźnie eksponowane ryzyka GPI składa się niepewność w obszarze 
parametrów technicznych, technologicznych, geologicznych, geodezyjnych oraz górniczych. 
Uwzględnienie tej specyfiki ma istotne znaczenie dla możliwości oraz sposobu implementacji me-
tod oceny ekonomicznej i ryzyka. 

Z uwagi właśnie na kontekst ponadprzeciętnego poziomu ryzyka, jakie towarzyszy górnictwu, 
zastosowanie metod symulacyjnych do wyceny ich wartości jest uzasadnione. Wymaga jednak 
umiejętności modelowania różnych aspektów niepewności i ryzyka – często w sytuacji braku do-
statecznej ilości informacji. Istotnego znaczenia nabiera również posiadanie wiedzy na temat wza-
jemnych zależności występujących pomiędzy niepewnymi zmiennymi w modelu wyceny.  

Dyskusja na temat możliwości i sposobów implementacji deterministycznych i symulacyjnych 
metod wyceny w obszarze górniczych projektów inwestycyjnych i zagadnień dotyczących górnic-
twa była podejmowana m.in. w publikacjach polskich autorów: Brzychczy, Jurdziaka, Magdy, Ko-
pacza, Kickiego, Saługi, Snopkowskiego, Wanielisty, Wiśniewskiego oraz Wrzoska [1, 13, 17, 24, 
26, 27, 32, 33, 34]. W literaturze światowej istotne znaczenie poglądowe posiadają prace m.in.: 
Davisa, Diasa, Cavendera i innych [2, 3, 5, 6, 15, 18].  
 
 
2. ISTOTA METODY SYMULACYJNEJ ORAZ UJMOWANIE RYZYKA 
 W TRADYCYJNIE ROZUMIANYM MODELU SYMULACYJNYM 
 BAZUJĄCYM NA ARKUSZU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
 
Prace nad pierwszymi modelami symulacyjnymi rozpoczęły się w roku 1949. Metoda probabili-
styczna Monte Carlo po raz pierwszy została precyzyjne nazwana przez Nicolasa Metropolisa i 
Stanisława Ulama, w czasie prac nad Projektem Manhattan [19].  

Terminu symulacja Monte Carlo używa się do opisu procedur symulacyjnych, które mają cha-
rakter losowy. To „…ka da metoda, która wykorzystuje liczby losowe do konstrukcji próby loso-
wej, na podstawie której wyci gane s  wnioski dla populacji” [21]. Symulacja oznacza ekspery-
mentowanie na modelu.  

Warta uwypuklenia jest różnica występująca pomiędzy klasycznie rozumianym pojęciem sy-
mulacji Monte Carlo a symlacj  stochastyczn . Pod terminem „symulacja Monte Carlo” rozumie 
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się zwykle próbkowanie dobranych, w miejsce pojedynczych zmiennych losowych, rozkładów sta-
tystycznych. Ten typ symulacji nie koresponduje bezpośrednio z aspektem czasu, co z kolei jest 
istotą symulacji stochastycznej. W praktyce wyceny GPI wykorzystanie symulacji Monte Carlo, 
polegające na losowaniu z rozkładów statystycznych jest dominującą praktyką. Analiza stocha-
stycznych procesów losowych znajduje natomiast szerokie zastosowanie w kontekście teorii wyce-
ny opcji rzeczowych.  

Posługiwanie się metodą Monte Carlo sprowadza się w praktyce do konstruowania lub bezpo-
średniego wykorzystania gotowych generatorów liczb losowych, które umożliwiają przekształcanie 
prostych funkcji rozkładów – np. rozkładu prostokątnego w dowolny inny. Jak już wspomniano, 
generowanie zmiennych losowych odbywa się najczęściej ze wstępnie zdefiniowanego przez użyt-
kownika rozkładu statystycznego, bądź kombinacji kilku rozkładów jednocześnie. Metoda odwra-
cania dystrybuanty staje się bardzo pomocnym zabiegiem służącym losowaniu zmiennych, przy 
zadanym prawdopodobieństwie pi [37]. 

Wykorzystanie modeli symulacyjnych jest obecnie silnie wspierane przez dedykowane tym ce-
lom oprogramowanie specjalistyczne. Oprogramowanie tego typu pozwala automatycznie genero-
wać funkcje odwrotne podstawowych rozkładów statystycznych (przykładowo: rozk ad normalny, 
logarytmiczno-normalny, t-Studenta, Fishera, gamma, beta) [8, 9, 10, 11, 22]. Uproszczenie 
skomplikowanego zadania jakim jest budowa stabilnych modeli symulacyjnych „od podstaw” 
znacznie skraca czas wykonywanych zadań obliczeniowych. 

Wykonanie symulacji na bazie tradycyjnych modeli dyskontowych (metoda NPV) dla celów 
wyznaczenia określonych mierników ekonomicznej wartości GPI z wykorzystaniem dedykowane-
go oprogramowania symulacyjnego obejmuje następujące etapy [14]: 

opracowanie koncepcji,  
dokonanie rozróżnienia zmiennych w modelu na: deterministyczne i losowe,  
określenie zależności funkcyjnych między zmiennymi deterministycznymi pozostającymi 

poza rozkładami,  
zdefiniowanie rozkładów prawdopodobieństwa dla zmiennych probabilistycznych,  
wyznaczenie komórek prognozowanych (wynikowych),  
określenie i wyznaczenie macierzy wzajemnych korelacji,  
wybór algorytmu próbkowania,  
określenie liczby przeliczeń (iteracji),  
symulację,  
interpretację wyników.  

Właściwa symulacja polega na sukcesywnym przeliczaniu arkusza kalkulacyjnego, a w szcze-
gólności na:  

dynamicznym wyznaczaniu parametrów rozkładów na bazie projekcji przyszłych wartości 
(scenariuszy),  

próbkowaniu rozkładów prawdopodobieństwa niepewnych zmiennych wejściowych,  
wstawianiu wygenerowanych wartości do komórek arkusza kalkulacyjnego,  
przeliczaniu arkusza,  
przechowywaniu danych w celu generowania raportów i rozkładów wynikowych,  
generowaniu raportów z symulacji.  

Symulacja może trwać tak długo, aż wykonana będzie zadana przez użytkownika ilość powtó-
rzeń, bądź uzyskana zostanie odpowiednia precyzja wyników. Pomiarowi jakości symulacji służy 
kontrola statystyki średniego błędu standardowego, który wyliczany jest automatycznie po wyko-
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naniu zadanej ilości przeliczeń. Ostatecznie do danych empirycznych dobierany jest rozkład teore-
tyczny, a następnie określane są statystyki jakości dopasowania estymowanego rozkładu.  

Do oceny jakości uzyskanych wyników służą m.in. podstawowe statystyki opisowe rozkładów 
statystycznych, takie jak: 

wartość oczekiwana, 
mediana, 
moda, 
wariancja (i/lub odchylenie standardowe), 
skośność, 
kurtoza, 
współczynnik zmienności, 
rozrzut, 
średni błąd standardowy. 

Przykładowy rozkład zmiennej prognozowanej został zaprezentowany na rysunku 1. 
 

 
 
Rys. 1. Rozkład zmiennej prognozowanej; zmienna prognozowana – NPV. Źródło: [14] 
Fig. 1. Distribution of NPV; NPV- output from the simulation. Source: [14] 
 

Rezultatem implementacji procedur symulacyjnych do modelu wyceny jest m.in. rozkład gę-
stości prawdopodobieństwa (dystrybuanta rozkładu) i wektor statystyk opisowych.  Na ich posta-
wie możliwe jest określenie prawdopodobieństwa realizacji określonych wartości z przedziału po-
między minimum i maksimum rozkładu. Na przestawionym rysunku prawdopodobieństwo uzy-
skania wartości dodatnich w projekcie sięga 67%, a wartość projektu mierzona średnią w próbie 
wynosi blisko 800 mln (zł).  

2.1. Ujmowanie róde  niepewno ci i ryzyka w metodzie symulacyjnej 

Jak już wspomniano istota metody symulacyjnej Monte Carlo wyraża się w próbkowaniu rozkła-
dów statystycznych, reprezentujących parametry niepewne – losowe w modelu. Wprowadzanie 
rozkładów statystycznych do modelu wyceny – najczęściej arkusza przepływów pieniężnych oraz 
ich wielokrotne próbkowanie może być traktowane jako rozszerzony wariant analizy scenariuszo-
wej. Nakreślenie różnych scenariuszy jest właśnie swoistym sposobem oceny ryzyka projektu in-
westycyjnego.  
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W metodzie symulacyjnej niepewność i ryzyko uwzględniane są w postaci zakresu możliwych 
wartości poszczególnych zmiennych niepewnych, nie zaś za pomocą pojedynczej liczby. Pełny 
opis cech określonego źródła niepewności następuje dopiero po wprowadzeniu rozkładów staty-
stycznych czyli zdefiniowaniu funkcyjnych zależności występujących pomiędzy zbiorem argumen-
tów i wartości. Niepewność zostaje więc zwymiarowana opisem rozkładów statystycznych, któ-
rych odpowiednie parametry charakterystyczne (np. odchylenie standardowe czy wariancja) są 
miarami ryzyka.  

W trakcie konstrukcji modelu, uwaga analityka nie koncentruje się bezpośrednio na identyfika-
cji całego zbioru czynników ryzyka – źródeł niepewności a jedynie tych, które oddziałują na zmia-
nę kluczowych parametrów. Uznaje się, iż wpływ pozostałych parametrów losowych nie jest istot-
ny dla kształtowania się zmiennej prognozowanej i z utratą niewielkiej ilości informacji można je 
pominąć w analizie. Wpływ poszczególnych źródeł niepewności jest więc analizowany dopiero na 
poziomie parametru decyzyjnego w modelu.  

Precyzyjny opis ryzyka wyraża się w doborze właściwych rozkładów statystycznych oraz okre-
ślaniu zależności korelacyjnych występujących pomiędzy poszczególnymi zmiennymi niepewny-
mi. W metodzie symulacyjnej poprzez statystyczny opis poszczególnych źródeł niepewności i ry-
zyka uzyskuje się wynikowy rozkład wartości zmiennej symulowanej (prognozowanej). Zakłada-
jąc, że jest to określony rozkład zmiennej losowej, możemy znaleźć prawdopodobieństwa realizacji 
określonych wartości.  Na tej postawie uzyskuje się syntetyczną miarę ryzyka będącego pochodną 
uwzględnionych w modelu zmiennych niepewnych. 

Do konstrukcji właściwych rozkładów statystycznych używa się najczęściej danych surowych z 
przeszłości. Warto jednak pamiętać, iż w prawidłowym modelu symulacyjnym zakres zmiany pa-
rametru niepewnego powinien odpowiadać wartościom oczekiwanym w przyszłości. W praktycz-
nych analizach warunek ten jest bardzo trudny do spełnienia ponieważ przyszłość jako taka jest 
nieznana. 

Analiza i ocena ryzyka projektu sprowadza się natomiast do interpretacji właściwości rozkładu 
zmiennej prognozowanej – zwykle NPV lub IRR. Odbywa się ona poprzez analizę statystyk roz-
kładu wynikowego. Podstawowe statystyki rozkładu NPV przykładowego projektu zaprezentowa-
no w zakończeniu poprzedniego rozdziału.  

Obok analizy statystyk rozkładu wynikowego zwykle oprogramowanie symulacyjne pozwala 
generować wykresy wrażliwości parametru prognozowanego na zmianę poszczególnych zmien-
nych objętych rozkładami statystycznymi. Są to tzw. diagramy „tornado”. Zasady ich tworzenia są 
zbliżone do tych zdefiniowanych w przypadku tradycyjnej analizy wrażliwości znanej w obrębie 
metod dyskontowych. Diagramy tornado można natomiast generować uwzględniając –bądź nie – 
wpływ zależności korelacyjnych pomiędzy poszczególnymi zmiennymi losowymi.  

Obok analizy wrażliwości w metodzie Monte Carlo coraz bardziej powszechne staje się rów-
nież wykorzystanie metod bootstrapowych służących ocenie poszczególnych parametrów (staty-
styk) rozkładu zmiennej prognozowanej. 

Metoda symulacyjna pozwala zatem skonstruować matematyczno-statystyczny opis zależności 
występujących pomiędzy poszczególnymi parametrami w rzeczywistości. W ten sposób tworzy się 
obraz źródeł niepewności i model ich wpływu na zmienną prognozowaną – miernik wartości pro-
jektu.  Niewątpliwie opis taki dostarcza analitykowi znacznie większej ilości informacji o możli-
wych stanach otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego projektu i ich oddziaływaniu na wartość 
inwestycji.  
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3. ZALETY I WADY METODY SYMULACYJNEJ MONTE CARLO 

Symulacja Monte Carlo, w stosunku do metod klasycznych, posiada wiele istotnych atutów. Mode-
le symulacyjne dostarczają znacznie większej ilości informacji opisujących kształtowanie się uzy-
skiwanych rezultatów i zależności powstających między zmiennymi. O popularności metody Mon-
te Carlo decyduje przede wszystkim jej uniwersalność, bardzo szeroki kontekst zastosowania 
szczególnie tam, gdzie znalezienie rozwiązania innymi metodami jest utrudnione lub niemożliwe. 
Najważniejsze z zalet, na postawie [7, 14, 20, 23, 25, 28, 31] zostały wymienione poniżej: 

metoda MC bada oddziaływanie na projekt pełnych zakresów zmienności poszczególnych 
czynników. Rezultaty uzyskane w procesie symulacji istotnie różnią się od wyników otrzy-
mywanych w analizie deterministycznej (również za sprawą czynnika dyskontowego). Re-
prezentantem wartości deterministycznej staje się wartość oczekiwana zmiennej o ustalo-
nym rozkładzie, w przypadku kiedy poszczególne zmienne stochastyczne nie są powiązane 
zależnościami korelacyjnymi. Skorelowane zmienne losowe powiązane są wpływem współ-
czynnika korelacji na siebie oraz na wartość wynikową.  

rezultatem symulacji MC jest rozkład zmiennej prognozowanej pozwalający wyznaczać 
prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych realizacji przypisanych do klas rozkładu. 
Odchylenie standardowe poszczególnych realizacji względem wartości oczekiwanej może 
być traktowane jako syntetyczna miara ryzyka. Statystyką pokrewną odchyleniu standardo-
wemu, równie często używaną, jest rozrzut wartości obserwowanych względem wartości 
średniej (oczekiwanej). Jakość procedur symulacyjnych dodatkowo określa średni błąd 
standardowy. Pozwala on ocenić statystyczną poprawność doboru wartości średniej rozkła-
du wynikowego dla poszczególnych iteracji.  

modele symulacyjne mogą być traktowane jako „ogólna” forma analizy scenariuszowej. Dla 
przykładu, w klasycznym modelu wyceny (analiza DCF) każdemu nieznanemu i niepew-
nemu parametrowi wejściowemu przypisuje się jedną deterministyczną wielkość (liczbę). 
W rezultacie otrzymuje się również pojedynczy pomiar NPV. Nie jest ona zwykle najwła-
ściwszą oceną ekonomicznej wartości danego projektu. Ponadto analiza zdyskontowanych 
przepływów pieniężnych nie daje możliwości ustalenia wzajemnego oddziaływania na 
zmienną prognozowaną bardzo wielu czynników jednocześnie, które w rzeczywistości są ze 
sobą powiązane.  

 Oprócz wyżej wymienionych zalet, stosowanie metody symulacyjnej ma określone wady. Do 
najważniejszych z nich zaliczyć można: 

dobór rozkładów jest często utrudniony z uwagi na fakt, iż rzeczywiste zmienne nie zawsze 
układają się według funkcji gęstości bądź dystrybuanty znanych rozkładów statystycznych. 
Rozbieżności pomiędzy wielkościami empirycznymi i teoretycznymi często bywają znaczą-
ce. Przekreśla to możliwość aproksymacji zmiennych z próbki modelem teoretycznym na 
poziomie przyjętego błędu (np. 5%, 10%). Stosowanie wielu rozkładów jednocześnie bywa 
często skomplikowane i wymaga zaawansowanego aparatu matematycznego.  

metody probabilistyczne wymagają znajomości wielu dziedzin wiedzy i sprawnego posłu-
giwania się skomplikowanymi metodami matematyczno-statystycznymi. Fakt ten staje się 
przeszkodą na drodze do ich popularyzacji w praktyce. 

poprawnie ustalony rozkład winien uwzględniać przyszłe realizacje zmiennej losowej nie 
zaś przeszłe. Zarzut ten ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich metod analizy, które 
bazują na interpretacji danych historycznych. Przenoszenie wyników analiz danych z prze-
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szłości na przyszłość nacechowane jest dużą ilością subiektywizmu w szczególności w dłu-
gim horyzoncie czasu.  

w niektórych przypadkach trudne staje się również określenie rodzaju zależności i siły 
związków korelacyjnych między zmiennymi. Procedura ta wymaga dużego doświadczenia 
analityka i często wkracza w obszary subiektywnej, indywidualnej oceny autora analizy.  

 

4. WYBRANE ASPEKTY WYKORZYSTANIA METODY MONTE CARLO 
DO WYCENY GÓRNICZYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 

W dalszej publikacji szczegółowo omówiono kilka najbardziej istotnych kwestii związanych z im-
plementacją symulacji Monte Carlo w odniesieniu do wyceny górniczych projektów inwestycyj-
nych.  

Modelowanie symulacyjne, stosowane jako element typowych arkuszy przepływów pienięż-
nych, gdzie zmienne niepewne występują w postaci próbkowanych rozkładów statystycznych win-
no być podporządkowane dwóm zasadniczym regułom:  

właściwemu opisowi niepewności (ryzyka), oraz 
uwzględnieniu konsekwencji zmiennego czasu istnienia projektu w modelu symulacyjnym. 
 

4.1. Uwzgl dnianie niepewno ci (ryzyka) oraz zmiennego okresu 
istnienia projektu w modelu symulacyjnym  

Aspekt właściwego określenia niepewności (ryzyka) projektu wyraża się m.in. w odpowiednim 
doborze czynnika dyskontującego wolne przepływy pieniężne. Postępowanie w tym zakresie po-
winno być podporządkowane zasadzie jednokrotnego uwzględniania tej samej składowej (czynni-
ka) ryzyka w kalkulacji.  Reguła ta oznacza, że w przypadku deterministycznych modeli wyceny 
stopa dyskonta dopasowana do ryzyka RADR (ang. Risk Adjusted Discount Rate) winna odpowia-
dać pełnemu zakresowi niepewności, jeżeli jego uwzględnienie ma swoje uzasadnienie tylko i wy-
łącznie w poziomie czynnika dyskontującego (ryzyko ujęte jest wyłącznie w stopie dyskonta).  
Tymczasem w modelu symulacyjnym wszystkie parametry niepewne (bądź ich część) są reprezen-
towane przez rozkłady statystyczne; ryzyko jest ekwiwalentem zmienności tychże rozkładów. 
Twierdzenie to daje podstawę do przyjęcia w modelu dyskontowym „stopy wolnej od ryzyka” jako 
adekwatnej miary niepewności. Jest to twierdzenie prawdziwe, przy czym przyjęcie w modelu sy-
mulacyjnym stopy dyskontowej na poziomie stopy procentowej „wolnej od ryzyka” spowoduje 
znaczący wzrost wartości oczekiwanej (średniej rozkładu prognozowanego wynikowej NPV) pro-
jektu. Wartości uzyskane w obu przypadkach będą nieporównywalne i istotnie różne. Pojawia się 
zatem kłopot z odpowiedzią na pytanie o godziwą wartość projektu. Stosując jednak te same stopy 
dyskontowe uzyskujemy w obu metodach porównywalne wartości projektów, przy czym w meto-
dzie symulacyjnej – dodatkowo całe spectrum możliwych wartości projektu przy różnych pozio-
mach parametrów niepewnych.  

 W tym sensie stopa dyskonta dobrana na podstawie średniego ważonego kosztu kapitałów wła-
snych i obcych (WACC – Weighted Average Cost of Capital; podejście często praktykowane choć 
nie jedyne) koresponduje ze „zmiennością” wyłączne w części poświęconej szacowaniu współ-
czynnika  aktywów (akcji) notowanych na rynkach giełdowych, przy założeniu stałego poziomu 
ryzyka systematycznego i względnie stałego kosztu kapitałów obcych. Uogólniając, w modelu 
CAPM jedynie korelacja wariancji wynikowej NPV i zmian cen aktywów rynkowych odgrywa 
istotną rolę w kształtowaniu czynnika dyskontowego. Związek korelacyjny przepływów pienięż-
nych z rynkowymi zwrotami cen akcji jest zwykle niewielki i nieustalony co do kierunku. Stąd na 
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podstawie teorii portfelowej brakuje wyraźnego związku uzasadniającego zmianę poziomu czynni-
ka dyskontowego w kierunku stopy procentowej „wolnej od ryzyka”. Co najwyżej do zaakcepto-
wania byłby poziom dyskonta odpowiadający wynikom estymacji modelem WACC bez części 
kosztu kapitałów własnych. 

Wszelkie rozwiązania połowiczne – tj. polegające na redukcji stopy RADR poprzez wyłączanie 
poszczególnych składowych ryzyka są skomplikowane analitycznie i obarczone wysokim pozio-
mem subiektywizmu. Zmiana metody analitycznej, przy niezmienności warunków wyceny też nie 
uzasadnia ingerencji w poziom stopy dyskonta w symulacyjnym modelu wyceny. 

Należy również zaznaczyć właściwy kontekst rozumienia prawdopodobieństwa realizacji okre-
ślonych wartości prognozowanych. Prawdopodobieństwo uzyskania pojedynczych wartości w roz-
kładzie zmiennej prognozowanej (niezależnie od ich położenia na osi argumentów) jest takie samo, 
i przy ilości przeliczeń modelu zmierzającej do nieskończoności – bliskie „0”. Inna jest natomiast 
wartość tego prawdopodobieństwa w poszczególnych klasach rozkładu i w tym sensie domniema-
nie najczęstszego występowania realizacji bliskich wartości oczekiwanej (średniej, medianie) – za-
sadne. 

W kontekście przedstawionej argumentacji, udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie – 
jaki jest właściwy poziom stopy dyskonta w modelu symulacyjnym będącej ekwiwalentem ryzyka? 
– nie jest trywialne. Pomocne staje się właściwe zrozumienie celu oceny ekonomicznej. Cele te 
można podzielić w następujący sposób: 

1) przedstawienie wartości górniczego projektu inwestycyjnego w kontekście wyników analiz 
w modelu dyskontowym (DCF) – cel porównawczy, 

2) przedstawienie całego spectrum możliwych wartości projektu i prawdopodobieństwa ich re-
alizacji – cel probabilistyczny. 

W pierwszym przypadku, autor stoi na stanowisku, iż w modelu wyceny na bazie symulacji 
Monte Carlo należy stosować stopę dyskonta dopasowaną do ryzyka, w drugim natomiast – stopę 
„wolną od ryzyka”. 

Obok kwestii niepewności, ryzyka, czy  doboru stopy dyskontowej w modelu symulacyjnym, 
warto zwrócić uwagę na konsekwencję wyrażania wielkości bazy zasobowej i tempa jej sczerpy-
wania (nominalne ujęcie wielkości wydobycia – produkcji –  dla poszczególnych faz projektu, któ-
re jest na ogół różne) w postaci rozkładów statystycznych. Uwzględnienie obu tych czynników po-
zwala m.in. oszacować okres projekcji arkusza przepływów pieniężnych. Zmienny charakter prób-
kowania omawianych rozkładów pociąga za sobą określone następstwa, nie zawsze prawidłowo 
uwzględniane w modelu wyceny: 

dynamiczne przesuwanie w czasie (względem kalendarza) faz udostępniania, eksploatacji 
i likwidacji projektu,  
konieczność adekwatnego dostosowania nakładów inwestycyjnych do projektowanej skali 
wydobycia,  
przesunięcia w poziomach kosztów operacyjnych, programie amortyzacji środków trwa-
łych, poziomie kapitału obrotowego netto, 
jeżeli w modelu przyjęto zmienną (przykładowo degresywną stopę dyskonta dla określonej 
fazy realizacji inwestycji) trzeba również pamiętać o jej właściwym przyporządkowaniu.  

 Należy dążyć do uzyskania pełnej zgodności poszczególnych pozycji arkusza wyceny mając na 
uwadze w tym przypadku dominujące znaczenie rozkładów bazy zasobowej, sczerpywalności za-
sobów i dyskonta. 
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4.2. Problem dopasowania rozk adów statystycznych do zmiennych empirycznych 
i popularnie stosowanych miar tego dopasowania 

Właściwy dobór rozkładów statystycznych do zmiennych empirycznych ma kluczowe znaczenie 
przy budowie modelu symulacyjnego. Punktem wyjścia winna być zawsze analiza zgromadzonych 
danych pod kątem [4, 12,16, 34, 36]:  

jednoznaczności, rzetelności i jednorodności.  
zdolności prognostycznej, – tzn. należy tak dobrać dane historyczne, aby na ich podstawie 
można było skutecznie i poprawnie prognozować przyszłość. W pracach Zeliasia [36] po-
stulat ten określono mianem aktualności na przyszłość,  
reprezentatywności, polegającej na ocenie faktu, czy wnioski wyciągnięte z analizy próbki 
będą miarodajne również dla całej populacji. W szczególności, uwaga winna koncentrować 
się na ocenie stabilności parametrów estymowanego modelu oraz informacji pozostającej 
poza modelem (składnik resztowy),  
określenia całkowitej bądź częściowej niezależności danych. Jeżeli zgromadzone dane są 
zależne, należy zbadać siłę powiązań i określić jej wpływ na wyniki estymacji,  
ilości stwierdzonych błędów, tak systematycznych jak i przypadkowych.  
określenia charakteru zjawiska (zjawiska ciągłe, dyskretne) o rozkładach jedno-modalnych 
lub wielo-modalnych, uzasadniające użycie jednego lub większej ilości pojedynczych roz-
kładów lub też rozkładów wielowymiarowych. 

 Istnieje kilka możliwych technik doboru rozkładów do zmiennych empirycznych [20, 31, 37]: 

wykorzystanie gotowych narzędzi wchodzących w skład oprogramowania dedykowanego,  
budowa lub posługiwanie się generatorami liczb losowych o określonych rozkładach praw-
dopodobieństwa lub przekształcanie matematyczne jednych rozkładów w drugie (przykła-
dowo: rozkładu prostok tnego w rozkład gamma i dalej w beta), 
stosowanie metod estymacji modeli statystycznych i przepisów matematycznych, na pod-
stawie których „odgadywany” jest przebieg danego zjawiska. 

 
Dobrane rozkłady statystyczne nie zawsze spełniają kryteria testów zgodności czy dobroci do-
pasowania. Jest to problem bardzo typowy dla górniczych projektów inwestycyjnych. Autor 
proponuje następujące zasady postępowania: 

z uwagi na oszczędność czasu – modelowanie można rozpocząć od wykorzystania specjali-
stycznego oprogramowania (np. Crystal Ball, @Risk, RiskOptimiser). W przypadku uzy-
skania satysfakcjonujących rezultatów, przejść do kolejnego kroku w budowaniu modelu 
symulacyjnego, 

tam, gdzie wyniki modelowania nie dają poprawnych rezultatów poprzez wykorzystanie in-
nych technik estymacji z wykorzystaniem pojedynczego rozkładu stosować kombinację kil-
ku rozkładów dobrze dopasowanych do zmiennych. Wymaga to jednak zdefiniowania algo-
rytmu próbkowania pomiędzy rozkładami na podstawie rozkładu empirycznej gęstości 
prawdopodobieństwa w poszczególnych klasach rozkładu łącznego. Przykład tego typu 
modelowania dla zawartości procentowej miedzi i srebra w urobku można znaleźć w [14], 

w skrajnie trudnych przypadkach modelowania danych empirycznych można wprowadzić 
ilość rozkładów prostokątnych odpowiadającą ilości obserwacji. Oczywiście ma to sens dla 
stosunkowo niewielkich zbiorów danych, których nie da się pogrupować w większe jednoli-
te całości. Problematyczne może być jednak określenie funkcji rozkładu prawdopodobień-
stwa empirycznego, na postawie której algorytm symulacyjny oszacuje funkcję odwrotną 
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(dystrybuantę) i pozwoli generować zgodne obserwacje. W przypadku niektórych progra-
mów komputerowych problem ten jest rozwiązywany automatycznie,  

generalnie, w przypadku cen metali (rynkowych zwrotów zwykle w postaci logarytmicznej) 
przemysłowych, szlachetnych, walut znajdujących się w obrocie giełdowym lepiej jest sto-
sować modele procesów stochastycznych uwzględniające pojedyncze rozkłady logaryt-
miczno-normalne, normalne lub rozkłady wielowymiarowe (teoria kopuł). Modele te są do-
brze udokumentowane w literaturze fachowej, 

ocena zgodności rozkładu teoretycznego z empirycznym dokonywana za pomocą tradycyj-
nych testów (χ2, Kołmogorowa-Smirnowa; K-S , Andersona-Darlinga; A-D) może wprowa-
dzać w błąd z uwagi na uwarunkowania tych statystyk. Najważniejsze z nich określono po-
niżej [30]: 

o rozkład χ2 bardzo silnie zależy od ilości klas i w ten sposób, może utrudniać interpre-
tację osiąganych rezultatów. Dla problemu doboru odpowiedniej ilości klas brakuje 
jednoznacznych rozstrzygnięć i z otego rodka, 

o statystyki K-S i A-D pierwotnie służyły ocenie dopasowania rozkładów parame-
trycznych (zdefiniowane parametry rozkładu), a nie rozkładów dobieranych na po-
stawie próby empirycznej, 

owszystkie te statystyki mało skutecznie wartościują jakość estymacji dla rozkładów 
posiadających więcej niż 2 parametry charakterystyczne kształtu. Rozkłady takie 
zwykle lepiej dopasowywane są do zmiennych empirycznych, 

ow przypadku obserwacji znajdujących się powyżej, poniżej, wewnątrz określonego 
przedziału oraz „odstających”, choć nielicznych (ang. truncaated, censored, binned 
data), rezultaty ww. testów mogą prowadzić do mylnych wniosków; testy te wręcz 
nie nadają się do opisu zbiorów  tego typu, 

o testy χ2, K-S, A-D są używane często w następstwie stosowania technik estymacji w 
oparciu o analizę momentów czy estymatorów najbardziej prawdopodobnych 
(MLE – Maximum Likehood Estimators), które to nie są zgodnie z miarami stopnia 
dopasowania (ang. measurements of degree of fit), 

Najlepiej spisującym się testem z powyższych trzech jest test A-D. Jest to rozwinięta wersja 
testu K-S. Warto podkreślić, iż testy χ2, K-S i A-D nie pomagają znaleźć najbardziej prawdopo-
dobnego rozkład dla danego zbioru obserwacji, a jedynie pozwalają ocenić, czy istnieje statystycz-
na prawidłowość wygenerowania określonego zbioru danych empirycznych na postawie krzywej 
teoretycznej. W związku z powyższymi argumentami zasadne jest również stosowanie tzw. kryte-
riów informacyjnych Schwarza (SIC), Akaike’a (AIC) czy Hannan-Quinna (HQIC). Zasada wybo-
ru lepiej dopasowanego rozkładu wykasuje na ten o niższej wartości danego kryterium.  
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Modelowanie symulacyjne w procesie wyceny górniczych projektów inwestycyjnych przy wyko-
rzystaniu technik Monte Carlo jest zagadnieniem wymagającym z jednej strony znajomości specy-
fiki branży górniczej, z drugiej – wiedzy z zakresu statystyki oraz rachunku prawdopodobieństwa. 

Wykorzystanie technik i narzędzi symulacyjnych pozwala jednak z wyższą precyzją modelo-
wać aspekty niepewności i ryzyka.  Bez wątpienia w przypadku wyceny GPI wykorzystanie tech-
nik symulacyjnych jest uzasadnione ponadprzeciętnym poziomem niepewności i ryzyka wynikają-
cego ze specyfiki i uwarunkowań procesu eksploatacyjnego.  

SEP 2011, Sesja: Ryzyko w górnictwie

– 929 –



 

 

Metody symulacyjne pozwalają osiągnąć wyższą jakość odwzorowania rzeczywistej natury 
poszczególnych zmiennych niepewnych i prognozowanych w modelu wyceny. Skonstruowanie 
poprawnego modelu symulacyjnego jest jednak czasochłonne i wymaga doświadczenia. 

Niniejszy artykuł stanowi próbę usystematyzowania informacji dotyczących opisu ryzyka w 
obrębie metod symulacyjnych, w szczególności Monte Carlo, do wyceny przedsięwzięć inwesty-
cyjnych w górnictwie. 

W publikacji wskazano na uwarunkowania techniki Monte Carlo, zwracając uwagę na istotne 
aspekty procesu wyceny. Uwagę skoncentrowano na zasadach doboru czynnika dyskontowego, 
uwarunkowaniach estymacji rozkładów prawdopodobieństwa w kontekście zmiennego horyzontu 
wyceny (zmienna baza zasobowa i tempo eksploatacji zasobów) oraz ograniczeń wykorzystania 
tradycyjnych testów statystycznych.  W tym sensie artykuł cechuje istotne znaczenie poznawcze i 
utylitarność. 
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The Risk of the Mining Investment Project in Simulation Methods 
The motivation for preparing such a publication was the desire to systematize all information con-
cerning simulation techniques and methods relevant to MIP, with a particular emphasis on risk as-
pects. 

 The author is focused on the possibilities of using simulation methods implemented in the typi-
cal discounted model. Such a model allows for estimating the project’s economic value measure-
ments like: NPV (Net Present Value) or IRR (Internal Rate of Return) and other relevant measure-
ments with use of statistical distributions and stochastic processes representing unknown variables. 

 The paper also gives a brief definition and understanding of risk in terms of simulation me-
thods; the description of Monte Carlo method was also commented. The conditions of implementa-
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tion and the rules of evaluation were demonstrated with the restriction of the natural specificity of 
MPI. The main advantages and limitations of MC were also disused.  

 The author also brought to light aspects regarding the proper calculation of the discount factor, 
the consequences of dynamic sampling of distribution of deposit resources with a different mining 
operating activity pace. 

 The problems of distributions fitting to data sets in the case of the inability of use a single dis-
tribution pattern were also described. 

 The discussion is summarized by the opinion and advice on how to use traditional tests to en-
sure statistical goodness of fit of two distributions based on raw data samples. The author gives the 
recommendation to use information criteria such: Schwarz (SIC), Akaike (AIC) and Hannan-Quinn 
(HQIC) simultaneously with A-D (Anderson-Darling), K-G (Kolmogorov-Smirnow) and χ2 (Chi-
Squared) tests. 
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Implementacja wybranych rozwiązań z obszaru zarządzania 
ryzykiem w ramach działalności instytucjonalnej 
kontroli wewnętrznej 
 
 
W. Ledwoń 
Kompania W glowa S.A. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W odpowiedzi na zmieniające się otoczenie gospodarcze oraz rozwój metod za-
rządzania, zmieniają się także oczekiwania stawiane przed wewnętrznymi służbami odpowiedzial-
nymi za badanie przebiegu i efektywności wewnętrznych procesów operacyjnych. 
 W swoim obecnym kształcie rola i zakres działania instytucjonalnej kontroli wewnętrznej dale-
ko wykracza poza funkcję zapewnienia zgodności z regulacjami, obejmując szeroki zakres działań 
kontrolnych i audytowych, rezerwowanych w modelach anglosaskich zarówno dla komórki ds. 
zgodności z regulacjami jak również dla audytu wewnętrznego. 
 W celu zwiększenia nadzoru nad efektywnością systemu kontroli wewnętrznej przedsiębiorstw, 
służby kontroli instytucjonalnej stosują już obecnie szereg metodyk i narządzi z obszaru zarządza-
nia ryzykiem aktywizując swoją rolę w procesie zapobiegania zagrożeniom. 
 W referacie przedstawione zostały przykłady stosowania tych rozwiązań przez służby instytu-
cjonalnej kontroli wewnętrznej Kompanii Węglowej S.A. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Kontrola 
 
 
 
1. MIEJSCE INSTYTUCJONALNEJ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 

W PROCESACH MINIMALIZACJI RYZYKA 
 
W odpowiedzi na zmieniające się otoczenie gospodarcze oraz rozwój metod zarządzania zmieniają 
się także oczekiwania jakie poszczególne organizacje stawiają przed wewnętrznymi służbami od-
powiedzialnymi za badanie przebiegu i efektywności wewnętrznych procesów operacyjnych. 
 Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami, oczekiwania te nie ograniczają się już 
do wybiórczego badania poszczególnych obszarów i zagadnień. Zadania stawiane obecnie przed 
służbami kontroli i audytu obejmują zarówno zapewnienie o zgodności działań z obowiązującym 
prawem jak również systematyczne ocenianie skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kon-
troli i ładu organizacyjnego w celu przysporzenia wartości i usprawnienia działalności operacyjnej. 
 Niniejsze wyraża się w postulatach skoncentrowania wysiłków służb kontroli i audytu na bada-
niu najbardziej istotnych dla organizacji procesów gospodarczych poprzez bieżącą ocenę efektyw-
ności tych procesów oraz skuteczności systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującej w celu zapo-
biegania nieprawidłowościom. Oznacza to oczekiwanie pro-aktywnej roli służb kontroli i audytu, 
których zadaniem nie jest już tylko wykrywanie nieprawidłowości i niegospodarności lecz także 
wskazywanie potencjalnych zagrożeń i doprowadzanie do podjęcia działań, właściwych dla skali 
ich skutków i prawdopodobieństwa zaistnienia. 

SEP 2011, Sesja: Ryzyko w górnictwie

– 933 –



 

 

 Odpowiedzią na zmieniające się oczekiwania wobec służb odpowiedzialnych za badanie prze-
biegu i efektywności wewnętrznych procesów operacyjnych jest stopniowa zamiana ich organiza-
cji, zasad funkcjonowania oraz zakresu zadań i nadanych im kompetencji. 
 W swoim obecnym kształcie rola i zakres działania instytucjonalnej kontroli wewnętrznej dale-
ko wykracza poza funkcję komórki ds. zapewnienia zgodności z regulacjami (compliance) badają-
cej przestrzeganie przepisów prawa i przepisów wewnętrznych obowiązujących w firmie oraz za-
leceń i interpretacji organów nadzorczych i kontrolnych celem wykrywania i przeciwdziałania 
oszustwom, nadużyciom i korupcji. Obejmuje ona dziś szeroki zakres działań kontrolnych i audy-
towych, rezerwowanych w modelach anglosaskich zarówno dla komórki zgodności jak również dla 
audytu wewnętrznego. 
 Przykładem takiego podejścia jest sposób zdefiniowania roli służb kontroli wewnętrznej Kom-
panii Węglowej S.A. daleko wykraczający poza funkcję wykrywania nieprawidłowości. 
 W świetle zapisów wewnętrznego Regulaminu kontroli wewnętrznej zadaniem kontroli we-
wnętrznej, w tym kontroli instytucjonalnej jest: 
– badanie i ocena realizacji celów i zadań statutowych Kompanii pod kątem ich efektywności go-

spodarczej, 
– ujawnianie nie wykorzystanych rezerw, wykrywanie nieprawidłowości i nadużyć w działalno-

ści komórek organizacyjnych Kompanii, 
– ujawnianie odstępstw stanu faktycznego od stanu normatywnego, wynikającego z przepisów 

prawa, oraz statutu, regulaminów, zarządzeń, poleceń, programów, planów itp. uregulowań we-
wnętrznych Kompanii. 

 Nadto, czynności kontroli dokonywane są zarówno z punktu widzenia legalności, rozumianej 
jako przestrzeganie przepisów prawa, postanowień statutu oraz innych wewnętrznych aktów 
normatywnych Kompanii, lecz także: 
– celowości, tj. prawidłowości wyboru kierunku rozwoju i zadań oraz środków ich realizacji, 
– gospodarności, tj. racjonalnego działania, zmierzającego do osiągnięcia maksymalnych efektów 

przy oszczędnym zużyciu środków, 
– rzetelności, tj. dokumentowania wszelkich operacji (czynności), sporządzania sprawozdań i in-

nych materiałów (informacji zestawień) zgodnie ze stanem faktycznym, 
– sprawności organizacyjnej, tj. stosowania form działalności zapewniających, w danych warun-

kach, terminową, rytmiczną i prawidłową realizację zadań. 
 Jednocześnie, w ślad za tak szerokim zdefiniowaniem zadań kontroli wewnętrznej realizowane 
są działania zmieniające organizację i kompetencje Biura Kontroli Wewnętrznej i Analiz Ryzyka 
Kompanii Węglowej S.A. stanowiącego komórkę kontroli instytucjonalnej KW S.A. Do działań 
tych należy utworzenie w ramach Biura Kontroli, Zespołu Analiz Ryzyka powołanego w celu 
umożliwienia koncentracji działań kontrolnych na obszarach zwiększonego ryzyka oraz wzmóc-
nienie roli służb kontroli w procesie zapobiegania zagrożeniom przed ich faktycznym zaistnieniem. 
 Prowadzone są równocześnie analizy celowości sformalizowania procesu zarządzania ryzykiem 
poprzez przekształcenie zespołu analiz ryzyka w komórkę zarządzenia ryzykiem korporacyjnym. 
 Zauważyć należy, iż stosowane w modelu anglosaskim wyodrębnienie niezależnych funkcji 
zapewnienia zgodności z regulacjami (compliance), audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem 
wraz z określeniem ich zakresów kompetencji i wzajemnych relacji pozwoliło na wypracowanie 
aparatu metodologicznego wspierającego efektywność tych działań. Fakt ten stanowi silny argu-
ment za rozdzieleniem tych funkcji także w polskich przedsiębiorstwach. 
 Bez względu jednak na to, czy instytucjonalna kontrola wewnętrzna będzie ewoluować w stro-
nę audytu wewnętrznego pozostawiając służbom prawnym zadania zapewnienia zgodności z regu-
lacjami, czy też dążyć będzie w przyszłości do wydzielenia z siebie tych niezależnych funkcji, mo-
że ona już dziś czerpać z doświadczeń audytu i zarządzania ryzykiem kreatywnie wykorzystując 
ich aparat metodologiczny i poszerzając instrumentarium dostępnych środków. 
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 Istotne jest, że zastosowanie narzędzi z obszaru zarządzania ryzykiem przez służby kontroli we-
wnętrznej zwiększa możliwości tych służb w procesie zapobiegania nieprawidłowościom, przygo-
towując jednocześnie organizację do wydzielenia niezależnych funkcji. 
 
 
2. WYBRANE METODYKI I NARZĘDZIA Z OBSZARU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 

ZASTOSOWANE W RAMACH PRACY KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ KW S.A. 
 
Począwszy od stycznia 2010 r. Biuro Kontroli Wewnętrznej i Analiz Ryzyka Kompanii Węglowej 
S.A. realizuje szereg działań mających na celu zastosowanie wybranych metodyk i narządzi z ob-
szaru zarządzania ryzykiem. Działania te mają na celu przysporzenie Kompanii Węglowej S.A. re-
alnych korzyści poprzez zwiększenia roli służb kontroli w zapobieganiu nieprawidłowościom 
przed ich powstaniem, skierowanie działań kontrolnych na obszary zwiększonego ryzyka opera-
cyjnego a jednocześnie budowę świadomości kadry w zakresie ryzyka mogącego zakłócić popraw-
ną realizację procesów i utrudnić realizację celów KW S.A. 
 
2.1. Uwzgl dnienie wyników analiz ryzyka w procesie rocznego planowania kontroli wewn trznej 
 

Z uwagi na potrzebę skoncentrowania działań kontrolnych na obszarach najistotniejszych dla och-
rony interesu KW S.A. i jej zdolności do realizacji celów, pierwszym obszarem w którym zastoso-
wano metodyki z obszaru zarządzania ryzykiem był proces rocznego planowania kontroli. 
 Celem podjętych działań było uwzględnienie w procesie planowania rocznego informacji o ska-
li ryzyka związanego z poszczególnymi procesami, co uzyskano przez szczegółową analizę proce-
sów Kompanii Węglowej S.A. przeprowadzoną przy współudziale osób kierownictwa odpowie-
dzialnych za poszczególne procesy. 
 Określenie jednoznacznych kryteriów oceny ryzykowności poszczególnych procesów oraz za-
angażowanie kierownictwa odpowiedzialnego za procesy sprawiło, że analiza istotności i narażenia 
procesów na ryzyka uwzględnia także punkt widzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w reali-
zację ocenianych procesów. 
 W celu zapewnienia przejrzystości metodologii, analiza oparta została o prosty algorytm sto-
sowany dla budowy rocznych planów audytu w administracji publicznej, zmodyfikowany o istotne 
elementy z obszaru zarządzania ryzykiem, takie jak podejście procesowe do badanych zagadnień. 
Prostota samej metodologii pozwoliła jednocześnie na zastosowanie bardziej szczegółowych kryte-
riów oceny poszczególnych procesów. 
 Na proces analizy ryzyka mającej wesprzeć opracowanie rocznego planu kontroli wewnętrznej, 
składało się: 
– zbudowanie szczegółowej mapy procesów KW, 
– przygotowanie rankingu procesów pod kątem ekspozycji procesów na czynniki ryzyka, 
– weryfikacja rankingu procesów z wynikami identyfikacji i analizy głównych ryzyk. 
 Celem opracowania Mapy procesów KW S.A. było szczegółowe opisanie wszystkich grup dzia-
łań realizowanych w Kompanii Węglowej S.A. czego dokonano przez uzupełnienie mapy podsta-
wowych procesów zidentyfikowanych w dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania we-
dług norm ISO (układ procesowy) o szczegółowe informacje o wszystkich czynnościach realizo-
wanych przez poszczególne komórki organizacyjne, a opisanych w Regulaminie Organizacyjnym 
Centrali KW S.A. (układ silosowy). 
 W mapie wyszczególniono 41 procesów i 163 podprocesy (grupy działań) realizowane w 
Kompanii Węglowej S.A. oraz 1050 funkcji i zadań wykonywanych przez poszczególne komórki 
orga-nizacyjne. Procesy te pogrupowane zostały w 11 obszarach funkcjonalnych. 
 Oparcie mapy o zapisy Regulaminu organizacyjnego pozwoliło następnie na wskazanie właści-
cieli poszczególnych procesów, odpowiedzialnych za nadzór nad ich realizacją. 

SEP 2011, Sesja: Ryzyko w górnictwie

– 935 –



 

 

 Tak opracowana mapa procesów stanowi podstawę opracowania zarówno planu prac kontroli 
instytucjonalnej jak i Mapy ryzyka Kompanii Węglowej S.A. wskazującej podstawowe zagrożenia 
dla poprawnej realizacji kluczowych procesów oraz interesu i celów Kompanii Węglowej S.A. 
 W celu uwzględnienia w planie pracy kontroli wewnętrznej informacji o ryzykowności po-
szczególnych procesów, przeanalizowano stopień narażenia procesów na zjawiska i czynniki mo-
gące utrudnić sprawną i prawidłową ich realizację oraz skutkach zaistnienia tych zjawisk dla inte-
resu Kompanii Węglowej S.A. Badanie to miało na celu wskazanie procesów o podwyższonym ry-
zyku powstania szkody dla prawnego i ekonomicznego interesu Kompanii Węglowej S.A. jej wi-
zerunku, bezpieczeństwa załóg czy też zdolności do realizacji celów. 
 Zastosowanie analizy czynników ryzyka zamiast identyfikacji poszczególnych ryzyk podykto-
wane było zamiarem stopniowego budowania świadomości ryzyk wśród kadry średniego szczebla. 
Zgodnie z zastosowaną metodologią nie identyfikowano konkretnych ryzyk ocenianych później 
pod kątem ich skutków i prawdopodobieństwa, lecz oceniono istotność samych procesów oraz sto-
pień w jakim są one narażone na czynniki utrudniające ich poprawną i skuteczną realizację. 
 Dla uniezależnienia ocen od decyzji służb kontroli wewnętrznej analiza przeprowadzona zosta-
ła wspólnie z Dyrektorami Biur Centrali KW S.A. realizującymi bądź nadzorujących procesy pod-
dane analizie i obejmowała: 
a. ocenę skutków zagrożeń – informującą w jaki sposób niewłaściwa realizacja procesów zagraża 

interesowi Kompanii Węglowej S.A. skutkując bezpośrednimi skutkami finansowymi, konse-
kwencjami prawnymi, utratą wizerunku, trudnościami w realizacji zadań, zagrożeniami dla zdro-
wia i życia załóg, czy też zagrożeniami środowiskowymi, 

b. identyfikację procesów narażonych w wysokim stopniu na szereg, często skumulowanych, czyn-
ników ryzyka mogących utrudnić poprawną ich realizację, osiągnięcie celów oraz zabezpiecze-
nie interesu Spółki, informującą o prawdopodobieństwie zmaterializowania się zagrożeń. 

 Oceny skutków nieprawidłowej realizacji procesów dokonano przy uwzględnieniu 6 kategorii 
skutków, którymi są: 
– bezpośrednie skutki finansowe, 
– konsekwencje prawne, 
– utrata wizerunku, 
– trudności w realizacji zadań, 
– zagrożenia dla zdrowia i życia załóg, 
– zagrożenia środowiskowe. 
 Dla zapewnienia przejrzystości i obiektywności oceny oraz porównywalności jej wyników wszyst-
kie oceniane procesy przeanalizowane zostały przy wykorzystaniu tych samych kryteriów oceny, 
a dla każdego z nich określono wyraźne definicje poszczególnych poziomów, gdzie dla przykładu 
bezpośrednie konsekwencje finansowe – na poziomie: 
– małym – oznaczają brak strat finansowych lub prawdopodobieństwo negatywnych skutków fi-

nansowych nie przekraczających kwoty 1 000,00 PLN, 
– średnim – prawdopodobne skutki finansowe wynieść mogą od 1 000,00 do 100 000,00 PLN, 
– dużym – prawdopodobne skutki finansowe mogą przekraczać 100 000,00 PLN, 
natomiast wpływ na zdrowie uczestników procesu – na poziomie: 
– małym – doznanie utraty zdrowia jest realnie niemożliwe, potencjalnie możliwe są niewielkie 

obrażenia, 
– średnim – nie można wykluczyć utraty zdrowia, następstwem mogą być obrażenia, które mogą 

spowodować czasową niezdolność do pracy, 
– dużym – możliwe są poważne obrażenia, które w następstwie mogą spowodować stałą utratę 

zdolności do podjęcia pracy, trwałe kalectwo lub utratę życia. 
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 Oceny stopnia narażenia każdego z procesów na czynniki mogące utrudnić jego sprawną i pra-
widłową realizację dokonano oddzielnie w czterech obszarach jakimi są: 
– jakość zarządzania obejmująca planowanie pracy, funkcjonowanie zespołu, motywowanie pra-

cowników, 
– czynniki zewnętrzne, w tym: czynniki prawne, przepływy finansowe, klienci, dostawcy, siłą 

wyższa, działanie pod presją, 
– czynniki operacyjne, w tym: wsparcie informatyczne, infrastruktura techniczna, organizacja pra-

cy, controlling operacyjny, controlling finansowy, 
– kontrola wewnętrzna, w tym: podział obowiązków, regulacje i procedury, wyniki kontroli i au-

dytów, zarządzanie projektami. 
 Oceny stopnia narażenia poszczególnych procesów na czynniki ryzyka dokonano poprzez od-
powiedź na 48 pytań zamkniętych, po 12 pytań na każdy z 4 wymienionych powyżej obszarów 
podlegających ocenie. 
 Ostateczna ocena ekspozycji poszczególnych procesów na czynniki ryzyka dokonana została 
przez uwzględnienie zarówno oceny istotności jak i stopnia narażenia na poszczególne grupy czyn-
ników, co pozwoliło na zbudowanie rankingu procesów pod kątem podwyższonego ryzyka po-
wstania szkody dla prawnego i ekonomicznego interesu Kompanii Węglowej S.A. 
 Po uwzględnieniu stopnia dotychczasowego skontrolowania procesów ranking ten wykorzysta-
ny został w procesie rocznego planowania kontroli jako dokument wskazujący procesy, które z uwa-
gi na swoje istotne znaczenia dla interesu Kompanii Węglowej S.A. i jej zdolności od osiągania ce-
lów oraz niewielki stopień skontrolowania przez służby kontroli wewnętrznej KW S.A. powinny 
zostać objęte planowanymi kontrolami bądź audytami. 
 W celu uwiarygodnienia wyników analizy ekspozycji procesów na czynniki ryzyka, zweryfi-
kowano otrzymany ranking procesów o wyniki identyfikacji i analizy głównych ryzyk. Niniejsze 
przeprowadzono poprzez: 
– zidentyfikowanie podstawowych ryzyk stanowiących zagrożenie dla poprawnego działania pro-

cesów, sprawnej realizacji zadań i celów Kompanii Węglowej S.A. oraz ochrony interesu Spółki, 
– dokonanie przy współudziale Dyrektorów Biur nadzorującymi poszczególne procesy KW S.A. 

szacowania poziomu skutków ryzyka i prawdopodobieństwa jego materializacji. 
 Analiza przeprowadzona została przy zastosowaniu tej samej metodologii jak w przypadku 
analizy czynnikowej procesów, tj. w oparciu o: 
– 3 stopnie istotności dla każdego z 6 kryteriów oceny, jakimi są bezpośrednie skutki finansowe, 

konsekwencje prawne, utrata wizerunku, trudności w realizacji zadań, zagrożenia dla zdrowia 
i życia załóg, zagrożenia środowiskowe, 

– 3 stopnie prawdopodobieństwa zdefiniowane jako: na pewno w ciągu roku, możliwie w ciągu 
roku, na pewno nie w ciągu roku ale może później). 

 Aspektami charakterystycznymi dla zastosowanej metodologii są: 
– zastosowanie odmiennych wag przyznawanych ocenom ryzyk wystawianym przez osoby od-

powiedzialne za procesy, w których dane ryzyko występuje a innych ocenom wystawianym ry-
zykom przez kadrę nie nadzorującą procesu, w którym dane ryzyko występuje, 

– mapowanie ryzyk na procesy i określanie ryzykowności procesu poprzez zsumowanie wartości 
wszystkich ryzyk dla każdego procesu w którym ryzyka występują. 

 
 
 Dotychczasową analizą objęto jedynie ryzyka wrodzone zidentyfikowane w ramach dotychcza-
sowych działań Zespołu Analiz Ryzyka i jest ona obecnie kontynuowana w celu opracowania szcze-
gółowej i możliwie kompletnej mapy ryzyka Kompanii Węglowej S.A. 
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Tabela 1. Prezentacja metodologii dla przykładowych ryzyk wskazywanych w ankietach CEBOS 
Table 1. Presentation of methodology for exemplary risks indicated in CEBOS surveys 
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Ryzyko osłabienia popytu na produkty 
sprzedawane na rynku polskim (wyparcia
produktów z rynku przez konkurentów) 

2 3 1 3 1 2  2   

Ryzyko braku możliwości kontynuowania 
rozpoczętych przez firmę inwestycji 1 1 1 2 2 1  1   

Ryzyko braku możliwości rozpoczęcia 
przez firmę nowych inwestycji 1 1 1 2 1 1  1   

R
yz

yk
a 

op
er

ac
yj

ne
. Ryzyko wynikające z nieprzestrzegania 

przepisów BHP w firmie 1 3 3 1 3 1  2   

Ryzyko włamania do systemu IT, 
utraty kradzieży danych 2 2 2 2 1 1  1   

Ryzyko kradzieży wewnętrznych 
w firmie 2 2 1 1 1 1  2   

R
yz

yk
o 

fin
an

s. Ryzyko wzrostu stóp procentowych 3 1 1 2 1 1  1   
Ryzyko ograniczenia dostępu do kredytu 1 3 3 1 1 1  3   

Wahania cen materiałów do produkcji 3 1 1 2 2 1  1   

R
yz

yk
a 

lo
so

w
e Ryzyko zniszczenia mienia firmy 

w wyniku zdarzenia losowego (powódź,
pożar, kradzież zewnętrzna) 

2 1 2 3 1 2  3   

Ryzyko procesów wytyczanych przeciw
firmie przez podmioty zewnętrzne 2 1 2 1 1 2  1   

Ryzyko procesów wytyczanych przeciw
firmie przez pracowników 3 1 2 1 1 1  2   

 
2.2. Poszerzenie zakresu prac kontroli instytucjonalnej o audyty mechanizmów 

kontrolnych zabezpieczaj cych przed ryzykami 
 

W celu zwiększenia pro-aktywnej roli służb kontroli instytucjonalnej polegającej na podejmowaniu 
działań zapobiegających nieprawidłowościom przed ich zaistnieniem, od 2 lat realizowane są, obok 
„tradycyjnych” czynności kontrolnych, badania sprawdzające poprawność procedur realizacji dzia-
łań w Kompanii Węglowej S.A. 
 Audyty te skoncentrowane na badaniu poszczególnych procesów pod kątem adekwatności 
i wystarczalności mechanizmów kontrolnych rozumianych jako ogół środków, metod i rozwiązań 
które stosowane są do ochrony przed poszczególnymi ryzykami. 
 Podkreślić należy, że zmiana ta nie wynika jedynie z decyzji służb kontroli lecz była podykto-
wana zmianą oczekiwań Zarządu oraz Rady nadzorczej Spółki, oczekujących by w wyniku pracy 
instytucjonalnej kontroli wewnętrznej uzyskać zarówno informację o błędach zaistniałych w toku 
realizacji badanego procesu, lecz także otrzymać zapewnienie że obowiązujące procedury w wy-
starczający sposób chronią przed niebezpieczeństwami mogącymi zakłócić przebieg poszczegól-
nych procesów lub sprawić, że jego cel nie zostanie osiągnięty. 
 Warunkiem umożliwiającym badanie czy mechanizmy kontrolne chronią przed ryzykami ko-
nieczne było uruchomienie procesu sukcesywnego rozpoznania ryzyk w badanych procesach i to 
na poziomie znacznie bardziej szczegółowym niż miało to miejsce przy budowaniu planu pracy. 

 
Dane przykładowe 
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 Schemat postępowania opiera się o: 
– opisanie badanego procesu w sposób zestandaryzowany dla wszystkich prowadzonych w tym 

zakresie analiz, 
– zidentyfikowanie zagrożeń dla każdego etapu procesu, 
– analizę zagrożeń i funkcjonujących procedur i mechanizmów kontrolnych chroniących przed 

ryzykami, 
– opracowanie rekomendacji zmian w obowiązujących procedurach w celu skorygowania bądź 

wprowadzenia nowych mechanizmów kontrolnych zapewniających właściwą ochronę interesu 
Kompanii Węglowej S.A. 

 Istotnym jest, że sukcesywnie rozszerza się kontekst prowadzonych analiz, które początkowo 
koncentrowały się na niebezpieczeństwach przestępstw, niegospodarnością i nadużyciami. 
 Opis badanych procesów dokonywany jest poprzez wskazanie wszystkich czynności realizo-
wanych w ramach procesu, komórki realizującej, realizowanego celu kontrolnego oraz ogólnego 
opisu działań. 
 
Tabela 2. Przykład opisu procesu na podstawie fragmentu procedury udzielania zamówień 
Table 2. Exemplary description of the process based on a fragment of order awarding procedure 

Lp. Czynność Komórka 
odpowiedzialna Cel czynności Działania 

 

Wypełnienie wniosku 
– wpisanie konta 

kosztowego 
(z analityką) 

FR 

Zapewnienie właściwej dekretacji
kosztów (przewidzenie kosztów
i przepływów, które na pewno

powstaną bo wynikają z umów) 

Wpisanie konta zgodnie 
z Zakładowym 
planem kont: 
– podpis 
– przekazanie 

 
 Następnie w celu zidentyfikowania zagrożeń, dla każdego etapu procesu identyfikowane są 
wszystkie zdarzenia mogące prowadzić do nieprawidłowego lub nieefektywnego realizowania pro-
cesu, w tym przestępstw, nadużyć i niegospodarności, oraz wszystkie przyczyny i podatności mo-
gące do nich doprowadzić. Informacje te pozwolą później na zbadanie czy obowiązujące procedury 
właściwie chronią przed każdym z istotnych zagrożeń. 
 Przykładowo dla procesu udzielania zamówień wyodrębniono 97 ryzyk zgrupowanych w 3 
grupach, w zależności od fazy realizacji procedur, w której zostały zidentyfikowane. 
 
Tabela 3. Przykładowe ryzyka w procesie udzielania zamówień 
Table 3. Exemplary risks in the process of awarding orders 

Przygotowanie decyzji o uruchomieniu postępowania 
2. Ryzyko niedozwolonego podzielenia zamówienia na części wskutek braku wiedzy 

o innych udzielonych w tym zakresie zamówieniach 
3. Ryzyko powołania niewłaściwego składu komisji 
5. Ryzyko wystąpienia z wnioskiem o udzielenia zamówienia pomimo, 

że nie istnieje faktyczna potrzeba dokonania zakupu 
6. Ryzyko wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zamówienia możliwego 

do wykonania w zakresie własnym 
7. Ryzyko wybrania niewłaściwego trybu postępowania 

Przygotowanie i prowadzenie postępowania 
26. Ryzyko określenia w SIWZ wymogów, które nie mogą być spełnione 

przy zaplanowanym poziomie kosztów – co spowoduje udzielenie 
zamówienia powyżej zaplanowanych budżetów 

27. Ryzyko niedotrzymania terminów bądź nie udzielenia zamówienia 
z winy błędów w dokumentach 
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30. Ryzyko zawężenia listy oferentów 
31. Ryzyko złamania prawa przez niewłaściwe procedury 

lub zapisy w oficjalnych dokumentach 
32. Ryzyko zbyt długiej realizacji procedur przygotowywania postępowania 

Ryzyka niezależne od etapu postępowania 
81. Ryzyko braku skrupulatnej analizy materiałów, pobieżnych kontroli, 

nieprzemyślanych decyzji wynikających z pośpiechu prac 
83. Ryzyko niestaranności, braku skrupulatnej analizy materiałów, pobieżnych kontroli, 

nieprzemyślanych decyzji wynikające z braku zaangażowania w wykonywaną pracę 
84. Ryzyko niedotrzymania terminów skutkujące nie udzieleniem zamówienia 
86. Ryzyko przerostu procedur i środków kontroli uniemożliwiające normalną pracę 
87. Ryzyko nie udzielenia zamówienia wskutek nieprawidłowego planowania potrzeb 

 
 Kolejno, dla każdego zidentyfikowanego ryzyka identyfikowane są mechanizmy chroniące przed 
zagrożeniami. Analiza tych mechanizmów pozwala na stwierdzenie czy obowiązujące procedury 
właściwie chronią przed niebezpieczeństwem przestępstw, niegospodarnością i nadużyciami. 
 
Tabela 4. Przykład rejestru ryzyka 
Table 4. Example of risk register 

Ryzyko Ryzyko zaproponowania niewłaściwego składu komisji 

Faza procesu Sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania 
o udzielenie zamówienia 

Przyczyna ryzyka 

Mała liczba osób o kompetencjach niezbędnych w pracy komisji 
Brak czasu (inne obowiązki) osób posiadających kompetencje 
niezbędnych w pracy komisji 
Brak wiedzy osoby faktycznie przygotowującej wniosek o osobach 
posiadających kompetencje niezbędne w pracy komisji 

Skutek ryzyka 

Powołanie niewłaściwych osób do komisji (niemających wiedzy 
i doświadczenia lub czasu koniecznego na uczestniczenie 
w posiedzeniach 
Niedotrzymanie terminów bądź nie doprowadzenia do udzielenia 
zamówienia z winy niekompetencji/braku czasu komisji 
Ryzyko doprowadzenia do zakupu rzeczy bądź usług 
niezaspokajających potrzeb KW S.A. 

Stosowane obecnie 
mechanizmy kontrolne 

Formalne procedury sporządzenia i atestacji wniosku 
o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 

Ocena funkcjonujących 
procedur i mechanizmów 

kontrolnych 
 

 
2.3. Utworzenie Zespo u Analiz Ryzyka jako wsparcia dla s u b kontroli wewn trznej 
 

W celu zwiększenia skuteczności systemu kontroli wewnętrznej Kompanii Węglowej S.A. w struk-
turze Biura Kontroli Wewnętrznej utworzono Zespół Analizy Ryzyka, poszerzając jednocześnie za-
dania Biura. 
 Uzasadnieniem tego działania było umożliwienie koncentracji działań kontrolnych na obsza-
rach najistotniejszych dla interesu KW S.A. oraz zwiększenie zaangażowania służb kontroli na za-
pobieganiu zagrożeniom przed ich faktycznym zaistnieniem poprzez wykrywanie zagrożeń i ob-
szarów na nie najbardziej narażonych oraz rekomendowanie środków prewencyjnych. 
 Nowe zadania nałożone na Biuro Kontroli objęły między innymi opracowywanie zasad zarzą-
dzania ryzykiem wraz z tworzeniem i analizą funkcjonowania procedur zarządzania ryzykiem, bu-
dowanie świadomości zagrożeń wewnątrz przedsiębiorstwa, w tym poprzez edukowanie pracow-
ników, oraz sprawozdawanie na temat ryzyka. 
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 Poza wymienionymi powyżej wynikami pracy komórki analiz ryzyka, utworzenie zespołu ana-
liz ryzyka umożliwia współdzielenie zasobów kadrowych Biura pomiędzy „tradycyjne” kontrole 
i audyty mechanizmów kontrolnych zabezpieczających przed ryzykami. 
 Niniejsze możliwe będzie poprzez podzielenie całego procesu audytu mechanizmów kontrol-
nych na dwie sekwencje, wykonywane oddzielnie przez zespół analiz ryzyka i zespół kontroli. 
 Zgodnie z tą koncepcją ogół działań związanych z analizą procesu, testami kroczącymi, identy-
fikacją ryzyk oraz analizą wystarczalności mechanizmów kontrolnych i przygotowaniem planu te-
stów poprawności realizacji tych mechanizmów przeprowadzany jest przez zespół analiz ryzyka, 
a same testy poprawności realizacji (implementacji) mechanizmów kontrolnych prowadzone są 
przez zespół kontroli. 
 Możliwość ta wynikała z faktu, że sam proces testowania poprawności realizacji (implementa-
cji) mechanizmów kontrolnych jest tożsamy z działaniami kontrolnymi wykonywanymi przez służ-
by kontroli instytucjonalnej w ramach „tradycyjnych” kontroli. 
 Efektem dodatkowym było oddzielenie funkcji analiz ryzyka od wykrywania błędów i nadużyć, 
gdyż proces wykrywania nieprawidłowości realizowany jest przez służby kontroli, a rola „kontrol-
na” służb analiz ryzyka ogranicza się do dyskusji z właścicielami procesów na temat odpowiedniej 
konstrukcji mechanizmów zapobiegających lub wykrywających zagrożenia. 
 Usytuowanie komórki prowadzącej mapę ryzyka obok służb kontroli pozwala także na bieżące 
aktualizowanie mapy ryzyka o wykryte przez służby kontroli nieprawidłowości, będące de facto 
materializacją konkretnego ryzyka. Pozwala to także na budowanie planów kontroli w oparciu 
o obszary największego ryzyka będące tym samym obszarami o największym prawdopodobieństwie 
i skutkach zaistnienia nieprawidłowości. 
 
2.4. Dalsze dzia ania kontroli instytucjonalnej w zakresie wykorzystania narz dzi 

z obszaru zarz dzania ryzykiem 
 

W konsekwencji dotychczasowych działań Biuro Kontroli Wewnętrzne i Analiz Ryzyka zobowią-
zane zostałoby do końca 2011 roku przeprowadzić dalsze czynności w zakresie zastosowania me-
todyk i narządzi z obszaru zarządzania ryzykiem. 
 Działania te skoncentrowane będą na dwóch obszarach jakimi są przygotowanie rejestru i mapy 
ryzyka Kompanii Węglowej S.A. oraz zapewnienie możliwie kompletnych informacji o zagroże-
niach mogących utrudnić realizację zadań i narazić interes KW S.A. 
 Oba z wymienionych zadań składają się z szeregu czynności organizacyjnych i analitycznych. 
Przygotowanie rejestru i mapy ryzyka dokonane zostanie poprzez samodzielne zidentyfikowanie 
przez Biuro kontroli zagrożeń w odniesieniu do celów i zadań oraz interesu KW S.A. i przeprowa-
dzenie wspólnie z Dyrektorami Biur odpowiedzialnych za poszczególne obszary funkcjonalne KW 
S.A. analizy zidentyfikowanych zagrożeń oraz wewnętrznych procedur KW S.A. w celu określenia 
prawdopodobieństwa zaistnienia ryzyka oraz jego skutków w odniesieniu do celów i zadań oraz in-
teresu KW S.A. 
 Na zapewnienie możliwie kompletnych informacji o zagrożeniach mogących utrudnić realiza-
cję zadań i narazić interes KW S.A. składa się natomiast: 
– utworzenie i zarządzanie bazą incydentów w celu pozyskiwania informacji o wszystkich zmate-

rializowanych zagrożeniach, 
– zapewnienie interpretacji wyników kontroli wewnętrznych i zewnętrznych (świadczących o ma-

terializowaniu się konkretnych ryzyk) w celu doprowadzenia do wdrożenia mechanizmów chro-
niących przed tymi ryzykami, 

– agregacja ryzyk i sporządzenie i utrzymywanie kompleksowych rejestrów (i map) ryzyka, 
– przypisanie ryzyk do jednostek organizacyjnych, oddziałów i celów strategicznych, 
– monitorowanie ekspozycji KW S.A. na ryzyko i opracowywanie zbiorczych informacji o po-

ziomie ryzyka korporacyjnego w KW S.A. 
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 Działanie obejmuje także agregowanie do wspólnego rejestru ryzyka, wyników analiz ryzyka 
prowadzonych bądź będących w dyspozycji innych komórek organizacyjnych KW S.A. 
 Dotyczy to w szczególności ryzyk związanych z bezpieczeństwem informacji. 
 Istotne jest, iż powyższe czynności nie obejmują kompetencji do decydowania o wprowadzeniu 
lub zaniechaniu wprowadzenia środków minimalizacji ryzyka, stanowiącej wyłączną kompetencję 
merytorycznych Biur Centrali oraz poszczególnych Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
W celu zwiększenia nadzoru nad efektywnością systemem kontroli wewnętrznej, służby kontroli 
instytucjonalnej stosują już obecnie szereg metodyk i narządzi z obszaru zarządzania ryzykiem. 
 Realizowane w tym zakresie działania służb kontroli Kompanii Węglowej S.A. obejmują: 
– analizę procesów operacyjnych realizowaną w celu wskazanie obszarów o podwyższonym ry-

zyku, i wykorzystanie jej wyników w procesie rocznego planowania kontroli instytucjonalnej, 
– badanie poszczególnych procesów prowadzone pod kątem adekwatności i wystarczalności me-

chanizmów kontrolnych rozumianych jako ogół środków, metod i rozwiązań które stosowane 
są do ochrony przed poszczególnymi ryzykami, 

– przygotowaniu rejestru i mapy ryzyka KW S.A. poprzez zidentyfikowanie zagrożeń dla reali-
zacji celów i zadań oraz interesu KW S.A. i przeprowadzenie analizy ich prawdopodobieństwa 
i skutków w odniesieniu do wewnętrznych procedur chroniących przed ryzykami. 

 Na 2011 rok zaplanowane jest także: 
– utworzenie i zarządzanie bazą incydentów w celu pozyskiwania informacji o wszystkich zmate-

rializowanych zagrożeniach w celu aktualizacji map ryzyka, 
– zapewnienie bieżącej interpretację wyników kontroli wewnętrznych i zewnętrznych (świadczą-

cych o zmaterializowaniu się konkretnych ryzyk) w celu doprowadzenia do wdrożenia mecha-
nizmów chroniących przed tymi ryzykami. 

 Działania te przynoszą już dziś realne korzyści poprzez zwiększenia możliwości służb kontroli 
instytucjonalnej w zakresie zapobiegania nieprawidłowościom przed ich powstaniem i skierowanie 
działań kontrolnych na obszary zwiększonego ryzyka operacyjnego. Budują one jednocześnie świa-
domość personelu kierowniczego w zakresie ryzyka mogącego zakłócić poprawną realizację pro-
cesów i utrudnić realizację celów KW S.A., przygotowując jednocześnie organizację do sformali-
zowania zasad zarządzania ryzykiem korporacyjnym. 
 
 
 
Implementation of Selected Solutions in the Area of Risk Management 
within the Activity of the Institutional Internal Control 
 
In response to the changing economic environment and the development of management methods, 
a change also takes place in the expectations set before internal services responsible for examining 
the course and effectiveness of internal operational processes. 
 In its present form, the role and area of activity of institutional internal control by far exceeds 
the function of securing compliance with regulations comprising a wide range of control and audit 
activities reserved in Anglo-Saxon models for the unit responsible for compliance with regulations, 
as well as internal audit. 
 In order to increase supervision over the effectiveness of internal control systems in companies, 
institutional control services currently use a number of methodologies and tools from the area of 
risk management, activating their role in the process of threat prevention. 
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 The report presents examples of using these solutions by the institutional internal control ser-
vices of the coal mining company Kompania Węglowa S.A. 
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Sposoby uwzględniania ryzyka w dyskontowych metodach 
oceny efektywności ekonomicznej górniczych 
projektów inwestycyjnych 
 
 
Krystian Pera 
Uniwersytet Ekonomiczny, Katedra Inwestycji i Nieruchomo ci, Katowice 
 
 
 
 
 
 
1. PRZEDMIOT ANALIZY I OGRANICZENIA ZAKRESU 
 
Ryzyko jest organiczną cechą każdej aktywności biznesowej. W obszarze ekonomii czy wężej fi-
nansów, ryzyko jest stanem skwantyfikowanej niepewności dotyczącej przyszłych skutków obecnie 
podejmowanych lub zamierzonych działań. W obszarze aktywności ekonomiczno-finansowej 
niepewność i ryzyko są nieodłącznym atrybutem procesów sfery zarówno realnej jak i finanso-
wej. Niepewność jako atrybut ryzyka jest wyrazem nieokreśloności przyszłych stanów. Ryzyko z 
kolei jest miernikiem tej nieokreśloności i najczęściej jest szacowane przy pomocy miar probabili-
stycznych. 
 W niniejszym opracowaniu podjęto problematykę analizy ryzyka z punktu widzenia metod 
i procedur oceny efektywności finansowej górniczych projektów inwestycyjnych. Zakres przedmio-
towy analizy ograniczony do projektów górniczych wymaga uwzględnienia wielorakiej specyfiki 
tych projektów, ze względu na duży stopień odrębności względem inwestycji, które uznaje się za 
typowe. Specyfika projektów górniczych determinuje także sposób oceny ich efektywności finan-
sowej i ekonomicznej. Z kolei poprawna metodyka oceny efektywności projektu powinna inkorpo-
rować w sobie wszelkie aspekty ryzyka, które dla potrzeb rachunku ekonomicznego musi być ujęte 
liczbowo i to tak, że tworzy metodyczną całość z wszelkimi kategoriami finansowymi charaktery-
zującymi projekt inwestycyjny. 
 Istotą artykułu są sposoby uwzględniania ryzyka projektów górniczych w dyskontowej ocenie 
ich efektywności. To istotne ograniczenie które oznacza, że cała pozostała sfera analizy ryzyka, acz-
kolwiek bardzo istotna nie jest tutaj przedmiotem rozważań. 
 W tym sensie przedmiotem opracowania jest analiza metod oceny efektywności inwestycji opar-
ta o zdyskontowane salda strumieni przepływów pieniężnych (DCF), poprowadzona przez pryzmat 
sposobów uwzględniania ryzyka w tych metodach. Tym samym obszar analizy koncentruje się 
w zasadniczy sposób na zagadnieniu doboru stopy dyskonta, jako finansowego ekwiwalentu ryzyka 
projektu. Utożsamianie ekwiwalentu ryzyka z poziomem stopy dyskonta jest powszechne, jednak 
od razu należy zaznaczyć, że uproszczone. W związku z tym zasygnalizowano w pracy sposoby al-
ternatywnego uwzględniania ryzyka w ocenie efektywności, które zdaniem autora pokonują meto-
dyczne niedostatki stopy dyskonta. 
 Nie jest też przedmiotem analizy pogłębiona charakterystyka ryzyka górniczego projektu inwe-
stycyjnego. Są dwa podstawowe powody jedynie ograniczonego opisu tych zagadnień w tym opra-
cowaniu. Po pierwsze, ramy objętościowe zagadnienia wymagałyby szerokiego opisu istoty, cech 
i postaci ryzyka inwestycyjnego, co samo w sobie jest materiałem na obszerne opracowanie. W tym 
przypadku przyjęto za punkt wyjścia, że czytelnik zna te zagadnienia. Po drugie, w polskiej i świa-
towej literaturze przedmiotu charakterystyka ryzyka projektu górniczego została już szeroko i kom-
petentnie przedstawiona. Warto wspomnieć w tym kontekście prace Autorów: P. Saługi, Z. Łuckie-
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go, K. Szamałka, M. Niecia, R. i R. Ubermanów. Ponowne przytaczanie dobrze już opisanych zagad-
nień nie jest w tym miejscu zasadne. 
 
 
2. WEWNĘTRZNA TREŚĆ KATEGORII „RYZYKO” W METODACH 

OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU GÓRNICZEGO 
 
Odwołując się do założenia, że sama istota i charakterystyka ryzyka branży górniczej jest rozpozna-
na, warto bliżej przyjrzeć się wewnętrznej strukturze ryzyka, w związku z szacowaniem jego ekwi-
walentu w ocenie efektywności. O ile ryzyko z pewnością jest stanem umysłu, bowiem wynika z sa-
mej jego świadomości, to dla oceny projektu inwestycyjnego sama świadomość dalece nie wystar-
czy. W tym przypadku rozpoznanie ryzyka nie jest celem samym w sobie – jest etapem w procedu-
rze odpowiedzi na pytania o wpływ potencjalnego ryzyka na możliwe scenariusze realizacji przed-
sięwzięcia i skutki jakie różne scenariusze za sobą pociągają, a poprzez to jak oszacowany poziom 
ryzyka wpływa na decyzje inwestycyjne. 
 Kwestia wewnętrznej struktury ryzyka, możliwości i sposobów jego kwantyfikacji jest ważnym 
aspektem analizy ekonomicznej. W literaturze dominuje pogląd o kilku płaszczyznach ryzyka. Moż-
na je określić jako1: 
– możliwość straty, 
– rozproszenie oczekiwanych wyników, 
– prawdopodobieństwo wyniku odmiennego od oczekiwanego, 
– możliwość wystąpienia niepożądanego przypadku, 
– warunek (stan), w którym istnieje możliwość poniesienia straty. 
 Te płaszczyzny skojarzone z wartością projektu i jego efektywnością dają trzy podstawowe as-
pekty ryzyka, w postaci: 
– ryzyko rozumiane jako zmienność wartości a poprzez to zmienność efektywności, będące wy-

razem odchyleń od wartości oczekiwanej in plus jak i in minus. Podstawowymi statystycznymi 
miarami tak rozumianego ryzyka jest wariancja oraz odchylenie standardowe zmiennych decy-
zyjnych np. cen, kosztów, kursów walut, stóp zwrotu. W przypadku tak definiowanego ryzyka 
istotny jest nie tylko jego poziom, ale i wewnętrzna struktura w sensie relacji pomiędzy zakre-
sem odchyleń dodatnich i ujemnych; 

– ryzyko jako zagrożenie będące wyrazem jedynie odchyleń in minus obrazujące prawdopodo-
bieństwo realizacji scenariuszy gorszych od scenariusza najbardziej prawdopodobnego. Podsta-
wowymi statystycznymi miarami tego ryzyka są semiwariancja oraz semiodchylenie standardo-
we tych samych zmiennych decyzyjnych; 

– ryzyko jako wrażliwość będące obrazem reakcji zmiennej objaśnianej na jednostkową zmianę 
poziomu zmiennej objaśniającej. Typowymi przykładami są tutaj analiza wrażliwości oraz pa-
rametr beta jako miara ryzyka systematycznego modelu CAPM. 

 Z punktu widzenia szacowania ryzyka w ocenie efektywności projektu kwestią kardynalną, wie-
lorako skutkującą w zakresie poziomu efektywności jest rozgraniczenie ryzyka rozumianego jako 
zmienność, od ryzyka rozumianego jako zagrożenie. Metody dyskontowe włączając ryzyko całko-
wite do stopy dyskonta, z samego tego powodu zaniżają wartość projektu jak i jego efektywność. 
Wstępnie należy zauważyć, że istota problemu polega na tym, że statystyczny poziom ryzyka cał-
kowitego jest podstawą określania stopy zwrotu, a poprzez to poziomu stopy dyskonta. Jednak nie 
poświęca się w metodykach ocen dyskontowych należnej uwagi w konstruowaniu tych stóp, czy 
chodzi o ryzyko jako zmienność, czy jako zagrożenie. W pierwszym przypadku wyliczone odchy-
lenie standardowe jako miara zarówno szans jak i zagrożeń, stając się składnikiem stopy dyskonta, 
w sposób nadmierny przyczynia się do deprecjacji wartości przyszłych, tak jakby całe oszacowane 
                                                 
1M.T. Wilczek: Podstawy zarządzania projektem inwestycyjnym. AE, Katowice 2004, str. 73. 
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ryzyko było jedynie zagrożeniem. Dlatego też jedynie ryzyko jako zagrożenie powinno wprost kształ-
tować stopę dyskonta oraz koszt kapitału własnego. 
 W literaturze omawiana jest także kwestia niepewności i ryzyka w zależności od miejsca, które 
jest jego źródłem. W tym sensie mówi się o niepewności i ryzyku ekonomicznym (zewnętrznym) 
oraz niepewności i ryzyku technicznym (wewnętrznym)2. Obydwa wymienione rodzaje ryzyka pod-
dają się zarządzaniu, jednak przy zastosowaniu odrębnych metod. Reakcja na ryzyko zewnętrzne 
może polegać na odroczeniu realizacji projektu bądź zmiany jego skali, natomiast ryzyko wewnę-
trzne podlega ograniczeniu np. poprzez odpowiednie zmiany w procesach wytwórczych. 
 
3. DOBÓR STOPY DYSKONTA ORAZ IMPLIKACJE DOBORU 
 

Stosowanie NPV i innych metod bazujących na zdyskontowanych oczekiwanych przepływach pie-
niężnych, jako sposobów oceny efektywności, napotyka na problemy związane z oszacowaniem 
stopy dyskonta, określeniem wielkości nominalnych przepływów pieniężnych właściwych dla oce-
nianego projektu, uwzględnieniem zależności między przepływami pieniężnymi generowanymi przez 
różne przedsięwzięcia podejmowane równolegle przez przedsiębiorstwo oraz uwzględnianiem wpły-
wu projektu na przyszłe możliwości inwestycyjne przedsiębiorstwa. 
 Trudność oszacowania stopy dyskonta sprowadza się przede wszystkim do problemu ustalenia 
właściwej dla danego projektu premii za ryzyko, która okazuje się być niezbędna, aby oszacować 
koszt kapitału własnego. Jako metody szacowania kosztu kapitału własnego wymienia się najczę-
ściej modele CAPM3, APT4 czy model Gordona5. Problemy z ich wykorzystaniem sprowadzają 
się do dość abstrakcyjnych założeń, tkwiących u ich podstaw oraz trudności w oszacowaniu ich pa-
rametrów. Można uniknąć szacowania premii za ryzyko, jeśli zastosuje się – wspomnianą w dal-
szej części artykułu – metodę równoważnika pewności. Jednak w ocenie projektów górniczych czy 
szerzej surowcowych problematyka szacowania ryzyka rysuje się z całą ostrością problemu. Wy-
mienione wcześniej cechy charakterystyczne tych inwestycji prowadzą do wniosku, że w tym przy-
padku katalog czynników mogących determinować poziom stopy dyskonta jest kompletny. Trzeba 
jednak zaakcentować także pewną odrębność problemu. Otóż, czas jest traktowany w metodach dys-
kontowych jako czynnik deprecjonujący przyszłą wartość, a w analizowanych projektach czas oz-
nacza także szansę wzrostu korzyści w przyszłości. W przypadku bardzo długiej perspektywy cza-
sowej ryzyko z nim związane, przeobraża się w szansę wzrostu wartości. To z kolei powinno prze-
mawiać za przyjmowaniem niższych poziomów stóp dyskonta. W ten sposób powstaje dylemat wy-
boru, czy stopa dyskonta powinna pełnić tylko funkcje czysto finansowe, czy też być formą ekwi-
walentu potencjalnych ale przyszłych możliwości. 
 Warto zauważyć, że zastosowanie stopy dyskonta na określonym poziomie okazuje się być jed-
nocześnie założeniem, że tylko ten parametr jest miernikiem opisu kształtowania się w przyszłości 
złożonych zmiennych o charakterze stochastycznym. Tutaj kryje się już pierwsze, ale istotne uprosz-
czenie dotyczące przyszłości. Posiada ono postać kolejnych „milczących założeń”, a mianowicie: 
1. Stopa dyskonta antycypuje wszystkie przyszłe istotne zmiany; 
2. Zakładana nominalna wielkość przepływów pieniężnych nie ulegnie zmianie; 
                                                 
2Takiej terminologii użyto m.in. w pracach: T. Copeland, A. Antikarov: Real Options: A Practitioner’s Guide. Thomson 
Texere, New York, London 2001. A.K. Dixit, R.S. Pindyck: Investment under Uncertainty. Princeton University Press, Prin-
ceton, New Jersey 1994, oraz J. Piesse, C. Présiaux, A. Van de Putte: Rational Valuation Metrics. W: Proceedings from the 
5th Conference of the Swiss Society for Financial Market Research, Basel 2002. 
3Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM (Capital Assets Pricing Model) jest to model równowagi rynku kapitałowe-
go, gdzie rynek wyznacza ceny aktywów przy założeniu, że stanowią one część efektywnych portfeli; szerzej np. w: K. Mar-
cinek: Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw. AE, Katowice 2000, s. 179–183. 
4Model arbitrażu cenowego APT (Arbitrage Pricing Theory) jest to model rynku kapitałowego, zakładający, że istnieje wie-
le czynników ryzyka determinujących sytuację na rynku papierów wartościowych. Szerzej na ten temat przykładowo 
w: W. Tarczyński: Rynki kapitałowe: metody ilościowe. Vol. II. Placet, Warszawa 1997, s. 127–134. 
5Model Gordona (nazywany także modelem Gordona-Shapiro) jest to model dywidend o określonych stopach wzrostu. 
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3. Wielkości zewnętrzne, czyli parametry rachunku, są każdorazowo i w pełnym zakresie znane 
już w momencie sporządzania rachunku6. 

 W przypadku oceny inwestycyjnych projektów górniczych treść ryzyka wiąże się z jednej stro-
ny z potencjalnymi zagrożeniami, a druga strona to szanse, które mogą się pojawić w okresie reali-
zacji projektu i eksploatacji złoża. Trzeba w związku z tym wyraźnie rozgraniczyć kierunek szans 
od kierunku zagrożeń. Szanse zmniejszają zagrożenia i proste łączenie poziomu zagrożeń z pozio-
mem szans w jeden ekwiwalent niepewności, który np. w rachunku dyskontowym zwiększa stopę 
dyskonta nie jest ujęciem metodycznie poprawnym, a często występującym w praktyce. 
 Ze względu na całkowitą odmienność kształtowania wartości projektu należy rozdzielić ryzyko 
zmienności od ryzyka zagrożenia, poprzez metodycznie odmienne ich ujmowanie w rachunku efek-
tywności. Poprawna metodycznie analiza efektywności projektów inwestycyjnych powinna zawie-
rać wyżej wymienione aspekty ryzyka poszerzone dodatkowo o aspekt analizy wrażliwości. Uzy-
skiwane wyniki powinny być każdorazowo odnoszone do przyjętej w założeniach oceny koncepcji 
ryzyka. Pozwala to uniknąć takich sytuacji, gdy ryzyko definiuje się jako prawdopodobieństwo wy-
stąpienia scenariuszy gorszych od oczekiwanego przy jednoczesnym korygowaniu stopy dyskonta 
ekwiwalentem zmienności (a nie zagrożenia) projektu. 
 Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że ujmowanie ryzyka jedynie poprzez korekty stóp procentowych 
jest dopuszczalnym, poprawnym metodycznie, ale równocześnie najprostszym sposobem ujmowa-
nia ryzyka. Bardzo rzadko jest tak, a w projektach eksploatacji złóż ze względu na specyfikę pro-
cesu produkcyjnego już praktycznie nigdy, aby cała sfera ryzyka mogła być wyrażona jedną liczbą, 
czy jedną korektą sald przepływów pieniężnych. Podstawowe miary statystyczne ryzyka z wielu 
powodów również nie zawsze mogą znaleźć zastosowania. Do najważniejszych ograniczeń należy 
zaliczyć częsty brak porównywalnych danych historycznych lub ich niewielki zakres co do liczby 
danych i krótkiego horyzontu czasowego dyspozycyjnych danych. Bardziej kompleksowa analiza 
ryzyka i sposoby włączania tego elementu do rachunku efektywności wymagają ujęcia procesowe-
go. Ryzyko dotyczy pewnych możliwych w przyszłości stanów i w związku z tym wymaga dyna-
mizmu w jego ujmowaniu. Trzeba też mieć na uwadze, że wnioskowanie o ryzyku projektu na pod-
stawie danych z przeszłości zawsze jest obarczone milczącym złożeniem, że scenariusze z prze-
szłości powtórzą się w przyszłości. Taka prosta projekcja nie zawsze jest prawdziwa. 
 W klasyfikacjach ryzyka proponowanych przez różnych autorów dominuje rozumienie ryzyka 
jako zagrożenia. Trudno zresztą z takimi poglądami polemizować. Są one nie tylko intuicyjnie wy-
czuwalne, ale i uzasadnione co do istoty z analizowanego punktu widzenia. To, co wymaga głębo-
kiej analizy, rozwagi w ujęciu, to kwantyfikacja tego ryzyka. Warto jeszcze raz podkreślić pewien 
zauważalny dysonans polegający na tym, że jeżeli myśli się o ryzyku w sensie jego definiowania, to 
analizy myślowe zmierzają w stronę zagrożeń, a kiedy dochodzi do prób kwantyfikacji tego ryzy-
ka, to używa się miar zmienności, najczęściej w postaci odchylenia standardowego, którego ekwi-
walent zawiera się następnie w stopie dyskonta. 
 W inwestycjach górniczych sytuacja jest o tyle specyficzna, że w odróżnieniu od inwestycji na 
rynku kapitałowym zagrożenia są dominujące, przeważają nad szansami. Jak wykazują analizy giełd 
papierów wartościowych inwestowanie w akcje jest przedsięwzięciem tym mniej ryzykownym im 
dłuższy jest horyzont czasowy inwestycji. Dla inwestycji eksploatacji złóż taka prawidłowość nie 
występuje. Można i należy szukać w aspekcie czasu również szans7, ale dominują ryzyka zmniej-
szające bieżącą wartość projektu. 
 Z aspektem czasu nierozerwalnie wiąże się kwestia stopy procentowej, która dla metod dyskon-
towych staje się stopą dyskonta. Również i w tym zakresie projekty górnicze wykazują daleko po-
                                                 
6K. Pera: Opcje realne w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa. W: Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa – aspekty 
teoretyczne i praktyczne. Praca zbiorowa pod redakcją H. Henzel, Zeszyt Naukowy, nr 40, AE, Katowice 2006, str. 82–83. 
7Chodzi tutaj zwłaszcza o dwa aspekty. Jeden właściwy dla wszelkich inwestycji, to szansa wzrostu cen produkowanego su-
rowca. Drugi, to szansa upatrywana w przyszłym, innym od obecnego a bardziej efektywnym sposobie czerpania korzyści 
finansowych z tytułu eksploatacji zasobów, co wprost wiąże się z tzw. wartością opcyjną projektu. 

SEP 2011, Sesja: Ryzyko w górnictwie

– 947 –



 

 

suniętą odmienność. Jeżeli przyjęta do obliczeń stopa dyskonta jest na poziomie średniego ważone-
go kosztu kapitału, to uwzględnienie premii za ryzyko jest niepełne i tym mniejsze, im bardziej 
w finansowaniu projektu dominują kapitały obce8. W zakresie finansowania kapitałami własnymi 
sytuacja jest inna, również z punktu widzenia ryzyka. Koszt kapitału własnego jest równocześnie 
stopą zwrotu dla dawców tego kapitału, czyli dla właścicieli. Dalej, dla finansowania udziałowego, 
stopa zwrotu jest zdeterminowana charakterem projektu, zatem ryzyko kształtując właścicielską 
stopę zwrotu kształtuje równocześnie koszt kapitału finansowanego projektu. Projekt inwestycyjny 
w takim przypadku będąc finansowany przez udziałowców jest źródłem stopy zwrotu dla nich sa-
mych. Dlatego też, nadwyżka jaką wygeneruje projekt w części przeznaczonej dla udziałowców, 
jest równocześnie kosztem kapitału własnego i stopą zwrotu zawierającą ryzyko. Gdyby dawcy ka-
pitału własnego nie szacowali premii za ryzyko zachowywaliby się ekonomicznie nieracjonalnie. 
Jeśli zaś projekt finansują, to tylko w przypadku, gdy oczekiwane przyszłe korzyści zrekompensują 
zaakceptowany poziom ryzyka projektu. 
 W przypadku finansowania omawianych projektów ich specyfika dotycząca zwłaszcza niezwy-
kle wysokiej kapitałochłonności i bardzo długiego horyzontu czasowego wymuszają niejako „z na-
tury rzeczy” dominujący udział finansowania dłużnego. Wówczas poziom ryzyka, jako składnik sto-
py dyskonta, nie jest ujęciem wystarczającym. 
 
 
4. RYZYKO PROJEKTU I JEGO EKWIWALENT WYRAŻONE ZRÓŻNICOWANYMI 

POZIOMAMI STOPY DYSKONTA. STOPA DYSKONTA A SZACOWANIE 
PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 
Problem doboru stopy dyskonta do oceny projektu inwestycyjnego, mimo jego ograniczonej war-
tości poznawczej, należy do zagadnień najistotniejszych i zarazem powodujących największe trud-
ności metodyczne. Stopa dyskonta jest parametrem rachunku, który wyznacza tempo deprecjacji 
przyszłych przepływów pieniężnych i poprzez to silnie determinuje wynik obliczeń. Z drugiej stro-
ny stopa dyskonta w swej istocie wyraża oczekiwane tempo pomnażania kapitału przy założeniu, 
że bieżące dochody są reinwestowane według tempa wyznaczonego przyjętą stopą dyskonta. 
 Dwa podstawowe ujęcia stopy dyskonta to średni ważony koszt kapitału oraz oczekiwana stopa 
zwrotu. Podział taki jest dopuszczalny, jednak należy zauważyć, że nie jest to podział ostry. W przy-
padku inwestycji wieloletnich, a takimi są z reguły inwestycje polegające na eksploatacji złóż za-
sobów ich finansowanie jest w dominującej części oparte na kapitałach obcych, a w znacznie 
w mniejszym zakresie oparte o kapitały własne. W takim przypadku różnicą pomiędzy kosztem ka-
pitału a oczekiwaną stopą zwrotu jest zakładana premia za ryzyko. W ten sposób wyznaczyć moż-
na dwa różne poziomy wszystkich mierników opartych o zdyskontowane salda przepływów pie-
niężnych. To z kolei oznacza, że nie można poprawnie zinterpretować wyników dyskontowego ra-
chunku efektywności nie włączając do interpretacji poziomu i wewnętrznej treści przyjętej stopy 
dyskonta. Gdyby projekty podlegające ocenie według metod DCF były w stopniu istotnym finan-
sowane kapitałami własnymi, to należy uwzględnić, że koszt kapitału własnego odpowiada dokład-
nie stopie zwrotu z tego kapitału, ponieważ dawcy kapitału i beneficjenci jego efektywnego inwe-
stycyjnego zaangażowania to te same podmioty. W takiej sytuacji premia za ryzyko jest zawarta 
w koszcie kapitału bo ten jest równocześnie stopą zwrotu. 
 Dla oceny efektywności projektu inwestycyjnego pytanie o poziom efektywności jest pytaniem 
zasadniczym. Należy jednak zauważyć, że pytanie o wartość i efektywność jest nie tylko pytaniem 
o poziom efektów, jest też pytaniem podmiotowym czyli wartość „dla jakiego podmiotu”. Inne są, 
                                                 
8K. Wanielista i in. w pracy: Wycena wartości zasobów złoża – nowa strategia i metody wyceny, (Biblioteka Szkoły Eks-
ploatacji Podziemnej, Kraków 2002) uważają, że w takim przypadku ryzyko nie jest uwzględnione w ogóle. Warto jednak 
zauważyć, że jedynie przy całkowitym posiłkowaniu się kapitałami obcymi ryzyko inwestora nie jest w pełni uwzględnio-
ne. Koszt kapitałów własnych natomiast zawsze zawiera w sobie premię za ryzyko. 
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bowiem interesy dawców kapitału własnego, inne dawców kapitału obcego. Każda ze stron finansu-
jących na innych zasadach partycypuje najpierw w finansowaniu projektu a później w jego efektach. 
 Gdyby te zagadnienia odnieść do problematyki stopy dyskonta i wewnętrznej struktury tej sto-
py, to należałoby sformułować tezę stanowiącą, że dobór stopy dyskonta jest uwarunkowany prze-
pływami pieniężnymi, które podlegają dyskontowaniu. W tym sensie problematyka przepływów 
pieniężnych ma dwa9 podstawowe przekroje: 
– przepływy pieniężne przynależne wszystkim stronom finansującym projekt FCFF (Free Cash 

Flow to Firm), tj. przepływy pieniężne dla dawców kapitału własnego oraz obcego; 
– przepływy pieniężne przynależne dawcom kapitału własnego FCFE (Free Cash Flow to Equ-

ity), tj. przepływy pieniężne przynależne udziałowcom projektu. 
 Ocena projektu inwestycyjnego wymaga, pod rygorem niepoprawności analizy, aby zróżnico-
wanym kategoriom przepływów pieniężnych odpowiadała właściwa stopa dyskonta. Przy czym właś-
ciwa stopa dyskonta jest tutaj rozumiana, jako prawidłowy dobór wewnętrznej struktury tej stopy, 
a rezultatem tego jest odpowiedni jej poziom liczbowy. Zależności te prezentuje poniższa tabela. 
 
Tabela 1. Dobór stopy dyskonta dla zróżnicowanych postaci przepływów pieniężnych 

Rodzaj przepływów pieniężnych Zapis skrótowy Wewnętrzna treść stopy dyskonta 

Wolne przepływy pieniężne dla 
wszystkich stron finansujących FCFE Średni ważony koszt kapitału 

WACC 
Wolne przepływy pieniężne dla 

dawców kapitału własnego 
(dla udziałowców) 

FCFE 
Koszt kapitału własnego, czyli 
oczekiwana przez udziałowców 

stopa zwrotu z kapitału E(r) 

 
 Oceniając projekt inwestycyjny, każda ze stron finansujących akceptuje określony poziom ry-
zyka inwestycyjnego, jednak kategoria ta dla różnych dawców kapitału jest mocno zróżnicowana. 
Gdyby przyjąć tezę, że każdy inwestor oczekuje określonej premii za ryzyko jakie ponosi, to wie-
rzyciele i udziałowcy znajdują się w zupełnie w innym położeniu. Źródła tego odmiennego umiej-
scowienia na osi „ryzyko projektu” mają charakter zarówno prawny jak i finansowy. 
 Dawcy kapitału obcego mają prawo do należnych im świadczeń zasadniczo bez względu na 
powodzenie projektu. To z kolei ma znów dwa odcienie znaczeniowe. Kredytodawca ma prawo do 
należności na z góry ustalonym poziomie i nawet w sytuacji nadproporcjonalnej efektywności in-
westycji jego zwrot nie zmienia się10. Również w odwrotnej sytuacji, niepowodzenie projektu nie 
zwalnia kredytobiorcę z konieczności spłaty zaciągniętych zobowiązań. W skrajnym przypadku 
zobowiązania te muszą być pokryte z wcześniej wygenerowanej wartości. W takim układzie ryzy-
ko dawcy kapitału obcego jest niższe od dawcy kapitału własnego, co skutkuje niższą stopą zwrotu 
jakiej oczekują wierzyciele, w stosunku do stopy zwrotu jakiej oczekują udziałowcy. Z kolei niższa 
oczekiwana stopa zwrotu dla wierzycieli przekłada się na odpowiedni poziom stopy dyskonta wy-
rażonej poziomem WACC11. Sytuacja dawcy kapitału własnego jest zupełnie odmienna i ma to 
wpływ na poziom szacowanej stopy dyskonta. 
                                                 
9W literaturze przedmiotu można spotkać również nieco inne podziały przepływów pieniężnych. Wyodrębnia się np. dodat-
kowo jeszcze przepływy przynależne jedynie wierzycielom, por. praca zb. pod red. A. Szablewskiego i R. Tuzimka: Wyce-
na i zarządzanie wartością firmy. Wyd. POLTEXT, Warszawa 2004, s. 149. Inne jeszcze ujęcie to wyodrębnienie wolnych 
przepływów dla przedsiębiorstwa FCF, wolnych przepływów dla akcjonariuszy FCE oraz wolnych przepływów dla kapitału 
FCC. Takie określenia stosuje T. Dudycz np. w pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005, 
s. 57–59. 
10Partycypacja dawcy kapitałów obcych w przyszłych dochodach projektu uzależniona w części od jego wyników leży 
u źródła metody finansowania Project Finance. Metoda ta w świecie biznesu znajduje coraz szersze zainteresowanie, przy-
czyniając się tym samym do pewnego zacierania granic pomiędzy formą finansowania dłużnego i udziałowego. 
11Warto w tym miejscu zauważyć jeszcze jedną odrębność położenia dawcy kapitału obcego względem dawcy kapitału wła-
snego. Otóż, dla samego inwestora spłacenie ostatniej raty zadłużenia powoduje, że kredytodawca przestaje partycypować 
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 Definiowanie zatem oczekiwanej stopy zwrotu jako sumy kosztu kapitału i zakładanej premii 
za ryzyko odpowiednio dla każdej ze stron finansujących, jest prawdziwe tylko częściowo i to 
w stopniu skalowalnym. Ścisła i jednoznaczna metodyczna poprawność ujęcia wymaga sformuło-
wania tezy, że prosta suma kosztu kapitału i premii za ryzyko odpowiada poziomowi oczekiwanej 
stopy zwrotu tylko w sytuacjach wyłącznego posiłkowania się kapitałami obcymi dla sfinansowa-
nia nakładów inwestycyjnych. Im wyższy jest z kolei w finansowaniu udział kapitałów własnych, 
tym bardziej premia za ryzyko jest już zawarta w samym koszcie kapitału. Granicą analogii jest 
pełne samofinansowanie, dla którego koszt kapitału odpowiada oczekiwanej stopie zwrotu. Relacje 
te przedstawia poniższy rysunek. 
 

udział finansowania 
własnego 

100% 

Koszt 
kapitału 

Koszt długu 

Koszt kapitału własnego = 
= oczekiwana stopa zwrotu 

 
Zakres poziomów 

WACC 

Rosnący udział premii za ryzyko w koszcie kapitału 

 
 
Rys. 1. Koszt kapitału jako stopa dyskonta przy zróżnicowanym poziomie finansowania 
udziałowego. Źródło: K. Pera: Zintegrowana ocena efektywności finansowej surowcowego 
projektu inwestycyjnego. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010, str. 113 
 
 Jeżeli przyjąć, że oczekiwana stopa zwrotu inkorporuje w sobie premię za ryzyko – co jest wła-
ściwym ujęciem – to jak wynika z rysunku, im wyższy jest poziom finansowania udziałowego, tym 
bardziej średni ważony koszt kapitału zbliża się do poziomu oczekiwanej stopy zwrotu. Udziałow-
cy sfinansują projekt, jeśli uzyskają zwrot na poziomie rekompensującym ich skłonność do ryzyka, 
a dla kapitałów obcych ze względu na obligatoryjność ich zwrotu taka relacja względem ryzyka nie 
jest już tak ostra. 
 
4.1. Szacowanie wolnych przep ywów pieni nych oraz NPV projektu na poziomach FCFF oraz FCFE 
 

Jeżeli stopa dyskonta jest zróżnicowana co do poziomu w zależności od rodzaju szacowanych prze-
pływów pieniężnych, to należy rozróżnić same sposoby określania poziomu wolnych przepływów 
pieniężnych odrębnie dla każdej ze stron finansujących projekt inwestycyjny. To jest warunkiem 
(nie jedynym) prawidłowego oszacowania poziomu stopy dyskonta. 
                                                                                                                                      
w dalszych efektach generowanych przez projekt. Kończy się pewien układ prawno-ekonomiczny. Z kolei dawca kapitału 
własnego – udziałowiec, ma nie tylko proporcjonalnie prawo do zarządzania projektem, ale także prawo do świadczeń, naj-
częściej dywidend, w nieoznaczonej perspektywie czasowej. Udziałowiec przestaje nim być tylko w sytuacji zbycia udzia-
łów na rzecz innego podmiotu. W tym sensie świadczenia dla dawców kapitału własnego nigdy się nie kończą, co podnosi 
z kolei koszt kapitałów własnych. 
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 Wartość projektu dla wszystkich stron finansujących, dla której stopą dyskonta jest WACC, 
można oszacować w następujący sposób: 
 

.obric KNANOPATFCFF  
 

a z kolei zysk NOPAT należy obliczyć jako: 
 

TAXKKPNOPAT ZMS
 

 

gdzie: FCFF – wolne przepływy pieniężne związane z projektem przynależne wszystkim stronom fi-
nansującym, NOPAT – zysk po spłacie podatków a przed spłatą odsetek, A – amortyzacja, Nic – cał-
kowite nakłady inwestycyjne, Kobr – zapotrzebowanie na kapitał obrotowy (wzrost (–) spadek (+)), 
P – przychód z projektu, Ks – koszty stałe wraz z amortyzacją ale bez odsetek, Kzm – koszty zmien-
ne, TAX – podatek dochodowy. 
 
 Tę wartość należy dyskontować średnim kosztem kapitału z uwzględnieniem tarczy podatko-
wej, czyli WACC, obliczonego według wzoru: 
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gdzie: Ko – poziom zaangażowanych w finansowanie projektu kapitałów obcych, Kw – poziom za-
angażowanych w finansowanie projektu kapitałów własnych, KKo – koszt kapitałów obcych (bez 
tarczy podatkowej), KKw – koszt kapitałów własnych (wymagana stopa zwrotu dla udziałowców 
projektu). 
 
 Gdyby tak obliczone wolne przepływy pieniężne potraktować jako podstawę do obliczenia NPV 
oraz IRR projektu wówczas po zastosowaniu stopy dyskonta na poziomie WACC otrzymujemy: 
 

n

0t
t

t

)WACC1(
FCFF

NPV  
 

 W takim ujęciu całkowita wartość projektu jest zdyskontowana stopą dyskonta zawierającą ek-
wiwalent ryzyka jakie towarzyszy projektowi z punktu widzenia wszystkich stron finansujących 
ten projekt. Wartości dodatnie NPV oznaczają, że dochodowość projektu pokrywa w całości kosz-
ty wszelkiego kapitału, a nadwyżka ponad wartość zero jest miarą wzrostu wartości firmy, jakiego 
może oczekiwać inwestor z tytułu realizacji projektu. 
 Inna jest treść i interpretacja punktu widzenia właściciela, czyli dawcy kapitałów własnych. 
W tym przypadku inna jest też metodyka szacowania samych przepływów i odmienna – jak wska-
zano już wcześniej stopa dyskonta. Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli należy szacować na-
stępująco: 
 

.

.

lub

obrikw

obric

KRNAEATFCFE

KNAEATFCFE
 

 

 Zysk netto EAT można obliczyć z formuły: 
 

TAXINTERESTEBITEAT  
 

gdzie: FCFE – wolne przepływy pieniężne związane z projektem przynależne dawcom kapitału włas-
nego, EAT – zysk netto, Nikw – nakłady inwestycyjne związane z projektem, które zostały sfinanso-
wane kapitałami własnymi, R – rata kapitałowa12, pozostałe oznaczenia jak powyżej. 
                                                 
12W takim ujęciu chodzi wyłącznie o ratę kapitałową z pominięciem raty odsetkowej. Rata odsetkowa jest co prawda ele-
mentem ujemnych przepływów pieniężnych, jednak w procedurze szacowania efektywności projektu, rata odsetkowa jest 
już elementem stopy dyskonta (jako koszt kapitału obcego). Gdyby tę ratę uwzględnić jeszcze w nominalnych przepływach 
pieniężnych koszt kapitału obcego byłby liczony dwukrotnie, co każdorazowo zaniży wartość ocenianego projektu. 
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 Gdyby ta postać wolnych przepływów pieniężnych miałaby być podstawą oszacowania NPV 
czy IRR, to uzyskuje się w rezultacie wartość projektu dla jego właścicieli, po spłaceniu wszystkich 
zobowiązań wierzycielom. Dyskontując te przepływy oczekiwaną stopą zwrotu otrzymuje się jako 
wynik, informację na ile efektywność projektu jest wyższa od przyjętej stopy dyskonta (dla dodat-
niego poziomu NPV) lub jaki jest niedobór poziomu efektywności (dla ujemnego poziomu NPV). 
 Formalnie zachodzi nastająca relacja: 
 

n

t
t

t

rE
FCFE

NPV
0 ))(1(  

 

gdzie: E(r) – oczekiwana przez inwestorów stopa zwrotu, pozostałe oznaczenia jak powyżej. 
 
 W rezultacie uzyskuje się wartość projektu dla inwestora. Dodatnia wartość NPV oznacza 
w tym przypadku, że projekt wygenerował wyższą stopę zwrotu niż oczekiwali tego dawcy kapita-
łu własnego. Widać z powyższej analizy, że taka sama wartość NPV w wariancie dla FCFF oraz 
FCFE oznacza różny poziom efektywności projektu. Przykładowo, NPV równe 1 mln zł w warian-
cie dla FCFF oznacza, że z dochodowości projektu zostały zaspokojone roszczenia finansowe daw-
ców kapitału obcego oraz dawców kapitału własnego. Z kolei 1 mln w wariancie dla FCFE ozna-
cza, że projekt przewyższa oczekiwany zwrot o 1 mln złotych. Ta sama liczbowa wartość ma cał-
kowicie odmienny finansowy sens. Dlatego też interpretacja miernika NPV nie może być popraw-
na jeśli nie wiemy jaka jest wewnętrzna struktura stopy dyskonta, a nie tylko jej ostateczny poziom. 
 Schemat użycia właściwych stóp dyskonta, do określonych przepływów pieniężnych przedsta-
wia poniższy rysunek. 
 

 
 
Rys. 2. Przyporządkowanie stóp dyskonta rodzajom przepływów pieniężnych 

 
 Warto w tym miejscu dodatkowo zauważyć relacje pomiędzy poziomem wartości projektu 
a wartością przedsiębiorstwa inwestora. W tym zakresie dodatnie poziomy NPV zwiększają war-
tość przedsiębiorstwa, wartości ujemne ten poziom zmniejszają, zaś przypadek gdy NPV = 0, jest 
szczególny w tym sensie, że oznacza sytuację, w której wszystkie strony finansujące otrzymują za-
płatę za zaangażowane kapitały, ale wartość przedsiębiorstwa nie zmienia się. 
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 Metoda stopy dyskonta uwzględniającej ryzyko projektu (w tym przypadku bez względu na to, 
które strony finansujące są przedmiotem analizy) opiera się na właściwości metody NPV dotyczą-
cej spadku bezwzględnej miary opłacalności projektu inwestycyjnego w przypadku zwiększania sto-
py dyskonta (wraz ze wzrostem stopy dyskonta NPV przyjmuje coraz niższe wartości). Istotą jest 
założenie, że decydent jest w stanie zaakceptować wyższe ryzyko tylko wtedy, gdy w zamian otrzy-
ma odpowiednią premię za ryzyko. Uwzględnienie w stopie dyskonta premii za ryzyko zaostrza 
wymagania stawiane projektom – NPV przyjmuje niższe wartości; ale jednocześnie zapewnia do-
datkowy margines bezpieczeństwa, ponieważ realizowane są te projekty których wartość NPV jest 
większa od zera lub równa zeru także dla wyższej stopy dyskonta. 
 Przedstawione powyżej ujęcie relacji: przepływy pieniężne – stopa dyskonta, jest podstawowe 
i posiada walor aplikacyjności oraz względnej uniwersalności. Nie jest to jednak ujęcie jedynie moż-
liwe. Tak jak sama koncepcja rachunku efektywności może być różna, jak różne mogą być cele 
oceny, tak też różna może być interpretacja samej stopy dyskonta. W literaturze13 istnieje szereg 
innych propozycji interpretacji stóp dyskontowych dla górniczych projektów inwestycyjnych. Przy-
kładowe propozycje w tym zakresie prezentuje poniższa tabela. 
 
Tabela 2. Zestawienie interpretacji stóp dyskonta 

Rodzaj stopy dyskonta Charakterystyka 

Alternatywny koszt kapitału 
(opportunity cost of capital) 

Utracone korzyści, które mogłyby być uzyskane 
z najlepszej alternatywnej inwestycji 

Stopa wolna od ryzyka 
(risk – free alternative) 

Zwrot z instrumentu wolnego od ryzyka 
typu obligacje skarbowe 

Koszt długu 
(cost of debt) Stopa oparta o koszt pożyczonych kapitałów 

Stopa zwrotu z przedsięwzięć 
realizowanych w przeszłości 

(historical rate of return) 

Osiągnięta w przeszłości stopa zwrotu 
przedsięwzięć o podobnym charakterze 

Stopa zwrotu dostosowana do ryzyka 
(risk-adjustment rate of return) 

Stopa zwrotu uwzględniająca ryzyko wyliczona 
np. przy pomocy modelu CAPM 

Stopa progowa 
(hurdle rate) 

Jakakolwiek minimalna stopa zwrotu 
akceptowana przez inwestora 

Stopa zwrotu z inwestycji społecznych 
(social rate of return) 

Stopa zwrotu stosowana do określenia wartości pro-
jektów społecznych, która uwzględnia oprócz czynni-

ka czysto finansowego również aspekt społeczny 

Stopa dyskonta zmienna w czasie 
(varying discount rate over time) 

Stopa odzwierciedlająca zmiany poziomu ryzyka 
w czasie. Przykładowo po otrzymaniu zwrotu 

nakładów kapitałowych i osiągnięciu minimalnej 
wymaganej stopy zwrotu z inwestycji 

Stopa dyskonta zmienna w zależności 
od składników przepływu gotówkowego 

(varying discount rate by cash flow line item) 

Stopa, która odzwierciedla różnice w poziomie ryzyka 
wśród różnych składników przepływu gotówkowego

Źródło: T.F. Torries: Choosing the Discount Rate: a Fairy Tale. Annual Meeting 
and Exhibit, Salt Lake City, Utah 2000. 
 
 
 
                                                 
13Taką propozycję formułują np. H. Wirth, J. Kudełko, C. Bachowski, J. Kicki: Metoda oceny wartości kapitałowej złoża rud 
miedzi. W: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, tom 11, 2001, oraz P. Saługa: Stopy dyskontowe 
w górniczych projektach inwestycyjnych. W: Gospodarka Surowcami Mineralnymi, tom 16, Zeszyt 3, IGSMiE PAN, 
Kraków 2000. 
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4.2. Alternatywne metody uwzgl dniania ryzyka w dyskontowych 
metodach oceny projektu inwestycyjnego 

 

Odmiennym podejściem do analizy ryzyka jest uwzględnienie szacowanego ryzyka w zmiennych 
parametrach projektu. Wśród najczęściej stosowanych metod można wyróżnić: metodę graniczne-
go okresu zwrotu oraz metodę ekwiwalentu pewności. 
 Metoda granicznego okresu zwrotu uwzględnia ryzyko poprzez ustalenie arbitralnie krótkiego14 
okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych dla projektu o wysokim poziomie ryzyka – jej istotą jest 
więc minimalizacja okresu zwrotu. Jeśli wartość NPV w „sztucznie” ograniczonym ekonomicznym 
cyklu życia projektu przyjmuje wartości dodatnie, to w całym cyklu życia wartości także będą więk-
sze od zera (po granicznym okresie zwrotu w projektach typowych przeważają dodatnie przepływy 
pieniężne netto). 
 Algorytm tej metody ma postać15: 
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gdzie: NPVgr – wartość NPV oszacowana dla przepływów pieniężnych netto w granicznym okresie 
zwrotu, rRF – stopa dyskontowa wolna od ryzyka, FCFt – wolny przepływ pieniężny w kolejnych 
latach, n – okres życia projektu inwestycyjnego, t – kolejne lata okresu objętego analizą. 
 
 Jak wynika ze wzoru przepływy pieniężne netto są dyskontowane stopą nie zawierającą premii 
za ryzyko. Podyktowane jest to chęcią uniknięcia dwukrotnego uwzględniania ryzyka – raz w skró-
conym ekonomicznym cyklu życia projektu inwestycyjnego i drugi raz w stopie dyskonta16. Gra-
ficznie relacje te przedstawia poniższy rysunek. 
 

 
 
Rys. 3. Metoda granicznego okresu zwrotu 
Źródło: W. Rogowski, Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, 
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, str. 231. 
                                                 
14Im wcześniej bowiem wycofa się zainwestowany kapitał, tym mniejsze będzie ryzyko z nim związane. Inną przesłanką jest 
świadomość, że korzyści w bliższej przyszłości są bardziej pewne od korzyści w dalszej przyszłości, a także możliwość od-
chyleń szacowanej długości ekonomicznego cyklu życia projektu od rzeczywistej. 
15Gdy NPVgr przyjmuje wartość większą od zera przedsięwzięcie uważa się za opłacalne, gdy równe zero neutralne, w prze-
ciwnym razie jest nieopłacalne i należy je odrzucić. 
16W. Rogowski: Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, str. 230–232. 
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 Z kolei metoda ekwiwalentu pewności polega na zastąpieniu prognozowanych przepływów 
pieniężnych netto (obarczonych ryzykiem), przepływami, których wielkości będą na pewno osią-
gnięte (NCFRF). Ekwiwalent (równoważnik) pewności jest definiowany jako wartość otrzymaną z 
pewnością mająca taką samą użyteczność co wartość oczekiwana niepewnej decyzji. „Ekwiwalent 
pewnoś-ci przepływu pieniężnego jest zatem tą częścią wartości przepływu pieniężnego otrzy-
maną z pe-wnością, którą inwestor ceni w takim samym stopniu, jak oczekiwaną wartość tego 
przepływu”17. 
 Chcąc ocenić opłacalność projektu inwestycyjnego, korzystając z powyższej metody należy osza-
cować ekwiwalenty pewności przepływów pieniężnych netto projektu w kolejnych latach, a następ-
nie wyliczyć wartość NPV na podstawie ekwiwalentów pewności (stopa dyskontowa nie zawiera 
premii za ryzyko) korzystając ze wzoru: 
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gdzie: NPVCE – wartość NPV oszacowana dla przepływów pieniężnych netto bez ryzyka, NCFtR – 
– przepływ pieniężny netto obarczony ryzykiem, NCFtR·CEt  – przepływ pieniężny netto wolny od 
ryzyka (NCFtRF), CEt – współczynnik ekwiwalentu pewności18. 
 
 Metoda ekwiwalentu pewności wywodzi się z teorii użyteczności i jest związana ze stosunkiem 
decydenta do ryzyka. Równoważnik pewności jest wartością otrzymaną z pewnością, która ma tę 
samą użyteczność, co wartość oczekiwana niepewnej decyzji. Wartość współczynnika ekwiwalen-
tu pewności zależy od dwóch elementów: 
– ryzyka projektu, 
– stosunku inwestora do ryzyka. 
 Szacowanie współczynnika CE tą metodą jest prostym zabiegiem, jednak niepozbawionym wad 
właściwych wszystkim metodom eksperckim. Otóż, trudno jest wskazać jednoznaczną podstawę 
metodyczną, która byłaby źródłem konkretnych poziomów współczynnika. Każdorazowo jest to 
odwołanie się do wiedzy i doświadczeń ekspertów, czyli jest to wypadkowa pewnej zbiorowej kom-
petencji. Niewątpliwie dobrze, że zauważa się w tej metodzie problem ryzyka osiągnięcia zakłada-
nego poziomu przepływów pieniężnych, jednak poziom swobody klasyfikacyjnej uznać należy jed-
nak za wysoki, co może skutkować błędnym oszacowaniem projektu. Ponieważ ujęcie to jest su-
biektywne, zatem wartość tego współczynnika zależy także od indywidualnego stosunku inwestora 
do ryzyka. Dlatego przepływ pieniężny tego samego przedsięwzięcia inwestycyjnego może mieć 
przy tym samym poziomie ryzyka różną wartość tego współczynnika. 
 Stosując metodę ekwiwalentu pewności trzeba pamiętać, że przyjęta stopa dyskonta musi być 
szczególnie starannie dobrana. Chodzi tutaj o konieczność pominięcia w szacowaniu jej poziomu 
ryzyka projektu. To ryzyko jest już uwzględnione w szacowanym poziomie ekwiwalentu pewności, 
a zatem podwyższanie stopy dyskonta o premię za ryzyko byłoby podwójnym jego uwzględnia-
niem w ocenie, co musi każdorazowo prowadzić do zaniżania poziomu efektywności inwestycji. 
Ujęcie premii za ryzyko w stopie dyskonta przy zastosowaniu metody ekwiwalentu pewności jest 
każdorazowo błędem. Dodatkowo, im dłuższy jest horyzont oceny, tym wynik takiej oceny coraz 
bardziej odbiega od poprawności ze względu na nieproporcjonalnie niskie wartości współczynnika 
dyskonta dla odleglejszych lat. 
 Modyfikacja stopy dyskonta pociąga za sobą jeszcze jedną zmianę w ocenie efektywności pro-
jektu inwestycyjnego. Zagadnienie dotyczy odsetek i innych zobowiązań z tytułu posiłkowania się 
w finansowaniu projektu kapitałami obcymi. W klasycznym ujęciu metody NPV, płacone odsetki 
                                                 
17M. Sierpińska, T. Jachna: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 2004, str. 391. 
18Przyjmuje wartości od 0 do 100% lub w wartościach bezwzględnych od 0 do 1. Zob. W. Rogowski: Rachunek…, op. cit., 
str. 241. 
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jako koszt kapitału obcego, są zawarte w stopie dyskonta jako koszt kapitału obcego, a w związku 
z tym powinny być pomijane w samych nominalnych przepływach pieniężnych. W sytuacji zasto-
sowania metody ekwiwalentu pewności i co za tym idzie postulowanego przyjęcia stopy dyskonta 
na poziomie wolnym od ryzyka odsetki powinny być włączone do rachunku nominalnych prze-
pływów pieniężnych. Oznacza to, że przyjęcie współczynnika ekwiwalentu pewności nie jest jedy-
nie zabiegiem rachunkowym, a innym spojrzeniem na kwestie efektywności projektu i pociąga za 
sobą zmianę perspektywy widzenia rachunku przepływów pieniężnych związanych z ocenianą in-
westycją. 
 Poprawnym ujęciem stopy dyskonta przy zastosowaniu metody ekwiwalentu jest każdorazowo 
poziom stopy wolnej od ryzyka. Również zaangażowane w projekt kapitały własne powinny być 
dyskontowane stopą wolną od ryzyka. Uzasadnieniem takiego postulatu jest pogłębiona analiza wew-
nętrznej struktury kosztu kapitałów własnych. Jeżeli uwzględnić, że koszt kapitału własnego inkor-
poruje w sobie oczekiwaną premię za ryzyko19, czyli będąc stopą dyskonta podwyższa jej poziom, 
to powstaje błąd podwójnego ujmowania ryzyka projektu. 
 
 
5. METODYCZNE NIEDOSTATKI STOPY DYSKONTA JAKO EKWIWALENTU RYZYKA 
 
Stopa dyskonta w projektach górniczych co do istoty pełni te same funkcje, jak w typowych pro-
jektach inwestycyjnych. To, co odróżnia stopę dyskonta analizowanych projektów, to jej wyższy 
niż przeciętny poziom. Powodem wyższych stóp dyskonta jest wyższy dla tych inwestycji poziom 
ryzyka. Konsekwencją tego jest wyższa deprecjacja wartości przyszłych, co w konfrontacji z dłu-
gim okresem realizacji i eksploatacji złóż, wyjątkowo ostro pokazuje jak wartości przyszłe 
zdyskontowane znaczą ponadproporcjonalnie mniej dla oceny całego projektu. Jest to też postu-
latem ograniczonej wagi decyzyjnej metod dyskontowych użytych do oceny projektów górniczych. 
 Założenia o utożsamianiu stochastyki przyszłości ze stopą dyskonta, które a priori są zawarte 
w idei NPV stanowią o dużym uproszczeniu opisu przyszłych stanów rzeczywistości. Wymienione 
wcześniej założenia skutkują w rezultacie tym, że przyjmuje się realizację tak określonego scena-
riusza bez żadnych możliwych w przyszłości odstępstw. Zakładając, że jako stopę dyskonta do wy-
liczenia NPV przyjęto nie koszt kapitału, lecz oczekiwaną stopę zwrotu, wówczas na wysokość tej 
stopy składają się dwa składniki. Pierwszym jest premia za czas, będąca ekwiwalentem średniej 
stopy zwrotu z instrumentów finansowych pozbawionych ryzyka, oraz drugi element, którym jest 
premia za ryzyko, będąca ekwiwalentem skłonności inwestora do zaangażowania dyspozycyjnego 
kapitału w przedsięwzięcie ryzykowne. Pomimo zastosowania najbardziej wyspecjalizowanych na-
rzędzi ten drugi składnik pozostaje mocno obciążony prawdopodobieństwem błędnego oszacowa-
nia. Dodatkowo inwestor przewiduje nominalne poziomy przyszłych przepływów pieniężnych, co 
też może być obarczone błędem. 
 Wyszczególnione mankamenty stopy dyskonta jako ekwiwalentu ryzyka są istotne w tym sen-
sie, że jeśli wystąpią łącznie, to zwiększają wielkość błędu całkowitego. W praktyce zaś tak wyli-
czoną wielkość nazywa się wartością bieżącą. W dalszej kolejności zestawia się wyliczone dodat-
nie i ujemne przepływy pieniężne i jeżeli ich różnica jest mniejsza od zera (NPV < 0), projekt zo-
staje odrzucony jako taki, który zmniejsza wartość przedsiębiorstwa. Warto jednak zauważyć, że ist-
nieje dodatkowe, a ukryte tutaj założenie o jedno-scenariuszowości realizacji inwestycji. Podjęcie 
decyzji na podstawie takich wyliczeń oznacza jednocześnie, że inwestor nie zakłada żadnych możli-
wości reakcji na zmiany w otoczeniu w całym okresie życia inwestycji, co przecież nie jest prawdą. 
 W konsekwencji kryterium to może doprowadzić do niepodjęcia inwestycji efektywnej, a także 
może przyczynić się do realizacji inwestycji, która w ostateczności okaże się nieefektywna. Gdyby 
                                                 
19Klasycznym przykładem takiego ujęcia problemu jest model CAPM, którego podstawowe równanie funkcji SML (Securi-
ty Market Line) jest równaniem kosztu kapitału własnego, który każdorazowo ujmuje oczekiwaną premię za ryzyko syste-
matyczne. 
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nawet przyjąć, że dyskontowanie przepływów pieniężnych odbywa się na podstawie dobrze osza-
cowanej stopy dyskonta, to i tak wadą takiego ujęcia jest przyjmowanie tej stopy na stałym pozio-
mie w całym okresie analizy. Stanowi to znaczne uproszczenie prowadzące do niewłaściwych wy-
ników. Założenie to byłoby prawdziwe, gdyby przyjąć, że inwestycja w całości jest finansowana kre-
dytem o stałym oprocentowaniu, lub koszt kapitału własnego pozostaje niezmienny, a za stopę dys-
konta uznaje się tenże koszt kapitału. W rzeczywistości warunki te są trudne do spełnienia. Z tym 
mankamentem wiąże się kolejne uproszczenie polegające na przyjmowaniu założenia, że dodatnie 
przepływy pieniężne są reinwestowane według tej samej i niezmiennej stopy procentowej. Co praw-
da, wadę tę można wyeliminować poprzez zastosowanie więcej niż jednej stopy procentowej, ale 
klasyczne ujęcie NPV najczęściej takiego zabiegu nie zakłada. 
 Z problematyką stopy procentowej wiąże się też kolejna wada, a mianowicie ryzyko przyjmuje 
się „na poziomie” a nie „na poziomach”, mimo tego, że ryzyko jest stanem odejścia od scenariusza 
najbardziej prawdopodobnego i trudno oczekiwać, aby była możliwa tylko jedna wartość tego od-
chylenia. Metody DCF w swej klasycznej postaci nie szacują przedziałów ryzyka, a jedynie ich je-
den poziom. Trudne okazuje się również oszacowanie przy pomocy metod dyskontowych wartości 
np. projektu rozwojowego, nieefektywnego w początkowym stadium realizacji, ale będącego wa-
runkiem rozwoju produktu lub zwiększenia udziału w rynku. 
 Tę samą dużą wagę należy przyłożyć do wiarygodnego oszacowania przepływów pieniężnych. 
Omawiając trudności związane z wyliczaniem przepływów pieniężnych, trzeba wspomnieć o przy-
zwyczajeniu do podejmowania decyzji na krótki okres oraz myślenia kategoriami zysków księgo-
wych, a nie pojęciami wpływów i wypływów gotówkowych. Należy również podkreślić trudności 
z wyznaczaniem korzyści mierzonych oczekiwanymi przepływami pieniężnymi w bardziej odle-
głych okresach w przypadku długiego horyzontu prognozy. Jednak wątpliwościom występującym 
przy szacowaniu przepływów pieniężnych, zdaje się przeciwstawiać analiza praktyki gospodarczej, 
gdyż rośnie liczba przedsiębiorstw, wykorzystujących metody oparte na zdyskontowanych prze-
pływach. 
 Ze wspomnianą sytuacją wiąże się również problem ujęcia współzależności przepływów gene-
rowanych przez różne projekty inwestycyjne podejmowane przez dane przedsiębiorstwo, wynika-
jący z faktu, że w metodzie NPV zakłada się addytywność projektów inwestycyjnych. W takiej sy-
tuacji można szacować efektywność inwestycji, wykorzystując NPV bez obliczania wartości tego 
miernika dla każdego projektu z osobna. Zakłada się przy tym, że mimo trudności z oszacowaniem 
korzyści dla każdego projektu, uda się zrobić to łącznie dla całego zespołu przedsięwzięć. Należy 
w takim przypadku wyznaczyć zarówno wartość przedsiębiorstwa przy założeniu, że projekty te 
nie będą realizowane, jak też wartość przedsiębiorstwa zakładając, że ich realizacja nastąpi. Różni-
ca między tak wyliczonymi wartościami przedsiębiorstwa będzie stanowiła NPV dla całej grupy 
projektów. 
 Interesującą jest też kwestia, na ile metody dyskontowe zastosowane do oceny projektu inwesty-
cyjnego są zintegrowane z metodami pomiaru bogactwa w przedsiębiorstwie (np. dla akcjonariu-
szy) i metodami pomiaru wartości przedsiębiorstwa. Wynik analizy kompatybilności obu ujęć daje 
podstawy do sformułowania postulatu znacznej (ale nie całkowitej) rozbieżności jednej i drugiej 
oceny. 
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STRESZCZENIE: Niniejszy artykuł poświęcony został wycenie inwestycji zawierającej poziom 
zwiększonego ryzyka w kontekście przedsięwzięć podejmowanych przez przedsiębiorstwo górnicze. 
W celu pełniejszej oceny ryzyka Autor, proponuje wprowadzenie modyfikacji w jednej z powszech-
nie wykorzystywanych metod wyceny inwestycji, a mianowicie w metodzie opartej o wskaźnik NPV 
(Net Present Value). Jej celem jest przede wszystkim ograniczenie ryzyka inwestycyjnego w ra-
mach zmiennych makroekonomicznych, na które inwestor nie ma wpływu, a do których zaliczono 
cenę miedzi, srebra i złota w kontekście wydobycia i przerobu rudy miedzi jak i cenę waluty rozli-
czeniowej czyli dolara amerykańskiego. Modyfikacja ta polega na uwzględnieniu kosztów zabez-
pieczenia finansowego realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego i wyznaczeniu tzw. strefy bezpie-
cze stwa, informującej o zbyt wysokim ryzyku, a tym samym sugerującej, iż nie powinno się po-
dejmować działań zmierzających w kierunku realizacji planowanej inwestycji. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Wycena inwestycji górniczych, NPV (Net Present Value), kontrakty termi-
nowe, koszt zabezpieczenia, strefa bezpieczeństwa, ceny węgla, ceny miedzi 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Każdorazowe podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu inwestycji górniczej, bez względu na jej 
charakter, zawsze jest obarczone ryzykiem. W kontekście tych inwestycji ryzyko nabiera szczegól-
nego znaczenia przede wszystkim ze względu na wielkość nakładów inwestycyjnych oraz długość 
okresu realizacji inwestycji. Jak wynika z doświadczenia i przeprowadzanych badań, ryzyko jest 
wprost proporcjonalne do tych czynników. Niemalże każda ze stosowanych metod wyceny inwe-
stycji daje możliwość oceny jej wartości jedynie na dzień sporządzenia wyceny, a zatem potencjal-
ny inwestor musi mieć świadomość, iż z uwagi na dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe, 
wartość inwestycji może ulec zmianie, co niewątpliwie wiąże się z większym ryzykiem realizacji 
przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
 W celu ograniczania poziomu ryzyka związanego z przeprowadzaniem projektów inwestycyj-
nych Autor zaproponował kilka kluczowych zmian. Polegają one przede wszystkim na wyznacze-
niu tzw. strefy bezpieczeństwa, która oparta została o wskaźnik wyceny inwestycji NPV. Oparta jest 
ona na koncepcji wprowadzenia modyfikacji w procedurę wyznaczania NPV i ujęciu w niej dodat-
kowo kosztów zabezpieczenia czynników mających wpływ na kształtowanie się wartości wskaźni-
ka NPV, takich jak cena surowców i kursy walut, poprzez zakup kontraktów terminowych. 
Najogólniej rzecz ujmując, strefa bezpieczeństwa informuje decydenta o zbyt wysokim poziomie 
ryzy-ka realizacji inwestycji na dany moment, wynikający z faktu, iż wartość wskaźnika NPV w 
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tym mo-mencie jest niższa od sumy kosztów poniesionych na zabezpieczenie wyżej omówionych 
czynników. 
2. INTERPRETACJA WSKAŹNIKA NET PRESENT VALUE (NPV) 
 
Najpopularniejszym i najczęściej wykorzystywanym wskaźnikiem mówiącym potencjalnemu in-
westorowi o wartości inwestycji jest wskaźnik NPV. W niniejszym artykule Autor również wyko-
rzystał tę metodę do przedstawienia możliwości jakie niesie ze sobą rynek kontraktów termino-
wych w kontekście wyceny inwestycji górniczych. Jak wynika z opracowań literaturowych okre-
ślenie wartości wskaźnika sprowadza się do wyznaczenia sumy zdyskontowanych przepływów 
pieniężnych netto dla poszczególnych okresów (roku, kwartału itd.). W celu wyznaczenia wartości 
wskaźnika NPV należy wykorzystać następujące równanie (1): 
 

I
)r1(

NCFNPV
n

1i
i

i                                                                                                     (1) 

 
gdzie: NPV – wartość bieżąca netto, NCFi – przepływy gotówkowe w okresie 1, …, n, r – stopa 
dyskontowa, I – nakłady inwestycyjne w roku bazowym (roku „0”), i – kolejny rok okresu oblicze-
niowego (i = 1,2,…..n). 
 
 Interpretacja otrzymywanych wyników w większości przypadków nie powinna sprawiać więk-
szych problemów. Zgodnie z obowiązującymi zasadami przyjmujemy, iż inwestycja jest opłacalna 
w przypadku, gdy wartość NPV jest większa bądź równa zero. Otrzymanie wartości powyżej zera 
oznacza, iż stopa zwrotu z inwestycji (rentowności inwestycji) jest większa aniżeli przyjęta do ob-
liczeń stopa dyskontowa (r), co przemawia za podjęciem działania inwestycyjnego. Natomiast gdy 
wartość NPV jest mniejsza od zera, wówczas inwestycja nie jest opłacalna (stopa zwrotu z inwe-
stycji jest mniejsza od założonej stopy procentowej). 
 Metoda ta, jak wiele innych, posiada liczne zalety i wady. Do głównych zalet metody NPV moż-
na niewątpliwie zaliczyć jej uniwersalność oraz uwzględnianie w wartości inwestycji potencjału 
przedsiębiorstwa oraz warunków rynku, na którym ono funkcjonuje. Do głównych wad metody za-
liczamy przede wszystkim zbyt dużą zmienność w czasie oraz mnogość czynników, które mogą spo-
wodować, iż wartość (ocena) danego przedsięwzięcia inwestycyjnego może w krótkim czasie ulec 
zmianie. 
 
 
3. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ NPV 
 
Aby określić kluczowe czynniki wpływające na wartość NPV należy dla każdego z projektów prze-
prowadzić analizę wrażliwości. Analiza ta pozowali na określenie parametrów, które w najwięk-
szym stopniu wypływają na zmienność wartości NPV. Oczywistym jest, iż uzyskane wyniki dzięki 
tej analizie mogą być różne dla wybranych projektów, jednak z doświadczenia Autora wynika, iż 
w zdecydowanej większości przypadków kolejność poszczególnych parametrów pod kątem ich 
wpływu na wartość projektu jest ta sama. W niniejszym artykule skupiono się na wydobyciu i prze-
twórstwie rudy miedzi. Przeprowadzenie analizy wrażliwości polegało na zwiększaniu wartości 
poszczególnych parametrów o 10% przy niezmiennych pozostałych parametrach i obserwacji o ile 
procent zmieni się wartość wskaźnika NPV. Im wyższa wartość bezwzględna procentowej zmiany 
wskaźnika NPV tym większy wpływ dany parametr ma na końcowy wyniki analizy wyceny inwe-
stycji. Jeżeli procentowa zmiana NPV jest wartością dodatnią oznacza to, iż wyższa wartość para-
metru powoduje zwiększenie wartości inwestycji, jeżeli natomiast procentowa zmienna NPV ma 
wartość ujemną, oznacza to, iż zmniejszanie wartości parametru powoduje zwiększanie wartości da-
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nej inwestycji. Dla poszczególnych przedsiębiorstw wyniki analizy wrażliwości przedstawiają się 
następująco (tab. 1). 
Tabela 1. Wrażliwość wskaźnika NPV na zmianę poszczególnych parametrów 

Parametr Wzrost parametru o % Wzrost/spadek NPV o % 

Wydobycie i przerób rudy miedzi 
Cena miedzi 10 54 
Cena USD 10 48 

Koszt operacyjny 10 -52 
Zawartość Cu w urobku 10 48 

Stopa dyskontowa 10 -5 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
 Jak wynika z przeprowadzonej analizy parametrami, które mają największy wpływ na zmien-
ność wskaźnika NPV są przede wszystkim cena miedzi, istotną zmienną jest również kurs dolara 
jak i koszty operacyjne. Najmniejszy wpływ na wartość wyceny mają takie parametry jak stopa 
dyskontowa. Rozpatrując otrzymane wyniki pod kątem przewidywalności należy jednoznacznie 
stwierdzić, iż czynnikami, które najtrudniej jest prognozować są zmienne mówiące o cenie surow-
ców, z tego punktu widzenia wielkość wpływu takich parametrów jak koszty operacyjne czy zawar-
tość miedzi w urobku wydają się być łatwe do oszacowania w perspektywie kilku najbliższych lat. 
 
 
4. WYZNACZANIE STREFY ZWIĘKSZONEGO RYZYKA INWESTYCYJNEGO 

(BEZPIECZEŃSTWA INWESTYCJI) 
 
Strefa zwiększonego ryzyka inwestycyjnego w inwestycjach górniczych w główniej mierzej zwią-
zana jest z dynamicznie zmieniającymi się czynnikami makroekonomicznymi, od których zależy 
końcowy efekt finansowy realizowanego przedsięwzięcia. Jak wynika z przeprowadzonej analizy 
wrażliwości, których wyniki zostały zaprezentowane w tabeli 1, to właśnie te czynniki w najwięk-
szym stopniu wpływają na wartość inwestycji mierzną wartością wskaźnika NPV. W przypadku 
inwestycji górniczych, mając na uwadze górnictwo miedzi w Polsce, do takich zmiennych zaliczyć 
należy następujące wielkości: ceny surowców (miedzi, srebra, złota) oraz cenę waluty (USD/PLN). 
 Biorąc pod uwagę naturalną skłonność inwestorów do ograniczania ryzyka inwestycyjnego, Au-
tor niniejszego artykułu proponuje wprowadzenie modyfikacji w podejściu do wyceny wartości pro-
jektu inwestycyjnego przy użyciu metody NPV. Modyfikacja dotychczasowej metody nie zmienia 
w sposób diametralny jej dotychczasowej postaci, a wprowadza jedynie niewielkie a jednocześnie 
istotne modyfikacje. Tak więc w proponowanym sposobie podejścia dana inwestycja powinna być 
podjęta wówczas, gdy wartość NPV będzie większa od zera przy uwzględnieniu kosztów (wielko-
ści depozytu zabezpieczającego), jakie przedsiębiorstwo musiałoby ponieść na zakup kontraktów 
terminowych zabezpieczających główne czynniki zmienne decydujące o wartości wskaźnika NPV, 
do których w przypadku inwestycji górniczych możemy zaliczyć ceny surowca oraz ceny walut roz-
liczeniowych. 
 W przypadku gdy Autor wspomina o kosztach, przede wszystkim ma na myśli koszty zabezpie-
czenia finansowego inwestycji, ale tylko w takiej części, jaka jest konieczna na pokrycie kosztów 
inwestycji z zysków wygenerowanych przez przedsiębiorstwo. Aby ustalić niezbędną ilość kon-
traktów jaka musiałaby zostać zakupiona (teoretycznie) na pokrycie tej części kosztów, należy ok-
reślić jaka wielkość produkcji jest niezbędna do pokrycia kosztów inwestycji. Wielkość tę można 
wyznaczyć w oparciu o następującą zależność (2): 
 

IKKP zs                                                                                                                 (2) 
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gdzie: P – przychody, Ks – koszty stałe, Kz – koszty zmienne, I – nakłady inwestycyjne w roku ba-
zowym (roku „0”). 
 W powyższej formule poszczególne zmienne przyjmują następujące postaci: 
 

,K*JK
C*JP

jzz
 

 
gdzie: J – wielkość produkcji, C – średnia cena oferowanego produktu, Kjz – średni koszt jednost-
kowy zmienny. 
 
 Stąd wynika: 
 

jz

s

KC
IK

J                                                                                                                      (3) 

 
 Biorąc pod uwagę fakt, iż jeden kontrakt na miedź stanowi 25 Mg miedzi, to otrzymaną war-
tość J należy podzielić przez 25. Otrzymana w ten sposób wartość musi zostać zaokrąglona w górę. 
Tak więc jeśli będzie to wartość 50,01 to przyjmujemy, iż należy zakupić 51 kontraktów futures. 
 Biorąc pod uwagę powyższe zależności, inwestycja powinna być realizowana w przypadku, gdy 
wartość wskaźnika NPV będzie większa od sumy kosztów poniesionych na zabezpieczenie czynni-
ków mających wpływ na kształtowanie się wartości tego wskaźnika. Do takich zmiennych, w więk-
szości przypadków, można niewątpliwie zaliczyć cenę sprzedaży oferowanego przez dane przedsię-
biorstwo produktu. 
 Strefa zwiększonego ryzyka inwestycyjnego, która może być również interpretowana jako stre-
fy bezpieczeństwa powinna być szczególnie istotna dla większości przedsięwzięć inwestycyjnych 
w górnictwie (dla potrzeb niniejszego artykułu skupiono się na górnictwie miedzi). Stwierdzenie 
o istotności wynika przede wszystkim ze specyfiki branży. Odmienność tego sektora w kontekście 
przeprowadzonych inwestycji charakteryzuje się w większości przypadków długim okresem reali-
zacji oraz wysokością nakładów kapitałowych. Ilość czynników, od których zależy końcowy suk-
ces finansowy podjętego przedsięwzięcia inwestycyjnego w przemyśle górniczym, a także inten-
sywność ich zmian i pozostawanie poza jakimkolwiek wpływem ze strony przedsiębiorstwa, nie-
wątpliwie przemawia za koncepcją wyznaczania strefy bezpieczeństwa przy podejmowaniu decyzji 
o przeprowadzeniu projektu inwestycyjnego. Do takich zmiennych należy zaliczyć: kurs miedzi na 
światowych rynkach (oraz kurs innych metali szlachetnych, takich jak złoto i srebro, które co praw-
da są produktami dodatkowo uzyskiwanymi w procesie przerobu miedzi, niemniej jednak wpływa-
ją na końcową ocenę inwestycji) oraz ceny dolara do złotówki. Po przeprowadzeniu analizy wraż-
liwości wpływu poszczególnych czynników na wartość NPV okazuje się, iż dwie podane zmienne 
(cena miedzi oraz złotówki w stosunku do dolara) mają największy wpływ na końcową wartość In-
westycji. 
 Obszar proponowanych zmian w podejściu do wyceny projektu inwestycyjnego przy użyciu 
wskaźnika NPV obejmuje zatem swoim zasięgiem koszty finansowe, które w celu ograniczania ry-
zyka inwestycji, są konieczne dla zabezpieczenia rynkowych, niezależnych od przedsiębiorstwa 
czynników. Koszty te muszą zostać uwzględnione przy konstrukcji wskaźnika NPV zgodnie ze 
wzorem (4). 
 

ZI
)r1(

NCFNPV
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gdzie: Z – strefa bezpieczeństwa inwestycyjnego – koszt zabezpieczenia finansowego (wielkość de-
pozytu zabezpieczającego). 
 Powyższy wzór zakłada, iż dane przedsiębiorstwo jest zależne tylko od jednej zmiennej. Jak 
wynika z doświadczenia Autora w przedsięwzięciach inwestycyjnych w górnictwie takich zmien-
nych jest więcej. Biorąc pod uwagę ten fakt, iż dane przedsiębiorstwo może być zależne od więcej 
niż jednego czynnika zmiennego mającego wpływ na końcową wartość Z, przyjmie następującą 
postać (5): 
 

m

1j j

j

jz

s

M
B

*
KC

IKZ                                                                                                   (5) 

 
gdzie: j – poszczególne zmienne niezależne mające wpływ na końcową wartość NPV (w naszym 
przypadku są to ceny miedzi, srebra, złota oraz dolara w stosunku do złotówki), Bj – cena jednego 
kontraktu terminowego, Mj – ilość produktu tworząca jednostkę kontraktu terminowego. 
 
 Tak więc końcowa wartość wzoru NPV (4) przyjmie następującą postać (6): 
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NCFNPV                                                                  (6) 

 
 Rozwiązanie proponowane przez Autora niniejszej publikacji nie jest idealne, modyfikacja ma 
oczywiście swoje ograniczenia, które w głównej mierze związane są z faktem, iż nie na wszystkie 
produkty oferowane przez dane przedsiębiorstwo na rynku, można zakupić kontrakty terminowe. 
Niemniej jednak w takim przypadku można spróbować skonstruować specjalny wskaźnik, w opar-
ciu o który taki zakup będzie możliwy, bądź też dokonać wirtualnego zakupu na produkty o zbliżo-
nej charakterystyce. 
 Kolejnym ograniczeniem czy też mankamentem metody jest to, iż jej zastosowanie nie pozwoli 
wprawdzie na uniknięcie czy też całkowitą eliminację ryzyka związanego z podjęciem danej inwe-
stycji, ale pozwoli wyznaczyć strefę zwiększonego ryzyka, w której zdaniem Autora, należy się 
wstrzymać z podjęciem działalności inwestycyjnej z uwagi na wysokie ryzyko realizacji przedsię-
wzięcia, szczególnie w przypadku niekorzystnej koniunktury na rynku, na którym funkcjonuje da-
ne przedsiębiorstwo. 
 Wyznaczona strefa bezpieczeństwa informuje zatem, iż wartość wskaźnika NPV dla inwestycji 
o zminimalizowanym ryzyku realizacji powinna być większa od kosztów zabezpieczenia czynni-
ków rynkowych. 
 Przyjęte założenia do realizacji wyceny inwestycji przy wykorzystaniu wskaźnika NPV nie mu-
szą być stosowane w każdym przypadku planowanych inwestycji, niemniej jednak zaleca się wy-
znaczanie omówionej strefy bezpieczeństwa w odniesieniu do inwestycji o podwyższonym ryzyku 
realizacji, bądź też w odniesieniu do inwestycji wymagających znacznych nakładów kapitałowych, 
podejmowanych w czasach kryzysu, a także tych, których planowany czas przygotowania i reali-
zacji jest dłuższy niż okres 5 lat. 
 
 
5. POGLĄDOWY PRZYKŁAD OBLICZENIOWY 
 
W celu lepszego i pełniejszego zobrazowania zastosowania proponowanej metody wyznaczania 
strefy bezpieczeństwa Autor niniejszego opracowania proponuje prześledzenie przykładu oblicze-
niowego, który w poglądowy sposób obrazuje zastosowanie przedstawianej metody. Poglądowy 
przykład został oparty o hipotetyczną inwestycję w górnictwie miedzi. Do przeprowadzenia przy-
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kładowej analizy mającej na celu wyznaczenie strefy bezpieczeństwa przyjęto następujące założe-
nia początkowe opisane w tabeli 2. 
Tabela 2. Założenia początkowe do przykładu poglądowego 

Wartości charakteryzujące złoże 
i projekt inwestycyjny 

Wielkości makroekonomiczne zostały ustalone 
w następujących wysokościach 

Okres inwestycji 30 lat Cena USD/PLN 2,7 

Suma jednorazowych nakładów 
inwestycyjnych (I) ponoszonych 

w roku bazowym (roku „0”) 
dla omawianego okresu 

200 mln zł Cena miedzi 8300 zł/Mg 

Wydobycie średnioroczne 7 mln ton Wielkość depozytu zabezpieczającego 
za 1 kontrakt na miedź 18750 USD*

Średnia ważona zawartość miedzi 
w nadawie 2% Stopa dyskontowa 12% 

Średnia ważona zawartość srebra 
w nadawie 74 g/Mg Inflacja 2% 

Uzysk miedzi z flotacji 90%   
Uzysk srebra z flotacji 89%   

Jednostkowy koszt zmienny 250 zł/Mg   
Koszt stały 10 mln zł   

Wielkość produkcji koncentratu 
w omawianym okresie 1,9 mln ton   

*1 kontrakt na miedź na LME to 25 ton miedzi. 

 
 Z uwagi na fakt, iż inwestycja ma zastosowane poglądowe na omawianą metodę dokonano 
uproszczenia w postaci założenia, iż jedynym czynnikiem zewnętrznym, na który spółka nie ma 
wpływu w okresie inwestycyjnym jest cena miedzi. 
 Aby wyznaczyć strefę bezpieczeństwa dla omawianej inwestycji należy skorzystać ze wzoru (5). 
 

.
25

7,2*18750*
2508300

lnm200lnm10Z  

 

 Stąd: Z = 52,8 mln zł. 
 
 Tak więc jeśli wartość NPV liczona ze wzoru (1) będzie mniejsza aniżeli 52,8 mln zł i jednocześ-
nie większa od zera, wówczas należy stwierdzić, iż inwestycja ta jest opłacalna ale równocześnie 
jest to inwestycja o zwiększonym ryzyku. Jeżeli uwzględnimy wartość Z we wzorze na NPV zgod-
nie ze wzorem (6) i otrzymana wartość będzie większa od zera wówczas możemy stwierdzić, iż da-
na inwestycja jest opłacalna oraz, że ryzyko inwestycyjne jest ograniczone, od strony zmienności 
ceny miedzi. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Zaproponowane zmiany dotyczące określenia opłacalności inwestycji na dzień jej wyceny poprzez 
wyznaczanie strefy zwiększonego ryzyka inwestycyjnego, przede wszystkim ma na uwadze zmniej-
szenie wpływu czynników makroekonomicznych, które niewątpliwie mają wpływ na końcowy wy-
nik wyceny, a na które przedsiębiorstwo nie ma wpływu. Wyznaczanie strefy zwiększonego ryzy-
ka ma swoje mankamenty jednak nie powinny one wpływać w znaczącym stopniu na właściwe 
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określenie omawianego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Przy stosowaniu metody należy mieć na 
uwadze fakt, iż nie uwzględnia ona ryzyka związanego ze zmieniającymi się kosztami operacyjny-
mi czy wielkościami nakładów inwestycyjnych w czasie, niemniej jednak jak wykazała analiza 
wrażliwości czynniki te w niewielkim stopniu wpływają na końcową wartość inwestycji w kontek-
ście zmiennych makroekonomicznych. Jak już wcześniej wspomniano są to przede wszystkim ce-
ny sprzedawanych surowców oraz kurs waluty rozliczeniowej. Stosowanie omawianej metody po-
winno mieć zastosowanie w ocenie opłacalności inwestycji, które cechują się długim okresem re-
alizacji oraz wysokimi nakładami początkowymi. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania należy 
stwierdzić, iż metoda ta powinna w głównej mierze mieć swoje zastosowanie w ocenie przedsię-
wzięć inwestycyjnych realizowanych przez duże przedsiębiorstwa górnicze, bez względu na to czy 
zajmują się one wydobyciem i przerobem rudy miedzi czy też innych surowców takich jak np. wę-
giel kamienny czy węgiel brunatny. 
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Wycena projektu górniczego z opcjami równoległymi 
 
 
Piotr Saługa 
IGSMiE PAN, Kraków 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W ostatnich dekadach coraz większą popularność wśród metod oceny ekono-
micznej i analizy ryzyka projektów inwestycyjnych zdobywa analiza opcji rzeczowych. Metoda ta 
umożliwia wycenę tzw. elastyczności decyzyjnej mieszczącej w sobie możliwości odkładania in-
westycji w czasie oraz modyfikację przyjętych pierwotnie strategii operacyjnych, dzięki czemu 
w wyniku analizy otrzymuje się wartości przedsięwzięć wyższe niż uzyskiwane w klasycznych me-
todach dyskontowych – bardziej zbliżone do wartości rynkowych. W zależności od typów, układu 
opcji, kolejności ich występowania wartość elastyczności może mieć bardziej lub mniej istotne zna-
czenie.
 Popularne metody wyceny opcji rzeczowych wykorzystują stanowiące aproksymację ciągłego 
procesu stochastycznego schematy kratownicowe, w tym najbardziej znane – podejście dwumiano-
we. Na podejściu tym bazuje metodyka wyceny stosująca tzw. założenie MAD. Artykuł przed-
stawia sposób wyceny górniczego przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego trzy, występują-
ce równolegle, opcje rzeczowe: opcję rozszerzenia skali projektu, zmniejszenia zakresu prowa-
dzonych operacji i likwidacji przedsięwzięcia. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Opcje rzeczowe, analiza opcji rzeczowych, opcje równoległe 
 
 
 
WSTĘP 
 
Podstawową kwestią, którą musi rozstrzygnąć każdy inwestor jest dylemat: „zainwestować, czy 
nie?” Kryterium decyzyjne w tradycyjnej teorii finansów realizowane jest w następujący sposób: 
1) kalkuluje się wartość zaktualizowaną oczekiwanych dochodów, generowanych przez rozważa-

ne przedsięwzięcie, 
2) oblicza się wartość dzisiejszą strumienia nakładów inwestycyjnych, 
3) sprawdza się, czy różnica powyższych wartości, czyli wartość zaktualizowana netto NPV, jest 

większa od zera; w przypadku odpowiedzi pozytywnej, podejmuje się decyzję o rozpoczęciu in-
westycji. 

 Ponadto, teoria klasyczna mówi, że przedsiębiorstwa powinny wchodzić na rynek lub zwięk-
szać skalę produkcji, gdy cena przewyższa długoterminowe jednostkowe koszty operacyjne oraz 
wychodzić z rynku lub zmniejszać skalę przedsięwzięć, gdy ceny spada poniżej kosztów produkcji. 
 Okazje inwestycyjne przedsiębiorstw wynikają głównie z zasobów ich kadr kierowniczych, po-
ziomu wiedzy technicznej, know-how, renomy spółki, pozycji rynkowej, marki oraz możliwości 
Produkcyjnych. Te ostatnie mogą być kreowane w czasie i pozwalają jej podejmować przedsię-
wzięcia, których nie są w stanie realizować inne firmy czy osoby. W górnictwie ich źródłem są m. 
in. koncesje i prawa własności. 
 Należy podkreślić, że stosowana powszechnie w procesach oceny ekonomicznej analiza zdys-
kontowanych przepływów pieniężnych (DCF) zajmuje się wyłącznie oczekiwanymi przepływami 
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pieniężnymi, które z uwagi na założenie niezmienności ryzyka w ciągu całego okresu istnienia przed-
sięwzięcia, dyskontowane są zwykle stałą stopą procentową. 
 Jest faktem powszechnie znanym, że analiza DCF w sposób systematyczny zaniża wartość pro-
jektów. Metoda przyjmuje, że o ile NPV projektu jest dodatnia, należy podjąć jego realizację z za-
łożeniem, że przedsięwzięcie zrealizowane zostanie według pojedynczego, oczekiwanego scenariu-
sza zdarzeń, przy określonych poziomach produkcji, cen i kosztów. W rzeczywistości przedsię-
biorstwa w większości przypadków dysponują możliwością odkładania inwestycji w czasie; z bie-
giem czasu ciągle zmieniają bądź korygują podjęte decyzje inwestycyjne. Możliwości te, nazywa-
ne opcjami rzeczowymi, nie są wyceniane. 
 Projekty rzeczywiste obejmują zbiory takich opcji; ich wartości mogą na siebie wzajemnie od-
działywać. Istnienie występujących po sobie opcji sekwencyjnych może istotnie zmienić wartość 
projektu; wykonanie wcześniejszych opcji może zmodyfikować walor bazowy a tym samym war-
tość następnych opcji na nim określonych. 
 Metodą, która pozwala na określenie ich wartości jest analiza opcji rzeczowych (real options 
valuation, ROV, lub real options analysis, ROA). Wyniki uzyskiwane z jej wykorzystaniem (np. 
Dixit, Pindyck 1994) pokazują, że koszt utraconych korzyści może być znaczny, zatem ignorowa-
nie jego wartości może prowadzić do popełniania istotnych błędów. Koszt ten jest wysoce wrażli-
wy na niepewność związaną z przyszłą wartością projektu – zmieniające się warunki ekonomiczne 
oddziałujące na postrzegane ryzyko przyszłych przepływów pieniężnych mogą mieć istotny wpływ 
na ponoszone nakłady – nawet większy niż zmiany stóp procentowych. 
 Analiza ROV dostarcza podpowiedzi na dzisiaj, jaki jest najlepszy moment rozpoczęcia reali-
zacji projektu i określa wartość przywileju odłożenia przedsięwzięcia w czasie bez udzielenia od-
powiedzi na pytanie: „kiedy?”. Metoda wyceny opcji rzeczowych sprowadza więc skomplikowany 
problem wyboru pomiędzy różnymi alternatywami do pojedynczej liczby (wartości opcji), która 
wyraża wartość elastyczności tego wyboru uwarunkowaną stanem natury w danym momencie przy-
szłości. Strategiczna wartość przedsięwzięcia otrzymywana w wyniku analizy ROV zawsze prze-
kracza poziom NPV uzyskanej z klasycznej analizy DCF o wartość elastyczności, która wynika 
z możliwości odroczenia inwestycji oraz modyfikowania przyjętych pierwotnie strategii operacyj-
nych. 
 Z biegiem czasu pokazano, że analiza opcji rzeczowych ROA nie stoi w sprzeczności z klasycz-
ną analizą DCF i że ta druga stanowi specjalny przypadek pierwszej. 
 Większość opracowań z zakresu ROA koncentruje się na analizie pojedynczych opcji. W świe-
cie rzeczywistym wartość elastyczności związana jest jednak z szeregiem opcji. Należy stwierdzić, 
wartości poszczególnych opcji wbudowanych w przedsięwzięcie nie dodają się tak więc istotne 
znaczenie może mieć jednak zakres interakcji pomiędzy nimi. Kombinowana wartość dwóch lub 
więcej opcji jest różna od sumy wartości opcji liczonych osobno. 
 Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie metodyki kalkulacji opcji występujących rów-
nolegle: opcji rozszerzenia i zmniejszenia skali przedsięwzięcia oraz opcji likwidacji w modelu ilo-
czynowego drzewa dwumianowego. 
 
 
1. ZAŁOŻENIE MAD (marketed asset disclaimer) 
 
Algorytm metody wyceny opcji jest pozornie prosty. Wystarczy zbudować stochastyczny model 
zmian instrumentu podstawowego, na którym są określone opcje, zidentyfikować jego walor bliź-
niaczy, a następnie skonstruować portfel replikujący wypłaty z instrumentu bazowego i opcji, 
umożliwiający przeprowadzenie jej wyceny w warunkach braku arbitrażu i neutralności względem 
ryzyka. 
 Podstawowym wymogiem, pozwalającym na zrealizowanie poprawnej wyceny opcji rzeczo-
wych jest zatem konieczność występowania w obrocie rynkowym instrumentu finansowego do-
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skonale skorelowanego z wycenianym przedsięwzięciem – tzw. waloru bliźniaczego (Cox, Ross 
1976, Brennan, Schwartz 1985, Copeland, Koller, Murrin 1994, Amram, Kulatilaka 1999). Jego 
istnienie pozwala na skonstruowanie, wraz z pożyczonymi papierami „wolnymi od ryzyka”, dyna-
micznego portfela replikującego wypłaty z ocenianego projektu w jakimkolwiek stanie natury, co, 
w konsekwencji, umożliwia wycenę w warunkach braku arbitrażu i neutralności względem ryzyka. 
 Istnienie waloru bliźniaczego jest kluczowym warunkiem formalnym wyceny opcji. W prakty-
ce oznacza to konieczność zidentyfikowania występujących w obrocie publicznym instrumentów 
finansowych, których wypłaty są doskonale skorelowane z wypłatami z wycenianych aktywów. 
 W porównaniu z innymi gałęziami przemysłu, na giełdach notowana jest stosunkowo duża ilość 
aktywów geologiczno-górniczych; jednak – z uwagi na trudny dostęp do danych empirycznych i spe-
cyfikę branży (wyjątkowość złóż, niepowtarzalność ich budowy geologicznej, podejmowanie roz-
maitych projektów na różnych etapach działalności) – zidentyfikowanie aktywów doskonale skore-
lowanych z wycenianym przedsięwzięciem w każdym stanie okresu jego istnienia, jest praktycznie 
niemożliwe. Przyjmowanie założenia, że dane przedsięwzięcie rzeczowe może być doskonale sko-
relowane z jakimiś instrumentami finansowymi wydaje się więc nieracjonalne (Borison 2005). Bre-
aley, Myers (2000) twierdzą wprost, że skoro w większości przypadków aktywa rzeczowe nie mają 
swych – notowanych na rynku – bliźniaczych odpowiedników, ich wycena z wykorzystaniem algo-
rytmów teorii opcji nie jest możliwa. 
 W związku z powyższym, istotnym przełomem w metodyce wyceny opcji rzeczowych stało się 
przyjęcie założenia o odrzuceniu wymogu istnienia występującego w obrocie rynkowym instru-
mentu bliźniaczego (marketed asset disclaimer, MAD) i stanowiącego, że walorem tym jest wyce-
niany projekt per se – bez elastyczności (Copeland, Antikarov 2001). Założenie to, promowane 
również w pracach innych klasyków teorii opcji rzeczowych (jak np. Trigeorgis 1999, Brealey, 
Myers 2000, Copeland, Koller, Murrin 2000, Trigeorgis, Mason 1987) zyskuje coraz większą licz-
bę zwolenników. 
 Promotorzy doktryny MAD, uznając słusznie, że zidentyfikowanie waloru bliźniaczego przed-
sięwzięcia rzeczowego jest praktycznie niemożliwe, odrzucają ten wymóg argumentując, że najle-
piej skorelowany z wycenianym projektem jest ten sam projekt. W konsekwencji, za jego instru-
ment bazowy przyjmują „statyczną” NPV projektu (a właściwie wartość bieżącą przepływów pie-
niężnych brutto, PV), uznając, że stosowanie tego miernika jako dobrego estymatora wartości ryn-
kowej jest uzasadnione ze względu na jego korelację z wartością rynkową. NPV, jako walor pod-
stawowy opcji rzeczowej, stanowi więc, w myśl propagatorów MAD, najlepsze neutralne oszaco-
wanie wartości projektu, która wystąpiłaby, gdyby projekt był w publicznym obrocie. Stąd również 
wartość opcji skonstruowanej na tym walorze jest najlepszym neutralnym oszacowaniem wartości 
rynkowej opcji, gdyby ta mogła być instrumentem w obrocie. Mając tak określony – i modelowany 
pierwotnie – walor podstawowy jedynymi danymi rynkowymi, które niezbędne są do przeprowa-
dzenia wyceny, są informacje na temat stóp „wolnych od ryzyka”. 
 
 
2. WYCENA OPCJI W PODEJŚCIU DRZEWA DWUMIANOWEGO 

COXA-ROSSA-RUBINSTEINA (CRR) 
 
W przeciągu dekad dopracowano się szeregu podejść i metod wyceny opcji. Do najbardziej popu-
larnych należą techniki, które pozwalają na dyskretną aproksymację ciągłego procesu bazowego 
(modele kratownicowe – lattice models). Modele konstruowane na bazie kratownic są – głównie 
z uwagi na możliwość wyceny pojedynczych i złożonych opcji typu amerykańskiego – szczególnie 
użyteczne w procesie wyceny projektów rzeczowych (Trigeorgis 1996). 
 Dzięki prostocie algorytmu i intuicyjnemu charakterowi modele te są w stosunkowo prosty spo-
sób adaptowane w popularnych arkuszach kalkulacyjnych. Najbardziej znanym przypadkiem w tej 
grupie jest model drzewa dwumianowego (dwustanowego), opracowany przez Coxa, Rossa i Ru-
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binsteina (1979), stanowiący dyskretne przybliżenie logarytmiczno-normalnego procesu dyfuzji opi-
sującego zmiany cen akcji. Model ten stanowi istotne uproszczenie procesu wyceny opcji. 
 Dwumianowy model wyceny zakłada, że wartość instrumentu podstawowego, V, zmienia się 
w taki sposób, że w każdej chwili może podążyć tylko w kierunku jednego z dwóch możliwych 
stanów – w górę (u > 1, z prawdopodobieństwem p), lub w dół (d < 1, z prawdopodobieństwem 
g = 1 – p), osiągając jeden z poziomów: uV lub dV (rys. 1). Wartości w skrajnej górnej gałęzi drze-
wa zmierzają do plus nieskończoności, a w gałęzi skrajnej dolnej – do zera. 
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Rys. 1. Iloczynowy (geometryczny) proces dwumianowy 
 
Kratownica dwumianowa reprezentuje zatem drzewo prawdopodobieństwa obejmujące binarne ga-
łęzie szans, charakteryzujące się tą wyjątkową właściwością, że wynik uzyskany wskutek podąża-
nia ścieżką zmian aktywów w górę, a następnie w dół, jest taki sam, jak wskutek poruszania się 
drogą alternatywną – w dół a następnie w górę. Istnieje zatem wiele ścieżek prowadzących do tych 
samych rezultatów, co znacząco redukuje liczbę węzłów kratownicy. Drzewo prawdopodobieństwa 
o takich właściwościach nazywane jest drzewem rekombinującym się. 
 Parametry u oraz d, opisując zachowanie się instrumentu bazowego w czasie, są tym samym de-
terminantami jego zmienności. Oryginalny model Coxa-Rossa-Rubinsteina (CRR) zakłada, że ilo-
czyn ud = 1, a więc u = 1/d. W schemacie CCR: 
   teu                                                                                                                           (1) 

   ted                                                                                                                         (2) 
natomiast prawdopodobieństwo neutralne względem ryzyka: 

   
du

dep
trf

                                                                                                                    (3) 

gdzie: u, d – odpowiednio: parametr wzrostów i spadków w procesie, σ – zmienność instrumentu 
bazowego, Δt – przedział czasu. 
 
 Z uwagi na fakt, że ud = 1 drzewo CRR jest drzewem symetrycznym, rekombinującym się. 
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 Opisany jak powyżej model stanowi aproksymację geometrycznego ruchu Browna i nazywany 
jest dwumianowym procesem iloczynowym, multiplikatywnym lub geometrycznym (multiplicative 
stochastic process, geometric process). Rozkład wartości końcowych instrumentu bazowego w ta-
kim modelu o parametrach (u, d, p, rf) w granicy, gdy Δt → 0, stanowi przybliżenie rozkładu loga-
rytmiczno-normalnego o parametrach (σ, rf). 
 Sposób wyceny opcji w modelu drzewa dwumianowego w podejściach: 
1) portfela replikującego, oraz 
2) prawdopodobieństwa neutralnego względem ryzyka, 
przedstawiono na rysunku 2. 
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Rys. 2. Rozwiązania drzewa opcyjnego w dwumianowym modelu Coxa- 
-Rossa-Rubinsteina (1979) dla oprocentowania ciągłego 
 
 
2. WYCENA PROJEKTU Z KOMBINACJĄ OPCJI: ZWIĘKSZENIA SKALI PROJEKTU, 

ZMNIEJSZENIA ZAKRESU PROWADZONYCH OPERACJI ORAZ LIKWIDACJI 
PRZEDSIĘWZIĘCIA W MODELU DWUOKRESOWYM 

 
 Kopalnia węgla kamiennego „Providence” S.A., o aktualnej wartości na poziomie 120 mln USD, 
ma w dyspozycji w ciągu dwóch lat następujące opcje działania: 
A. rozszerzenia skali projektu o 65%, z ceną wykonania KE = 90 mln USD, obejmującą koszt uz-

brojenia i wyposażenia nowej ściany wydobywczej, 
B. zmniejszenia zakresu prowadzonych operacji o 50%, z ceną wykonania KR = 50 mln USD, obej-

mującą likwidację jednego przodka wydobywczego i sprzedaż będących na jego wyposażeniu 
maszyn i urządzeń, 

C. likwidacji przedsięwzięcia, z kosztem wykonania KL = 80 mln USD. 
 Parametry wymienionych opcji przedstawiono w tabeli 1. 
 
Tabela 1. Opcje rzeczowe przedsięwzięcia „Providence” 

Nazwa opcji Typ opcji 
Czas życia

opcji 
[lata]

Cena 
wykonania, K 

[mln USD]
Równanie końcowe 

Opcja rozszerzenia 
skali projektu (o x%) 

Amerykańska 
opcja kupna 2 90 max[V; (1 + x) V – KE]

Opcja zmniejszenia zakresu 
prowadzonych operacji (o y%) 

Amerykańska 
opcja sprzedaży 2 50 max(V; yV + KR) 

Opcja likwidacji 
przedsięwzięcia 

Amerykańska 
opcja sprzedaży 2 80 max(V; KL) 
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 Zarząd kopalni w celu otrzymania informacji na temat wartości poszczególnych opcji oraz przed-
sięwzięcia zdecydował się na zrealizowanie oceny ekonomicznej z wykorzystaniem analizy opcji 
rzeczowych. 
 W związku na brak korelacji najważniejszych parametrów projektów z rynkiem przyjęto, zgod-
nie z założeniem MAD, że instrumentem pierwotnym wymienionych opcji jest wartość bieżąca pro-
jektu brutto (gross present value, PV). Skonsolidowaną zmienność wartości PV przedsiębiorstwa 
oszacowano – z zastosowaniem podejścia logarytmicznych stóp zwrotu z wartości bieżącej (z wy-
korzystaniem symulacji Monte Carlo) – na poziomie 22.3%. W związku z powyższym mnożnik 
wzrostów u = 1.25 (wartość w kroku rośnie o 25%), natomiast mnożnik spadków: d = 1/1.25 = 0.8 
(wartość maleje w kroku o 20%) (rys. 3). Zaprezentowany rysunek przedstawia ponadto zmiany 
wartości oczekiwanej projektu w warunkach występowania ryzyka oraz w środowisku „wolnym od 
ryzyka”. Stopę „wolną od ryzyka” przyjęto na poziomie 5%, a stopę „dostosowaną do ryzyka” – 
11.5%. 
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q – prawdopodobieństwo obiektywne wzrostu 
 
Rys. 3. Zmiany wartości instrumentu bazowego w czasie (opr. własne) 
 
 Wypłaty z projektu (ROV) oraz kombinacji wymienionych wykluczających się opcji (OP) za-
prezentowano w tabeli 2. Określenie wartości przedsięwzięcia, z przedstawieniem kryteriów decy-
zyjnych, pokazano na rysunku 4. Tabela 3 obejmuje wycenę projektu i elastyczności decyzyjnej: 
1) w podejściu portfela replikującego, 
2) w modelu neutralności względem ryzyka. 
 W każdym z węzłów drzewa następuje optymalizacja decyzji inwestycyjnej. 
 Obliczone wartości poszczególnych opcji przedstawiają się następująco: 
A. opcja zwiększenia skali projektu – 8.82 mln USD, 
B. opcja zmniejszenia zakresu prowadzonych operacji – 2.08 mln USD, 
C. opcja likwidacji przedsięwzięcia – 0.57 mln USD. 
 Suma wartości wszystkich wymienionych opcji kształtuje się na poziomie 11.57 mln USD. 
Wartość projektu obejmującego ich kombinację wynosi 11.00 mln USD – jest więc o 0.57 mln 
USD niższa od ich sumy algebraicznej. Różnica stanowi dokładnie wartość opcji likwidacji – moż-
na więc wyciągnąć wniosek, że w modelu kombinacji wymienionych trzech walorów opcja likwi-
dacji jest bezwartościowa; jest ona zdominowana przez pozostałe dwa walory i w żadnym stanie 
projektu nie opłaca się jej realizować. 
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Tabela 2. Przedsięwzięcie „Providence”: wypłaty z projektu i kombinacji opcji zwiększenia skali 
projektu, zmniejszenia zakresu prowadzonych operacji i likwidacji przedsięwzięcia (opr. własne) 

Węzeł Wypłata (ROV) 
[mln USD] 

Wartość projektu
bez elastyczności 

[mln USD] 

Wypłata (OP) 
[mln USD] 

D 
max(Vuu, 1.65 · Vuu – KE, 0.5 · Vuu + 
+ KZ, KL) = max[187.5, 1.65(187.5) – 
– 90, 0.5(187.5) + 50, 80] = 219.38 

187.5 

max{0, [(1.65 · Vuu – KE) – Vuu], [(0.5 · 
· Vuu + KZ) – Vuu], [KL – Vuu]} = 
= max(0, 219.38 – 187.5, 143.75 – 
– 187.5, 80 – 187.5) = 16.87 

E 
max(Vud, 1.65 · Vud – KE, 0.5 · Vud + 
+ KZ, KL) = max[120, 1.65(120) – 
– 90, 0.5(120) + 50, 80] = 120 

120 

max{0, [1.65 · Vud – KE) – Vdu], [(0.5 · 
· Vud + KZ) – Vud], [KL – Vud]} = 
= max(0, 108 – 120, 110 – 120, 80 – 
– 120) = 0 

F 
max(Vdd, 1.65 · Vdd – KE, 0.5 · Vdd + 
+ KZ, KL) = max[76.8, 1.65(76.8) – 
– 90, 0.5(76.8) + 50, 80] = 88.4 

76.8 

max{0, [1.65 · Vdd – KE) – Vdd], [(0.5 · 
· Vdd + KZ) – Vdd], [KL – Vdd]} = 
= max(0, 36.72 – 76.8, 0, 88.4 – 
– 76.8, 80 – 76.8) = 11.6 

 

ROVA = max[131, 
1.65(120) – 90, 0.5(120) 
+ 50, 80] =  131

ROVB = max[166.87, 
1.65(150) – 90, 0.5(150) 
+ 50, 80] =  166.87

1 – q = 0.3 ROVC = max[100.91, 
1.65(96) – 90, 0.5(96) + 
50, 80] = 100.91
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zmniejszenia 
skali projektu

wykonać opcję
zwiększenia 
skali projektu

 
 
Rys. 4. Wycena wartości opcyjnej (ROV0) w modelu z kombinacją opcji zwiększenia skali projektu, 
zmniejszenia zakresu prowadzonych operacji oraz likwidacji przedsięwzięcia (opr. własne) 

 
PODSUMOWANIE 
 

Podstawową metodą wyceny aktywów rzeczowych jest analiza zdyskontowanych przepływów 
pieniężnych (DCF). DCF bazuje na założeniu, że o ile NPV > 0, projekt realizowany jest – po pod-
jęciu decyzji inwestycyjnej – według określonego, pojedynczego scenariusza – aż do końca okresu 
istnienia. Klasyczna teoria inwestycji pomija więc możliwość odkładania przedsięwzięcia w czasie 
oraz modyfikowania z czasem pierwotnie podjętych decyzji w zakresie harmonogramu i wielkości 
produkcji w odpowiedzi na zmiany warunków gospodarowania i informacje płynące z rynku. Moż- 
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Tabela 3. Wycena wartości opcyjnej (ROV0) i wartości elastyczności (OP0) w modelu z kombinacją opcji 
zwiększenia skali projektu, zmniejszenia zakresu prowadzonych operacji oraz likwidacji przedsięwzięcia 

Parametry opcji Parametry procesu 

1) Instrument podstawowy: wartość projektu brutto V 
2) Wartość bieżąca instrumentu bazowego: 
V0 = 120 mln USD 
3) Rodzaj opcji: A) amerykańska opcja kupna, B-C) ame-
rykańska opcja sprzedaży, 
4) Cena wykonania K: A) 90 mln USD, B) 50 mln USD, 
C) 80 mln USD 
5) Czas życia opcji: τ = 2 lata 
6) zmiana instrumentu bazowego: 1) 1.65V, 2) 0.5V 

1) Parametr wzrostów: u = 1.25 
2) Parametr spadków: d = 1/u = 0.625 
3) Prawdopodobieństwo obiektywne wzrostu: q = 0.7 
4) Prawdopodobieństwo obiektywne spadku: 1 – q = 0.3 
5) Zmienność: σ = 22.31% 
6) Stopa „wolna od ryzyka”: rf = 5% 
7) Stopa „dostosowana do ryzyka”: RADR = 11.5% 

Wycena 
Projekt z elastycznością (real options value, ROV) Elastyczność decyzyjna (option premium, OP) 

A. Podejście portfela replikującego 
a) węzeł B:  
m · Vuu – (1 + rf)B = ROVuu = max[187.5, 1.65(187.5) –   
– 90, 0.5(187.5) + 50, 80] = 219.38 
m · Vud – (1 + rf)B = ROVud = max[120, 1.65(120) – 90, 
0.5(120) + 50, 80] = 120 
m = 1.47, B = 53.97 
ROVu = m · Vu – B = 1.47· 150 – 53.97 = 166.87 
ROVB = max[166.87, 1.65(150) – 90, 0.5(150) + 50, 80] = 
= 166.87 mln USD 
b) węzeł C: 
m · Vud – (1 + rf)B = ROVud = max[120, 1.65(120) – 90, 
0.5(120) + 50, 80] = 120 
m · Vdd – (1 + rf)B = ROVdd = max[76.8, 1.5(76.8) – 90, 
0.5(76.8) + 50, 80] = 88.4 
m = 0.731, B = –30.69 
ROVd = 0.731 · 96 + 30.69 = 100.91 
ROVC = max[100.91, 1.50 (96) – 90, 0.5(96) + 50, 80] =   
= 100.91 mln USD 
c) węzeł A: 
m · Vu – (1 + rf)B = ROVB = m · 150 – (1 +                        
+ 0.05)B = 166.87 
m · Vd – (1 + rf)B = ROVC = m · 96 – (1 + 0.05)B = 100.91
m = 1.22, B = 15.57 
ROV0 = 1.22 · 120 – 15.57 = 131.00 
ROVA = max[131, 1.65(120) – 90, 0.5(120) + 50, 80] =     
= 131.00 mln USD 

a) węzeł B:  
m · Vuu – (1 + rf)B = OPuu = max{0, [(1.65 · 187.5 – 90) –      
– 187.5], [(0.5 · 185.5 + 50) – 185.5], [80 – 185.5]} = 31.85  
m · Vud – (1 + rf)B = OPud = max{0, [(1.65 · 120 – 90) –  
– 120], [(0.5 · 120 + 50) – 120], [80 – 120]} = 0 
m = 0.47, B = 53.97 
OPu = m · Vu – B = 0.47 · 150 – 53.97 = 16.87 
OPB = max{16.87, [(1.65 · 150 – 90) – 150], [(0.5 · 150 +  
+ 50) – 150], [80 – 150]} = 16.87 mln USD 
b) węzeł C: 
m · Vud – (1 + rf)B = OPud = max{0, [(1.65 · 120 – 90) –  
– 120], [(0.5 · 120 + 50) – 120], [80 – 120]} = 0 
m · Vdd – (1 + rf)B = OPdd = max{0, [(1.65 · 76.8 – 90) –        
– 76.8], [(0.5 · 76.8 + 50) – 76.8], [80 – 76.8]} = 11.6 
m = –0.269, B = –30.69 
OPd = –0.269 · 96 + 30.69 = 4.91 
OPC = max{4.91, [(1.65 · 120 – 90) – 120], [(0.5 · 120 + 50) –
– 120], [80 – 120]} = 4.91 mln USD 
c) węzeł A:  
m · Vu – (1 + rf)B = OPB = m · 150 – (1 + 0.05)B = 16.87 
m · Vd – (1 + rf)B = OPC = m · 96 – (1 + 0.05)B = 4.91 
m = 0.22, B = 15.57 
OP0 = 0.22 · 120 – 15.57 = 11.00 
OPA = max{11, [(1.65 · 120 – 90) – 120], [(0.5 · 120 + 50) –  
– 120], [80 – 120]} = 11.00 mln USD 

B. Podejście prawdopodobieństwa neutralnego względem ryzyka 
p = (1 + rf – d)/(u – d) = (1.05 – 0.625)/(1.25 – 0.625) =    
= 0.56 
a) węzeł B:  
ROVu = (p · ROVuu + (1 – p)ROVud)/(1 + rf) = (0.56 ·         
· 219.38 + 0.44 · 120)/1.05 = 166.87 
ROVB = max[166.87, 1.65(150) – 90, 0.5(150) + 50, 80] = 
= 166.87 mln USD 
b) węzeł C: 
ROVd = (p · ROVud + (1 – p)ROVdd)/(1 + rf) = (0.56 ·  
· 120 + 0.44 · 88.4)/1.05 = 100.91 
ROVC = max[100.91, 1.50 (96) – 90, 0.5(96) + 50, 80] =   
= 100.91 mln USD 
c) węzeł A: 
ROV0 = (p · ROVB + (1 – p)ROVC)/(1 + rf) = (0.56 ·           
· 166.87 + 0.44 · 100.91)/1.05 = 131.00 
ROVA = max[131, 1.65(120) – 90, 0.5(120) + 50, 80] =     
= 131.00 mln USD 

p = (1 + rf – d)/(u – d) = (1.05 – 0.625)/(1.25 – 0.625) = 0.56 
a) węzeł B:  
OPu = (p · OPuu + (1 – p)OPud)/(1 + rf) = (0.56 · 31.85 + 0.44 · 
· 0)/1.05 = 16.87 
OPB = max{16.87, [(1.65 · 150 – 90) – 150], [(0.5 · 150 +  
+ 50) – 150], [80 – 150]} = 16.87 mln USD 
b) węzeł C: 
OPd = (p · OPud + (1 – p)OPdd)/(1 + rf) = (0.56 · 0 + 0.44 ·        
· 11.6)/1.05 = 4.91 
OPC = max{4.91, [(1.65 · 120 – 90) – 120], [(0.5 · 120 + 50) –
– 120], [80 – 120]} = 4.91 mln USD 
c) węzeł A: 
OP0 = (p · OPB + (1 – p)OPC)/(1 + rf) = (0.56 · 16.87 + 0.44 ·   
· 4.91)/1.05 = 11.00 
OPA = max{11, [(1.65 · 120 – 90) – 120], [(0.5 · 120 + 50) –  
–120], [80 – 120]} = 11.00 mln USD 
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liwość odłożenia podjęcia inwestycji w czasie i korygowania przyjętej strategii operacyjnej są ce-
chami, których znaczenie w rzeczywistości może być niezwykle istotne. Brak uwzględnienia w pro-
cesie oceny ekonomicznej wartości tych możliwości, wyrażających się w pojęciu elastyczności de-
cyzyjnej, stanowi koszt utraconych korzyści; może to prowadzić, w konsekwencji, do podjęcia błęd-
nych decyzji. 
 Znaczenie elastyczności decyzyjnej wzrasta wraz ze spadkiem NPV; jak pokazują doświadcze-
nia teoretyczne i praktyczne metoda wyceny opcji rzeczowych powinna być stosowana w przypad-
kach, gdy NPV jest mniejsza od nakładów inwestycyjnych. W pozostałych sytuacjach, wyniki ana-
lizy DCF są wystarczająco wiarygodne dla podejmowania decyzji inwestycyjnych. 
 Wartość elastyczności uzależniona jest od liczby i typów opcji związanych z danym przedsię-
wzięciem; dla ostatecznego rezultatu znaczenie ma również konfiguracja tych walorów – odmienne 
wyniki otrzymuje się w przypadkach, gdy opcje rzeczowe występują w sekwencji, inne – gdy wy-
stępują jednocześnie. Referat przedstawia podejście do wyceny tych drugich (opcje równoległe) 
w podejściach portfela replikującego i prawdopodobieństwa względem ryzyka. 
 
 
 
Valuation of Mineral Project with Simultaneous Options 
 
In the last decades Real Options Valuation (ROV) has been gaining a leading role among methods 
of economic evaluation and risk analysis of projects. This method enables valuation of managerial 
flexibility which includes postponing investments and reformulating of operating strategies of com-
panies. By doing this, the method delivers higher project values than derived from the classical dis-
count approaches, such as NPV. The value of flexibility may be of lower or greater importance – 
depending on types, configuration and sequence of occurring real options. 
 Common methods of real options valuation are built on lattice models which approximate con-
tinuous stochastic process. One of the most popular techniques used for real options valuation – 
a marketed asset disclaimer approach (MAD) – is based on the binomial tree. The paper presents 
valuation of the mineral project with three simultaneous options: option-to-expand, option-to-con-
tract and option-to-abandon. 
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STRESZCZENIE: Ryzyko towarzyszy wszystkim decyzjom i działaniom podejmowanym w przed-
siębiorstwie, a jego realizacja w sposób istotny wpływa na wyniki działalności. W turbulentnym 
otoczeniu charakteryzującym współczesne gospodarki zarządzanie ryzykiem staje się zatem wa-
runkiem koniecznym przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa. W przedsiębiorstwach górniczych w 
związku ze specyfiką prowadzonej działalności następuje intensyfikacja czynników ryzyka zwią-
zana z występowaniem zagrożeń naturalnych. Z uwagi na rangę tego ryzyka w niniejszej publikacji 
podjęto próbę holistycznej oceny ryzyka operacyjnego związanego z występowaniem zagrożeń na-
turalnych. By tak postawiony cel zrealizować w pierwszej części przedstawiono metodykę identy-
fikacji i oceny ryzyka operacyjnego w teorii zarządzania następnie rozważania i badania sprowa-
dzono na grunt przedsiębiorstwa górniczego. Badaniem objęto lata 2003-2009, ocenie poddając 
zagrożenia: gazowe, pyłowe, tąpaniami oraz pożarowe. Ostateczny wynik podjętych badań to holi-
styczna klasa ryzyka operacyjnego charakteryzująca badane przedsiębiorstwo górnicze w latach 
2003-2009.  
 
SŁOWA KLUCZOWE: Ryzyko operacyjne, zagrożenia naturalne, przedsiębiorstwo górnicze 
 
 
 
1. METODYKA BADAŃ W PROCESIE IDENTYFIKACJI 

I OCENY RYZYKA OPERACYJNEGO 
 

Na wstępie rozważań nad istotą ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwie warto odnieś się do 
podstawowych pojęć wykorzystywanych w podjętym procesie badawczym. I tak, w odniesieniu do 
ryzyka przyjmuje się definicję L. Osiatyńskiego, zgodnie, z którą ryzyko to „grożąca podmiotowi 
gospodarującemu możliwość całkowitego lub częściowego niepowodzenia przedsięwzięcia lub in-
teresów, co do których podmiot gospodarujący ma świadomość związanych z nim niebezpie-
czeństw, nie ma natomiast a priori pewności co do ich zaistnienia lub wielkości strat, i co do któ-
rych bierze na siebie odpowiedzialność za mogące wyniknąć konsekwencje[1,2]”. Przy rozpatry-
waniu ryzyka operacyjnego zawężeniu ulegnie jednak kategoria badanych przedsięwzięć. Będą to 
wyłącznie działania o charakterze bieżącym, operacyjnym, realizowane w toku podstawowej dzia-
łalności przedsiębiorstwa. 

W odniesieniu do zarz dzania ryzykiem przyjęto koncepcję C.A. Williamsa, M.L. Smitha, 
P.C. Younga definiując je jako „szeroko rozumiane działania zarządcze, których zadaniem jest 
identyfikacja i ocena ryzyka i niepewności oraz walka z ich przyczynami i wpływem na organiza-
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cję [3, 4]”. Mając na uwadze permanentną obecność ryzyka w działalności przedsiębiorstwa tak 
rozumiane zarządzanie ryzykiem ma długoterminowy, strategicznych charakter, który w działalno-
ści bieżącej przekłada się na sekwencję działań operacyjnych [5]. 

Identyfikacja ryzyka obejmować będzie działania zmierzające do jak najpełniejszego okre-
ślenia jakie ryzyka zagrażają przedsiębiorstwu [6]. W ramach tego etapu planuje się także określe-
nie możliwych następstw ujawnionych rodzajów ryzyka [7]. Ocena ryzyka [8] związana będzie 
z określeniem poziomu ryzyka [9, 10], przy czym nie ma wymagania by grożące podmiotowi nie-
bezpieczeństwo było mierzalne. Wystarczy, że prawdopodobieństwo wyniku innego niż oczekiwa-
ny zawarte będzie w przedziale (0;1) [3]. W świetle powyższego na tym etapie niezbędne staje się 
przede wszystkim stwierdzenie, że dane ryzyko jest możliwe, bez konieczności przyporządkowa-
nia temu ryzyko określonej wartości prawdopodobieństwa. 

Poddając ocenie ryzyko operacyjne w przedsiębiorstwie górniczym skoncentrowano się na za-
grożeniach naturalnych obejmujących zagrożenia: gazowe, pyłowe, tąpaniami i pożarowe [11]. 
Badanie intensywności i zmienności wymienionych zagrożeń przeprowadzono w latach 2003-2009 
w oparciu o statystyczne metody pomiaru ryzyka bazujące na średniej arytmetycznej, odchyleniach 
standardowych i współczynnikach zmienności. Następnie podjęto próbę agregacji otrzymanych 
wyników w postaci macierzy ryzyka operacyjnego w zakresie zagrożeń naturalnych. Tworząc ma-
cierze ryzyka rozpatrywano natężenie i zmienność badanych zagrożeń naturalnych. W oparciu o te 
dwie cechy otrzymano cztery podstawowe klasy ryzyka operacyjnego w ramach różnych badanych 
typów zagrożeń: 

1. klasa ryzyka 1, charakteryzująca się niskim natężeniem badanego zagrożenia i niską 
zmiennością, 

2. klasa ryzyka 2, odnosząca się niskiego natężenia zagrożenia, ale cechującego się wysoką 
zmiennością, 

3. klasa ryzyka 3, odnosząca się do zagrożeń o wysokim natężeniu i niskiej zmienności, 
4. klasa ryzyka 4, charakteryzująca się wysokim natężeniem i zmiennością badanych zagro-

żeń. 
Graficzne ujęcie wymienionych klas ryzyka operacyjnego przedstawiono na rysunku 1. 
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Rys. 1. Macierz ryzyka operacyjnego w zakresie zagrożeń naturalnych 
Figure 1. Matrix of operational risk in context of natural hazards 
(Źródło: opracowanie własne na podstawie I.Staniec, K.M.Klimczak, Ryzyko operacyjne, [w:] Zarz dzanie 
ryzykiem operacyjnym, pod red. I.Staniec i J.Zawiły-Niedźwieckiego, C.H.Beck, Warszawa 2008, str.42) 
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Przedstawiona na rysunku macierz ryzyka operacyjnego powstała w kilku wariantach dla po-
szczególnych rodzajów zagrożeń naturalnych. Otrzymane wyniki zagregowano poprzez przypisa-
nie poszczególnym zagrożeniom wag ustalonych na podstawie wywiadów z ekspertami z zakresu 
górnictwa węgla kamiennego. Ostateczny rezultat pierwszego etapu badawczego to jedna zbiorcza 
roczna klasa ryzyka operacyjnego w zakresie zagrożeń naturalnych dla badanego przedsiębiorstwa 
górniczego [12].  
 
 
2. IDENTYFIKACJA I OCENA ZAGROŻEŃ GAZOWYCH 
 

W pierwszej fazie badań nad zagro eniami gazowymi posłużono się podstawową miarą in-
tensywności zagrożenia metanowego, jaką jest metanowość bezwzględna wyrażona w milionach 
metrów sześciennych metanu na rok – mln m3 CH4/rok oraz w metrach sześciennych na minutę - 
m3 CH4/min. Wykorzystano również metanowość względną poprzez odniesienie metanowości 
bezwzględnej w mln m3 CH4/rok do wydobycia w tonach - mln m3 CH4/rok na tonę wydobycia. W 
każdym przypadku skalkulowano także wartość średnią prezentowanej miary oraz odchylenie 
standardowe i współczynnik zmienności charakteryzujące zróżnicowanie badanej cechy w przed-
siębiorstwie górniczym. W ostatniej fazie badań nad zagrożeniami gazowymi przedstawiono kate-
goryzację zagrożeń metanowych w poszczególnych kopalniach z uwzględnieniem klas przedsta-
wionych w powyżej.  

Po zidentyfikowaniu natężenia zagrożeń gazowych w badanym przedsiębiorstwie górniczym 
w celach porównawczych dokonano oceny tych zagrożeń we wszystkich funkcjonujących w gór-
nictwie węgla kamiennego przedsiębiorstwach górniczych. Wyniki opisanego etapu zawarto w ta-
beli 1. 

 
 

Tabela 1. Metanowość bezwzględna i względna w górnictwie węgla kamiennego w Polsce i badanym przed-
siębiorstwie górniczym w latach 2003-2009 
Table 1. Methane in Polish mining and in examined mining company in 2003-2009 

Dane 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Metanowość w mln m3 CH4/rok 798,1 825,9 851,1 870,3 878,9 880,9 855,71 
Łączna metanowość bezwzględ-
na w mln m3 CH4/rok dla przed-

siębiorstwa  
349,87 320,24 406,72 382,55 402,29 373,4 387,37 

Udział w metanowości ogółem 
w % 43,84 38,77 47,79 43,96 45,77 42,39 45,27 

Metanowość bezwzględna w m3 
CH4/min 1522,4 1574,1 1623,2 1660,1 1673,9 1679,1 1646,1 

Łączna metanowość bezwzględ-
na w m3 CH4/min dla przedsię-

biorstwa  
632,03 606,11 777,22 735,6 766,08 707,1 745,38 

Udział w metanowości ogółem 
w % 41,52 38,51 47,88 44,31 45,77 42,11 45,28 

Metanowość względna w m3 
CH4/min na tonę wydobycia 3,48 3,22 4,19 4,06 4,33 4,23 5,08 

Średnia metanowość względna w 
m3 CH4/min na tonę wydobycia 

dla przedsiębiorstwa  
7,31 5,91 7,43 7,66 9,39 9,30 10,23 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów rocznych o stanie zagro e  naturalnych i technicznych w 
górnictwa w gla kamiennego w Polsce, pod red. J.Konopko, Główny Instytut Górnictwa, 2003-2009. 
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Udział badanego przedsiębiorstwa górniczego w metanowości bezwzględnej w polskim gór-
nictwie węgla kamiennego w całym badanym okresie przekraczał 40%, a średnia wartość metano-
wości względnej w była prawie dwukrotnie wyższa od średniej wartości tego wskaźnika w całej 
branży górniczej. Wskazuje to na wysoki poziom zagrożeń metanowych w badanym przedsiębior-
stwie górniczym.  

Dane zawarte w tabeli 1 wykorzystano do określenia natężenia zagrożeń metanowych w bada-
nym przedsiębiorstwie górniczym. Założono, że wysoki (W) poziom natężenia zagrożeń gazowych 
to poziom powyżej średniej wartości metanowości względnej w całej branży górniczej. Niski po-
ziom zagrożenia (N) to poziom poniżej wartości średniej metanowości względnej. Ponadto przyję-
to założenie o wysokim (W) zróżnicowaniu badanej cechy przy współczynniki zmienności powy-
żej 30% i niskim zróżnicowaniu przy współczynniku zmienności poniżej 30% (N). Wyniki oceny 
natężenia i zmienności zagrożeń gazowych wraz ze wskazaniem klasy ryzyka dla badanego przed-
siębiorstwa górniczego zawarto w tabeli 2. 

 
 

Tabela 2. Klasa ryzyka operacyjnego w zakresie zagrożeń gazowych w badanym 
przedsiębiorstwie górniczym w latach 2003-2009 
Table 2. Class of operational risk in context of gas threats in examined mining company in 2003-2009 

Dane 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Zmienność W W W W W W W 
Natężenie W W W W W W W 

Klasa ryzyka 4 4 4 4 4 4 4 
W- wysoki, N – niski Źródło: opracowanie własne. 
 
 

Zgodnie z powyższym zróżnicowanie metanowości bezwzględnej i względnej w badanej spół-
ce węglowej w całym analizowanym okresie jest bardzo wysokie. Ponadto wartość metanowości 
względnej znacznie przewyższają wartość średniej branżowej, co implikuje przypisanie badanemu 
przedsiębiorstwu wysokiego natężenia badanego czynnika ryzyka. Wysoka zmienność i natężenie 
zagrożeń metanowych w badanym przedsiębiorstwie sprawiają, że w całym analizowanym okresie 
przedsiębiorstwo należy do czwartej klasy ryzyka operacyjnego w zakresie zagrożeń naturalnych 
gazowych.  

 
 

3. IDENTYFIKACJA I OCENA ZAGROŻEŃ PYŁOWYCH 
 

W kolejnym etapie badań analizie poddano zagro enia py owe, które obok zagrożeń gazo-
wych są jednym z najistotniejszych czynników ryzyka operacyjnego. W kopalniach węgla kamien-
nego podczas urabiania, transportu, magazynowania i przeróbki węgla powstają duże ilości pyłu 
węglowego. Jest to pył niebezpieczny, który może zapoczątkować i przenieś wybuch. By go zneu-
tralizować w kopalniach węgla kamiennego wykorzystuje się pył kamienny, zawierający niepalne 
części stałe. Jest on dodawany do pyłu węglowego i sprawia, że powstała mieszanka staje się nie-
zdolna do zapłonu i przeniesienia wybuchu [13].  

W badaniach nad zagrożeniami pyłowymi do określenia natężenia i zmienności tych zagrożeń 
wykorzystano ilość pyłu kamiennego zużywanego w poszczególnych kopalniach tworzących ba-
dane przedsiębiorstwo górnicze. Odniesiono się także do wartości średniego rocznego zużycia pyłu 
kamiennego w całej branży górniczej. W badaniach posłużono się zarówno wartościami bez-
względnymi charakteryzującymi ilość zużytego pyłu kamiennego w tonach, jak i wartościami 
względnymi – wskaźnikiem zużycia pyłu kamiennego na 1000 ton wydobycia. 
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W celu ostatecznej oceny zagrożeń pyłowych w badanym przedsiębiorstwie odniesiono się do 
wskaźników zużycia pyłu kamiennego w górnictwie węgla kamiennego w latach 2003-2009. Ze-
stawienie branżowe przedstawiono w tabeli 3. 
 
Tabela 3. Zużycie pyłu kamiennego w ujęciu bezwzględnym i względnym w górnictwie węgla kamiennego w 
Polsce i badanym przedsiębiorstwie górniczym w latach 2003-2009 
Table 3. Use of stone dust in Polish mining and in examined mining company in 2003-2009 

Dane 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Łączne zużycie pyłu kamiennego w 

górnictwie w tonach 71234,0 67687,0 63493,0 59675,0 66102,0 70519,8 74818,8 

Łączne zużycie pyłu kamiennego w 
badanym przedsiębiorstwie w to-

nach 
23763,9 23634,3 22128,5 21056,2 24672,9 27776,5 33362,5 

Udział w zużyciu ogółem 
w % 33,36 34,92 34,85 35,28 37,33 39,39 44,59 

Wskaźnik zużycia pyłu w górnic-
twie w t/1000 t wydobycia 0,709 0,680 0,655 0,633 0,758 0,846 0,966 

Średni wskaźnik zużycia pyłu w 
badanym przedsiębiorstwie w 

t/1000 t wydobycia 
0,548 0,479 0,439 0,425 0,560 0,679 0,851 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów rocznych o stanie …, op.cit. 
 
Zużycie pyłu kamiennego wzrasta zarówno w górnictwie węgla kamiennego, jak i w badanym 
przedsiębiorstwie. Wzrasta także udział badanego przedsiębiorstwa w zużyciu ogółem. W ujęciu 
względnym w całym badanym okresie przedsiębiorstwo realizuje wskaźniki niższe od średniej 
branżowej, co sugeruje niższy od przeciętnego poziom zagrożeń pyłowych.  

W oparciu o przedstawioną analizę dokonano oceny klas ryzyka operacyjnego w zakresie za-
grożeń pyłowych w badanym przedsiębiorstwie w latach 2003-2009. Wyniki zawarto w tabeli 4.  

 
Tabela 4. Klasa ryzyka operacyjnego w zakresie zagrożeń naturalnych pyłowych 
w Kompanii Węglowej S.A. w latach 2003-2009 
Table 4. Class of operational risk in context of dust threats in examined mining company in 2003-2009 

Dane 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Zmienność W W W W W W W 
Natężenie N N N N N N N 

Klasa ryzyka 2 2 2 2 2 2 2 
W- wysoki, N - niski 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Zgodnie z powyższym w całym badanym okresie wartości wskaźników wykorzystania pyłu 
kamiennego w badanym przedsiębiorstwie były niższe od średniej dla górnictwa węgla kamienne-
go w Polsce. W ramach poszczególnych kopalń były jednak silnie zróżnicowane, co sprawiało, że 
badana cecha charakteryzowała się wysoką zmiennością. W rezultacie w latach 2003-2009 przed-
siębiorstwo zakwalifikowano do 2 klasy ryzyka operacyjnego w zakresie zagrożeń pyłowych. 
 
 
4. IDENTYFIKACJA I OCENA ZAGROŻEŃ TĄPANIAMI 
 

Kolejną z badanych grup zagrożeń naturalnych były zagro enia t paniami [14]. Zagrożenia 
te występują w rejonach dużych naprężeń, ze znaczną wytrzymałością skał i prowadzą do ich dy-
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namicznego zniszczenia. Z uwagi na niską częstotliwość tych zdarzeń w ocenie natężenia zagrożeń 
tąpaniami wykorzystano nieco odmienną od dotychczasowej metodykę. W procesie badawczym 
posłużono się częstotliwością występowania tąpań w badanym przedsiębiorstwie oraz w górnic-
twie ogółem. Odstąpiono od badania zmienności zagrożeń i do oceny natężenia wykorzystano 
energię odnotowanych wstrząsów.  

W tabeli 5 dokonano porównania zagrożeń tąpaniami w badanym przedsiębiorstwie górni-
czym i górnictwie węgla kamiennego ogółem. Do porównania wykorzystano: 

liczbę tąpnięć w ujęciu względnym – obliczoną jako stosunek ilości tąpnięć do wielkości 
wydobycia w milionach ton, 
średnią energię wstrząsów – kalkulowaną jako średnią arytmetyczną energii wstrząsów wy-
stępujących w badanym okresie.  

 Wyniki przeprowadzonych obliczeń zostały następnie wykorzystane do oceny ryzyka opera-
cyjnego w zakresie zagrożeń naturalnych tąpaniowych w badanym przedsiębiorstwie górniczym. 
 
Tabela 5. Liczba tąpnięć w ujęciu względnym oraz średnia energia wstrząsów w górnictwie 
węgla kamiennego w Polsce i badanym przedsiębiorstwie górniczym w latach 2003-2009 
Table 5. Number of bumps and average energy of bumps in Polish mining 
and in examined mining company in 2003-2009 

Dane 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Liczba tąpnięć w górnictwie węgla 

kamiennego 
 [tąpnięcia na milion ton wydobycia] 

0,0398 0,0302 0,0309 0,0424 0,0323 0,0566 0,0131 

Liczba tąpnięć w badanym przedsię-
biorstwie górniczym 

[tąpnięcia na milion ton wydobycia] 
0,0208 0,0563 0,0583 0,0407 0,0214 0,0449 0,0237 

Średnia energia wstrząsów w górnic-
twie węgla kamiennego [J] 7·106 4·107 7,3·106 1,2·108 2,7·107 2,4·107 3·107 

Średnia  energia wstrząsów w bada-
nym przedsiębiorstwie górniczym [J] - 4·107 7,3·106 1,5·108 8·107 5,4·106 3·107 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów rocznych o stanie …, op.cit. 
 

Zgodnie z danymi zawartymi w tabeli 5 w okresie 2005-2006 oraz w 2009 roku w badanym przed-
siębiorstwie górniczym odnotowano wyższą względną ilość tąpnięć niż w górnictwie węgla ka-
miennego ogółem. Energia wstrząsów dorównywała średniej dla górnictwa w 2004, 2005 i 2009 
roku i była od niej wyższa w 2007 roku. W oparciu o powyższe informacje dokonano oceny ryzyka 
operacyjnego w zakresie zagrożeń naturalnych tąpaniowych. Wyniki tej oceny zawarto w tabeli 6. 
 
Tabela 6. Klasa ryzyka operacyjnego w zakresie zagrożeń naturalnych 
tąpaniowych w Kompanii Węglowej S.A. w latach 2003-2009 
Table 6. Class of operational risk in context of bumps threats in examined mining company in 2003-2009 

Dane 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Częstość N W W N N N W 
Natężenie N W W W W N W 

Klasa ryzyka 1 4 4 3 3 1 4 
W- wysoki, N - niski 
Źródło: opracowanie własne. 
 
Z uwagi na wysoką częstość występowania i wysoką energię wstrząsów w latach 2004-2005 i w 
roku 2009 badane przedsiębiorstwo górnicze zakwalifikowano do czwartej klasy ryzyka. Niższa 
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częstość występowania tąpań w okresie 2003-2007 pozwoliła przypisać przedsiębiorstwu trzecią 
klasę ryzyka. W 2003 i 2008 klasę ryzyka określono jako pierwszą.  

Ostatnią z analizowanych grup typowych zagrożeń naturalnych były zagro enia po arowe. 
W analizie tych zagrożeń wykorzystano informacje pochodzące z kopalń oraz Centralnej Stacji Ra-
townictwa Górniczego i Głównego Instytutu Górnictwa. Z uwagi na incydentalny charakter i niską 
częstość występowania w tym przypadku nie można było przeprowadzić analizy statystycznej. 
W celu oceny zagrożeń pożarowych wykorzystano więc wskaźnik pożarowości kalkulowany dla 
poszczególnych spółek węglowych i całej branży górniczej. Wskaźnik ten jest relacją liczby poża-
rów do wielkości wydobycia węgla kamiennego w milionach ton: 

   
W
PWp  

gdzie: Wp – wskaźnik pożarowości, P – ilość pożarów w roku, W – wydobycie w milionach ton. 
 
W przypadku zagrożeń pożarowych niemożliwe było określenie zmienności badanej cechy, 

dlatego też w celu przypisania klasy ryzyka operacyjnego posłużono się rankingiem. Skalkulowano 
wskaźniki pożarowości dla poszczególnych spółek. Następnie przedsiębiorstwom z najniższą war-
tością wskaźnika pożarowości w danym roku przyporządkowano klasę ryzyka 1. Kolejnym warto-
ściom dalsze klasy ryzyka, to jest 2, 3 i 4.  

Wyniki prowadzonej analizy zagrożeń pożarowych zagregowano. Wartości wskaźników poża-
rowości oraz klasy ryzyka operacyjnego w zakresie zagrożeń naturalnych pożarowych w latach 
2003-2009 zawarto w tabeli 7. 
 
 
Tabela 7. Wartości wskaźników pożarowości w branży górniczej w latach 2003-2009 oraz klasy ryzyka ope-
racyjnego w zakresie zagrożeń naturalnych pożarowych 
Table 8. Fire indexes in Polish mining in 2003-2009 and classes of operational risk in context of fire threats 

Badane 
podmioty Dane 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ogółem w 
górnictwie 
węgla ka-
miennego 

Wielkość wydoby-
cia w mln ton 100,40 99,50 97,00 94,30 93,00 88,30 76,30 

Liczba pożarów 5,00 7,00 9,00 3,00 4,00 9,00 11,00 

Wartość wskaźnika 
pożarowości 0,05 0,07 0,09 0,03 0,04 0,10 0,14 

Spółka 1 

Wielkość wydoby-
cia w mln ton 13,65 13,74 12,82 12,43 11,82 13,64 11,40 

Liczba pożarów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,00 

Wartość wskaźnika 
pożarowości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,09 

Klasa ryzyka 1 1 1 1 1 3 2 

Spółka 2 – 
badane 

przedsiębior-
stwo 

Wielkość wydoby-
cia w mln ton 48,14 53,27 51,50 49,09 46,76 44,55 42,20 

Liczba pożarów 5,00 4,00 4,00 3,00 2,00 3,00 7,00 

Wartość wskaźnika 
pożarowości 0,10 0,08 0,08 0,06 0,04 0,07 0,17 

Klasa ryzyka 2 3 2 4 2 1 2 
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Spółka 3 

Wielkość wydoby-
cia w mln ton 18,84 18,45 17,70 16,98 15,44 14,05 13,49 

Liczba pożarów 0,00 1,00 3,00 0,00 0,00 1,00 3,00 

Wartość wskaźnika 
pożarowości 0,00 0,05 0,17 0,00 0,00 0,07 0,22 

Klasa ryzyka 1 2 4 1 1 1 4 

Spółka 4  

Wielkość wydoby-
cia w mln ton 11,10 13,17 13,88 13,41 13,19 11,15 10,16 

Liczba pożarów 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 

Wartość wskaźnika 
pożarowości 0,00 0,15 0,14 0,00 0,15 0,18 0,00 

Klasa ryzyka 1 4 3 1 4 2 1 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów rocznych o stanie …, op.cit. 
 

Z danych zawartych w tabeli 7 wynika, że w latach 2003-2009 w badanym przedsiębiorstwie 
odnotowano 28 pożarów na 48 przypadających na całe górnictwo węgla kamiennego. Wskaźnik 
pożarowości w przedsiębiorstwie wahał się od 0,04 do 0,17. W branży górniczej jego poziom mie-
ścił się w przedziale od 0,03 do 0,14. Porównanie wskaźników do w grupie spółek tworzących pol-
skie górnictwo węgla kamiennego pozwoliło przypisać badanemu przedsiębiorstwu 4 klasę ryzyka 
pożarowego w 2006r., kiedy to wszystkie pożary w górnictwie miały miejsce właśnie w tej spółce, 
3 klasę ryzyka pożarowego w 2004r., 2 w 2003, 2005, 2007 i 2009r. oraz 1 klasę w 2008r.  
 
 
5. AGREGACJA WYNIKÓW BADAŃ 
 

W poprzednich punktach oceniono typowe zagrożenia naturalne występujące w badanym 
przedsiębiorstwie górniczym obejmujące zagrożenia: gazowe (metanowe), pyłowe, tąpaniowe i 
pożarowe. Wyniki poszczególnych etapów oceny zawarto w tabeli 8. 
 
Tabela 8. Klasy ryzyka operacyjnego w zakresie typowych zagrożeń naturalnych 
w badanym przedsiębiorstwie w latach 2003-2009 
Table 8. Classes of operational risk in context of natural hazards in examined company in 2003-2009 

Lata 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Klasa ryzyka – zagrożenia gazowe 4 4 4 4 4 4 4 
Klasa ryzyka – zagrożenia pyłowe 2 2 2 2 2 2 2 

Klasa ryzyka – zagrożenia tąpaniowe 1 4 4 3 3 1 4 
Klasa ryzyka – zagrożenia pożarowe 2 3 2 4 2 1 2 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Najwyższe ryzyko występuje w badanym przedsiębiorstwie w zakresie zagrożeń naturalnych 

gazowych. Wysoka metanowość kopalń tworzących spółkę sprawia, że w całym badanym okresie 
klasa ryzyka operacyjnego tych zagrożeń wynosi 4. Stała, aczkolwiek niższa, jest również klasa 
zagrożeń pyłowych. Badane przedsiębiorstwo chrakateryzuje się także wysokim poziomem zagro-
żeń tąpaniowych. Znaczne jest także natężenie zagrożeń pożarowych. Należy także dodać, że czę-
stość oraz poziom prawie wszystkich badanych zagrożeń wzrasta w czasie zarówno w badanym 
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przedsiębiorstwie, jak i w całym górnictwie węgla kamiennego, co rodzi konieczność intensyfika-
cji i reorientacji działań podejmowanych w obszarze zarządzania ryzykiem operacyjnym [15].  

Zagrożenia naturalne występujące w badanym przedsiębiorstwie górniczym cechowały się 
wysoką zmiennością, która wynika z silnego zróżnicowania kopalń wchodzących w skład spółki. 
Takie zróżnicowanie utrudnia proces zarządzania ryzykiem operacyjnym w całym przedsiębior-
stwie, ponieważ wymaga indywidualnego podejścia do podmiotów tworzących spółkę. Na wysokie 
zróżnicowanie zagrożeń w poszczególnych latach nakłada się także wysokie natężenie badanych 
cech (metanowość, tąpania, pożarowość), co dodatkowo komplikuje zarządzanie ryzykiem opera-
cyjnym w badanym przedsiębiorstwie górniczym. 

Zgodnie z powyższym w ostatecznej ocenie ryzyka operacyjnego w zakresie zagrożeń natural-
nych w badanym przedsiębiorstwie wykorzystano zagrożenia gazowe, pyłowe, tąpaniami i poża-
rowe. W ustaleniu rangi tych zagrożeń w generowaniu ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwie 
górniczym wykorzystano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród zarządzających 
przedsiębiorstwami górniczymi oraz ekspertów z zakresu bezpieczeństwa w górnictwie węgla ka-
miennego [16]. Rozkład wag przypisanych poszczególnym zagrożeniom w ankietowym badaniu 
eksperckim przedstawiono w tabeli 9. 

 
Tabela 9. Ranga zagrożeń naturalnych w generowaniu ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwie górniczym 
Table 9. Range of natural hazards in generating operational risk in mining company 

Zagrożenie Średnia waga na podstawie badań ankietowych 
Gazowe 0,33 
Pyłowe 0,22 

Tąpaniami 0,21 
Pożarowe 0,24 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
 
Ankietowani za najistotniejsze źródło ryzyka operacyjnego wśród typowych zagrożeń naturalnych 
uznali zagrożenia gazowe. W wywiadach ustalono, że ten typ zagrożeń jest szczególnie groźny z 
uwagi na skalę możliwych szkód w zasobach ludzkich i majątkowych oraz powszechność wystę-
powania, jak również możliwość skojarzenia z innymi zagrożeniami, a tym samym zwiększania 
rozmiarów ponoszonych strat. Pozostałe trzy grupy zagrożeń charakteryzują podobne wagi od 0,21 
do 0,24.  

W tabeli 10 przedstawiono wyniki scharakteryzowanych w niniejszym rozdziale etapów ba-
dawczych oraz wypadkową klasę ryzyka operacyjnego w zakresie zagrożeń naturalnych w bada-
nym przedsiębiorstwie w latach 2003-2009. 
 
Tabela 10. Agregacja ryzyka operacyjnego wynikającego z zagrożeń naturalnych 
w badanym przedsiębiorstwie w latach 2003-2009 
Table 10. Aggregating of operational risk connected with natural hazards 
in examined mining company in 2003-2009 

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Zagro enia gazowe 

Zmienność W W W W W W W 
Natężenie W W W W W W W 

Klasa ryzyka 4 4 4 4 4 4 4 
Waga 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Zagro enia py owe 
Zmienność W W W W W W W 
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Natężenie N N N N N N N 
Klasa ryzyka 2 2 2 2 2 2 2 

Waga 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 
Zagro enia t paniami 

Częstość N W W N N N W 
Natężenie N W W W W N W 

Klasa ryzyka 1 4 4 3 3 1 4 
Waga 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Zagro enia po arowe 
Liczba pożarów 5,00 4,00 4,00 3,00 2,00 3,00 7,00 

Wartość wskaźnika 
pożarowości 0,10 0,08 0,08 0,06 0,04 0,07 0,17 

Klasa ryzyka 2 3 2 4 2 1 2 
Waga 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

rednie ryzyko operacyjne 
w zakresie zagro e  natu-

ralnych 
2,45 3,32 3,08 3,35 2,87 2,21 3,08 

Klasa ryzyka operacyjnego 
w zakresie zagro e  natu-

ralnych 
2 3 3 3 3 2 3 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Średnie ryzyko operacyjne w zakresie zagrożeń naturalnych obliczono zgodnie z następującą 

formułą: 

  ron

n

1i
iON kwR  

gdzie: RON - średnie ryzyko operacyjne w zakresie zagrożeń naturalnych, wi - waga i-tego zagroże-
nia, kron - klasa i-tego zagrożenia 
 
Następnie otrzymane wyniki zaokrąglono i otrzymano wypadkową klasę ryzyka operacyjnego w 
badanym przedsiębiorstwie w zakresie zagrożeń naturalnych. Ostatecznie ustalono, że w analizo-
wanym okresie badane przedsiębiorstwo charakteryzowało się ryzykiem operacyjnym w zakresie 
zagrożeń naturalnych na poziomie 2 i 3 klasy. Zdecydowanie najwyższy wpływ na to ryzyko miały 
zagrożenia gazowe o wysokiej randze, charakteryzujące się wysoką zmiennością i natężeniem. Po-
ziom zagrożeń pyłowych był ustabilizowany i przeciętny, zaś pożarowych i tąpaniowych bardzo 
zróżnicowany. 

 
PODSUMOWANIE 
 
Ryzyko operacyjne w sposób istotny wpływa na przebieg i wyniki działalności przedsiębiorstw 
[17]. W branży górniczej ma ono znaczenie szczególne z uwagi na występowanie zagrożeń natu-
ralnych. W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję holistycznej oceny ryzyka operacyjnego 
w przedsiębiorstwie górniczym, opartą na analizie zagrożeń gazowych, pyłowych, tąpaniami i po-
żarowych. Przedstawiona metoda pozwala na określenie skali występowania zagrożeń w każdej 
grupie oraz umożliwia ustalenie zbiorczej klasy ryzyka operacyjnego dla badanego przedsiębior-
stwa górniczego. 
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Conception of Holistic Evaluation 
The Operational Risk in Mining Company 
 
Operational risk in an important factor influences on functioning and results of companies’ activ-
ity. In mining industry it has a special meaning connected with natural hazards. In this article the 
holistic conception of operational risk evaluation is presented. It is based on gas, dust, bumps and 
fire threats analyses. Presented method enables evaluation of each type of threats and in addition 
lets to estimate the aggregated class of operational risk in context of natural hazards in mining 
company. 
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Alternatywne ujęcie ryzyka w procesie wyceny złoża 
 
 
Herbert Wirth, Krzysztof Kubacki, Krzysztof Napierała 
KGHM Polska Mied  S.A. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Artykuł podejmuje problematykę ryzyka w procesie wyceny złoża ujmowanego 
w różny sposób w zależności od przyjętej metody wyceny. Autorzy definiują i uściślają pojęcia 
powszechnie używane przy wycenianiu aktywów górniczych oraz przedstawiają najistotniejsze ce-
chy różnych podejść metodologicznych w omawianym procesie. Artykuł zwraca uwagę na wielo-
wymiarowość ryzyka i różne metody jego analizowania oraz uwzględniania w wartości aktywa. 
Przedstawia także nowe, alternatywne podejście do ograniczania ryzyka projektu górniczego po-
przez transakcje zabezpieczające przyszłe przychody z produkcji. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Ryzyko, wycena złóż 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Doniosłość procesu wyceny złoża wynika z jej wpływu na całokształt danego przedsięwzięcia gór-
niczego i może zaważyć na jego sukcesie lub porażce. Równie istotną rolę odgrywa właściwe uję-
cie szeregu ryzyk związanych z realizacją projektu, aby inwestor podejmujący na podstawie wyce-
ny decyzję miał możliwie najpełniejszą informację o wartości danego aktywa, jego potencjale oraz 
o zagrożeniach związanych z inwestycją. Błąd popełniony już na tym wczesnym etapie może ozna-
czać bankructwo całego projektu. 
 Celem niniejszego artykułu jest uporządkowanie pojęć i metod stosowanych powszechnie w pro-
cesie wyceny oraz przedstawienie różnych aspektów problemu ryzyka. Artykuł przedstawia także 
nowy sposób ujęcia ryzyka polegający na zabezpieczaniu przyszłych dochodów z produkcji po-
przez stosowanie odpowiednich instrumentów finansowych w transakcjach zabezpieczających. 
 Artykuł w pierwszej części koncentruje się na definicji podstawowych parametrów używanych 
w procesie wyceny złóż, ze względu na różnorodność definicji niezbędne jest jasne ich formuło-
wanie dla zapewnienia porównywalności metod i rezultatów wyceny. Druga część koncentruje się 
na samym procesie wyceny, prezentuje jego definicję i cele oraz podejmuje zagadnienie występo-
wania ryzyk w wycenie. W tej części poruszone zostało zagadnienie standaryzacji procedur i próby 
tworzenia kodyfikacji zapewniających rzetelność i właściwe stosowanie metod wyceny. W kolej-
nej części autorzy zwracają uwagę na podział metod wyceny zgodny z międzynarodowymi stan-
dardami i opisują ich cechy charakterystyczne, by w ostatniej części skupić się na alternatywnym 
ujęciu ryzyka w procesie wyceny metodą zdyskontowanych przepływów gotówkowych poprzez 
gwarantowanie zakładanych w wycenie przychodów dzięki transakcjom zabezpieczającym. 
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2. DEFINICJE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW WPŁYWAJĄCYCH NA WYCENĘ ZŁÓŻ 
 

2.1. Definicja z o a 
 

Za złoże mineralne uznaje się powszechnie naturalne nagromadzenie kopalin w obrębie skorupy 
ziemskiej, powstałe w wyniku różnorodnych procesów geologicznych. Nagromadzenie musi wystę-
pować w takiej ilości i w takich warunkach ekonomicznych i geologicznych, że jego eksploatacja 
jest opłacalna. Zasoby kopalin, jako czynniki produkcji posiadają wymierną wartość. Ze względu na 
brak technicznych możliwości wyznaczenia rozmiarów i granicy złoża ze stuprocentową pewnością, 
obrót gospodarczy takim aktywem obarczony jest szeregiem ryzyk. Nauka próbuje opisać ich ro-
dzaje i stworzyć odpowiednie metody ich analizy aby zmniejszyć niepewność takiego obrotu. Nie-
zbędne jest także jasne określenie stosowanych pojęć aby inwestorzy mieli pewność, że używana 
nomenklatura jest we wszystkich przypadkach jednakowa. 
 
2.2. Warto  z o a a warto  rudy w z o u 
 

Pierwszym zadaniem zmierzającym w tym celu jest jasne zdefiniowanie pojęć używanych w pro-
cesie wyceny złoża i analizy ryzyka. Zamienne stosowanie pojęć wartości złoża oraz wartości rudy 
w złożu jest bardzo częstą praktyką. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że złoże jako całościowy pro-
jekt jest bardzo często przedmiotem transakcji rynkowych i posiada daną wartość na rynku, należy 
wyraźnie rozróżnić te dwa pojęcia. Wartość rudy w złożu jest jedną z wielu przesłanek, które wpły-
wają na decyzję o zakupie lub sprzedaży złoża oraz na wyznaczenie jego wartości. Wartość rudy 
w złożu jest bez wątpienia elementem kluczowym, ale nie jest to informacja wystarczająca. Na war-
tość całego złoża wpływ mają również inne aspekty, jak stopień jego rozpoznania i udostępnienia 
czy też nawet jego lokalizacja. Pojęcie wartości złoża jest zatem pojęciem nadrzędnym wobec po-
jęcia wartości rudy w złożu. H. Wirth podaje, że: Mo na przyj , e warto  z o a to skapitalizo-
wane zyski z jego eksploatacji powi kszone ju  o poniesione wydatki inwestycyjne. Przez to z o e 
udost pnione ma wi ksz  warto  ni  z o e rozpoznane [1]. Wartość zasobów rudy w złożu nie 
zmienia swojej wartości i nie zależy od nakładów ani innych czynników zewnętrznych. Wpływ na 
nią ma jedynie stopień rozpoznania zasobów. Wartość złoża jest natomiast kategorią ekonomiczną 
wyrażającą sumę potencjalnych ekonomicznych wartości dodanych z eksploatacji, skapitalizowa-
nych na dzień wyceny. 
 
2.3. Wycena a cykl rozwoju projektu górniczego 
 

K. Wanielista przekonuje, że wartość złoża jest tożsama z wartością projektu, którą ustalić można 
stosując odpowiednie metody szacowania [2]. Na tak rozumianą wartość złoża ma również wpływ 
stadium rozwoju danego projektu. Etap rozwoju, na jakim znajduje się projekt złożowy determinuje 
zastosowanie różnych metod wyceny. Każdy z nich ma własną specyfikę a związane z projektem 
ryzyko ulega modyfikacjom w zależności od etapu. Można wyróżnić pięć faz tworzących razem 
cykl życia projektu: 
– Eksploracja. Jest to etap najtańszy, nakłady na tym etapie stanowią jedynie kilka procent warto-

ści całego projektu, ale cechuje go najwyższy stopień ryzyka. Rozpoznaniu podlegają rejon 
o największym potencjale wystąpienia mineralizacji. Ta faza obejmuje szereg czynności: 
planowanie, badania regionalne, prospekcję i pomiary, weryfikację anomalii by zakończyć się 
wyznaczeniem zakresu złoża. 

– Ocena złoża. Z reguły nie więcej niż co dwudziesty projekt przechodzi z poprzedniego etapu 
w fazę oceny złoża, w której sporządza się jego szczegółową charakterystykę (przy pomocy 
wierceń, niewielkich wyrobisk itp.). Nakłady tego etapu w poszczególnych jego częściach – de-
finicji złoża, inżynierii i ekonomii projektu są wyraźnie większe. Ten etap kończy się z reguły 
opracowaniem studium wykonalności. 
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– Budowa kopalni. Poziom ryzyka jest na tym etapie o wiele niższy, jednak nakłady należą do 
zdecydowanie najwyższych. Następuje on po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń oraz akceptacji 
udziałowców. 

– Produkcja górnicza. To kluczowy z punktu widzenia istnienia całego projektu etap, w którym 
pojawiają się przychody z tytułu sprzedaży produktów. Wielkość produkcji oraz zasoby mogą 
w tym czasie ulegać istotnym zmianom mającym na celu jak najefektywniejsze wykorzystanie 
potencjału przedsięwzięcia. 

– Zamknięcie kopalni i rekultywacja terenu. Ostatni etap życia projektu może nastąpić w momen-
cie wyczerpania się zasobów lub w przypadku gdy dalsza produkcja jest nierentowna lub tech-
nologicznie niemożliwa. Zabezpieczenie oraz rekultywacja terenu generują kolejne wydatki, na 
pokrycie których środki powinny zostać zabezpieczone w etapie wcześniejszym [3]. 

 Przepływy pieniężne generowane przez projekt na różnych etapach jego rozwoju zostały trafnie 
zobrazowane przez R. Ubermana (rys. 1). 
 

 
Rys. 1. Schemat przepływów gotówkowych w cyklu życia projektu. Źródło: R. Uberman: Wycena wartości 
złóż kopalin. Wybrane metody wyceny, s. 7, Wrocław 2009 
 
 Powyżej przedstawione wartości zawierają zarówno wartość rudy w złożu rozumianą jako ana-
litycznie określoną wartość dodaną w postaci zdyskontowanych zysków z jej eksploatacji, jak i na-
kłady inwestycyjne poniesione w celu udostępnienia złoża. Łącznie, te dwa elementy skorygowane 
o wskaźnik atrakcyjności złoża oraz jego wartość opcyjną stanowią przedmiot wyceny złoża w przy-
padku najpowszechniejszej metody wyceny, jaką jest metoda zdyskontowanych przepływów pie-
niężnych (ang. Discounted Cash Flow, w skrócie DCF). 
 
 
3. PROCES WYCENY ZŁOŻA 
 

3.1. Cele i definicja wyceny 
 

Ocena efektywności lokat kapitałowych w aktywa geologiczne polega na wycenie aktywów geolo-
gicznych będących przedmiotem obrotu gospodarczego. Najbardziej realna wartość ustalana jest 
przez otwarty rynek, gdzie cena jest wartością, którą dobrze poinformowany kupujący jest gotów 
zapłacić za dane aktywa. Jednakże ze względu na duży stopień niepewności, podczas ustalania ce-
ny danego aktywa stosuje się szereg metod wyceny. 
 Wycena jest procesem polegającym na szacowaniu wartości złoża, gdzie każdy wyceniany Ele-
ment składowy jest wartością szacunkową określoną przez założenia i przyjęte dane wejściowe, op-
racowywanym dla różnych celów, w tym przede wszystkim dla: 
– dokonania operacji kupna–sprzedaży, 
– zaciągnięcia kredytu pod zastaw złoża, 
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– pozyskania kapitału (np.: aport w zamian za udziały w spółce), 
– przekształcenia własnościowego (np.: podział spółki), 
– ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie, 
– oszacowania wartości spółki, 
– ustalenia wysokości opłat eksploatacyjnych, 
– ustalenia wynagrodzenia za użytkowanie górnicze. 
 W celu przeprowadzenia wyceny wartości złoża niezbędne jest ustalenie cen produktów han-
dlowych z uwzględnieniem prognozy ich kształtowania się w przyszłości, o ile projekt znajduje się 
na odpowiednio zaawansowanym etapie. Kolejnym istotnym problemem wpływającym na dokład-
ność wyceny są tendencje rozwoju danej branży oraz analiza rynku i najbliższego otoczenia. Nie-
zbędne jest również wybranie najkorzystniejszej struktury produktów możliwych do uzyskania ze 
złoża, co określa dalej wielkość wydobycia i okres wystarczalności zasobów. Za podstawę tych sza-
cunków służą zasoby rudy w złożu, które mogą być udokumentowane lub rozpoznane z różną do-
kładnością. 
 
3.2. Ryzyko w procesie wyceny
 

Ryzyko rozumiane jako sytuacja, w której podejmuje się decyzję w warunkach niepewności co do 
przyszłych zdarzeń powiązanych z tą decyzja, jest nieodłącznym elementem procesu wyceny. W re-
alnym świecie ryzyko w różnym stopniu towarzyszy praktycznie każdej decyzji biznesowej. Ma ono 
charakter wielowymiarowy i może dotyczyć każdego z aspektów działalności. Miarą ryzyka jest dys-
persja wokół założonego efektu decyzji [4]. Pomimo tego, że brak w nauce jednej powszechnie ak-
ceptowanej teorii ryzyka, raczej nie kwestionuje się faktu, że ze względu na naturalną awersję do 
ryzyka uczestnicy rynku świadomie próbują je optymalizować. Ocena ryzyka jest subiektywna, po-
nieważ dokonuje się projekcji zdarzeń przyszłych w warunkach niepewności, ale analiza skrajnych 
scenariuszy rysuje już bardziej zobiektywizowane spectrum potencjalnego przebiegu danego przed-
sięwzięcia. Poszczególne metody wyceny mają na celu określenie ryzyka uwzględniając powód wy-
ceny oraz stan rozpoznania i przeznaczenie wycenianego aktywa. 
 
3.3. Proces wyceny – standaryzacja procedur 
 

Państwa o wieloletniej tradycji górniczej oraz długiej historii obrotu gospodarczego aktywami gór-
niczymi często tworzą stosowne kodeksy określające standardy wyceny dla zapewnienia porówna-
walności i przejrzystości informacji w nich zwartych. Do najdonioślejszych w tej dziedzinie publi-
kacji należą kanadyjski CIMVAL, australijski VALMIN i południowoafrykański SAMVAL. Na 
uwagę zasługuje również podobny kodeks powstały w Polsce (POLVAL) Polskiego Stowarzyszenia 
Wyceny Złóż Kopalin stosowany od 2007 roku. Konieczność powstania tego typu regulacji wiąza-
ła się z faktem, że złoża kopalin ze względu na unikatowość i wyczerpywalność zasobów muszą 
być opisywane innymi metodami wyceny niż standardowo przyjmowane dla nieruchomości. Dodat-
kowo cechami wyróżniającymi aktywa górniczo-geologiczne są również: ograniczona informacja 
o złożu, bardzo długi okres inwestowania, wysoka kapitałochłonność i zmienne warunki realizacji 
projektu. R. Uberman wskazuje, że cechy charakteryzuj ce zarówno z o a kopaliny jak i projekty 
górniczego zagospodarowania s  ród em du ego ryzyka inwestycyjno-produkcyjnego, na które do-
datkowo wp ywa niekorzystnie nieprzewidywalno  cen surowców mineralnych. Dlatego te  wyce-
na w asno ci z ó  kopalin jest przedsi wzi ciem wysoce specjalistycznym, znacz co ró ni cym si  
od wyceny nieruchomo ci [5]. Przywoływane kodeksy określają przede wszystkim podstawowe de-
finicje, obowiązkowe standardy w procesie wyceny, zalecenia zapewnienia najwyższej rzetelności 
wyceny oraz zasady etyki zawodowej. 
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4. METODY WYCENY AKTYWÓW GEOLOGICZNO-GÓRNICZYCH 
 

4.1. Podzia  metod wyceny 
 

Kanadyjski kodeks CIMVAL wyróżnia trzy podejścia do sporządzania wycen projektów górni-
czych: 
– Dochodowe. Metody mieszczące się w tej grupie opierają się na projekcji potencjału przepły-

wów pieniężnych z danego złoża. Zalicza się do tego grona metody: DCF, Monte Carlo i war-
tości opcyjnej. To podejście jest najczęściej wykorzystywane przez potencjalnych inwestorów 
zainteresowanych przede wszystkim długoterminowymi zyskami. Są to metody zdecydowanie 
najbardziej zależne od subiektywnych założeń. Zaletą ich jest uniwersalność. 

– Kosztowe. Bazują na analizie wydatków powiększających wartość całego projektu i ich wpływu 
na potencjał eksploracyjny złoża. Tu najpowszechniejszą jest metoda kosztów prac poszuki-
wawczych utożsamiająca wartość koncesji z wartością funkcji zawierającej koszty akwizycji, 
zarządzania i utrzymania koncesji, premii lub dyskonta rynkowego oraz przewidywanych na-
kładów w przyszłości. 

– Rynkowe (porównawcze). Te metody opierają się na zasadzie substytucji i wychodzą z założe-
nia, że porównywalne projekty mają porównywalną wartość rynkową. Należą do nich metoda 
transakcji porównawczych, kapitalizacji giełdowej czy wartości przeliczanej na jednostkę krusz-
cu. Problemem staje się fakt, że wyceniający musi dysponować bazą danych transakcji o podob-
nym charakterze oraz musi posiadać narzędzia aby móc porównywać różnice pomiędzy złożem 
wycenianym a danymi historycznymi. 

 CIMVAL [6] zawiera także zalecenia odnośnie możliwości stosowania powyższych metod do 
projektów znajdujących się na różnych stadiach rozwoju (tab. 1). 
 
Tabela 1. Zastosowanie poszczególnych metod wyceny w projektach na różnych etapach rozwoju 

Podejście Eksploracja Złoże rozpoznane Budowa kopalni Produkcja 
Dochodowe NIE DOPUSZCZALNE TAK TAK 
Rynkowe TAK TAK TAK TAK 
Kosztowe TAK DOPUSZCZALNE NIE NIE 

Źródło: CIMVAL Guidelines and Regulations (tłumaczenie własne autora). 
 

Na uwagę zasługuje również inne podejścia do oceny wartości projektów górniczych jak meto-
da wskaźników geologicznych Kilburna określająca podstawową wartość koncesji oraz ocenę czte-
rech głównych wskaźników geologicznych (lokalizacja, mineralizacja, anomalie i geologia) stano-
wiących o perspektywiczności koncesji pod kątem poszukiwawczym i wyznaczających wartość 
techniczną koncesji albo metoda kosztów prac poszukiwawczych Agneriana (znana jako metoda 
premii lub dyskonta kosztów). Ta ostatnia opiera się na założeniu, że wartość koncesji poszukiwaw-
czej jest równa funkcji zawierającej koszty obsługi koncesji, premii lub dyskonta związanego z ryn-
kiem, aktywności prac i ich kosztów oraz przewidywanych przyszłych nakładów na uzasadnione 
poszukiwania w przyszłości (Agnerian 1996). 
 
4.2. Metoda zdyskontowanych przep ywów pieni nych i tradycyjne uj cie ryzyka 
 

Jedną z najczęściej stosowanych metod i najlepiej opisanych w literaturze naukowej jest metoda 
DCF – zdyskontowanych przepływów gotówkowych. Jest ona także najczęściej stosowaną metodą 
do określania wartości aktywów górniczych. Opiera się ona na dwóch podstawowych założeniach: 
a. warto  z o a jest to sama z warto ci  projektu polegaj cego na jego zagospodarowaniu i sprze-

da y wydobytej z niego kopaliny; 
b. warto  projektu inwestycyjnego jest to sama z zaktualizowan  warto ci  netto (NPV) przep y-

wów pieni nych netto wynikaj cych z jego realizacji [7]. 
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 Założenia implikują sporządzenie projekcji wolnych przepływów pieniężnych dla całego okre-
su trwania projektu. Poszczególne wartości muszą zostać odniesione do momentu opracowywania 
wyceny. Ponadto należy określić okres eksploatacji złoża, stopę dyskonta i wartość nakładów in-
westycyjnych. Każdy z tych parametrów jest wyznaczany do pewnego stopnia subiektywnie, ale 
zakłada się, że są to wartości racjonalne i prawdopodobne. 
 Wynika to z konieczności uwzględnienia w wartości przedsięwzięcia, podlegającego analizie, 
dwóch istotnych, w przypadku inwestycji długoterminowych, czynników: czasu oraz ryzyka 
nieosiągnięcia zamierzonego rezultatu. Zachodzi więc konieczność uwzględnienia prawdopodo-
bieństwa zrealizowania założonych celów. Czynnik czasu różnicuje natomiast opłacalność pro-
jektów o takiej samej masie zysku, ale osiąganej w różnym czasie. Za podstawę rachunku opłacal-
ności słu-ży tutaj wartość przepływów pieniężnych netto (NCF – ang. Net Cash Flow). Aby 
uwzględnić ryzyko zmiany wartości pieniądza w czasie tradycyjnie przyjmuje się odpowiednią 
stopę dyskontową dla uzyskanych wartości NCF. Często stopa dyskonta zawiera w sobie elementy 
innych ryzyk, np.: dla realizacji projektu o wyższym prawdopodobieństwie niepowodzenia, przyj-
muje się wyższą sto-pę dyskontową (ang. Risk-Adjusted Discount Rate). Metoda ta pozwala do-
syć dokładnie określić opłacalność przedsięwzięcia, ale wymaga bardzo wnikliwych i przede 
wszystkim trafnych analiz wstępnych założeń. Miarą tej opłacalności są dwie zmienne: wartość 
bieżąca netto (NPV – ang. Net Present Value) oraz wewnętrzna stopa zwrotu (IRR – ang. Internal 
Rate of Return). Pierwsza przy pomocy założonej stopy dyskontowej pozwala określić obecną war-
tość przepływów pieniężnych. Druga wyznacza bezpośrednio stopę rentowności przedsięwzięcia, 
natomiast należy pamiętać, że dany projekt może mieć kilka różnych stóp IRR, co utrudnia jego 
ocenę (co jest częstym zjawiskiem w branży górniczej). Ryzyko uwzględniać można również po-
przez stosowanie rachunku prawdopodobieństwa, metod statystycznych czy ekwiwalentu pewności. 
Efektem wszystkich tych zabiegów jest budowanie odpowiedniego marginesu bezpieczeństwa, bez 
którego nie podejmie się realizacji inwestycji. Skonkretyzowane ryzyko staje się więc dodatko-
wym kosztem. 
 
4.3. Wska nik atrakcyjno ci z o a 
 

Odpowiednie odzwierciedlenie w wartości wycenionego aktywa powinno znaleźć także ryzyko 
związane z otoczeniem, w którym dane złoże się znajduje. Nauka próbuje na wiele sposobów odpo-
wiedzieć na ten problem, pojawia się często pojęcie ryzyka geopolitycznego, infrastrukturalnego, 
analiza otoczenia bliższego i dalszego etc. Jest to zagadnienie, które należy potraktować całościowo. 
Sam tylko fakt różnej lokalizacji dwóch aktywów sprawia, że jeśli są to aktywa o tej samej warto-
ści wyliczonej według opisywanych w poprzednim punkcie metod, jedno z nich może być bardziej 
atrakcyjne od drugiego. Co więcej, jeden projekt może okazać się dochodowym przedsięwzięciem 
a drugi może być zupełnie niemożliwy do realizacji a wynikać to będzie tylko z danej lokalizacji, 
która w tradycyjnych metodach nie jest uwzględniana w wycenie projektu w wystarczającym stop-
niu. Pomocne przy ocenie wpływu ryzyka geopolitycznego są zagregowane wskaźniki typu Coun-
try Risk Index lub BERI znanych agencji ratingowych [8] lub mniej znane, np.: bazujące na warto-
ści instrumentu Country Default Swap (wartości ubezpieczenia ryzyka kredytowego). Do oceny ry-
zyka tego rodzaju mogą posłużyć inne indeksy publikowane przez organizacje międzynarodowe 
jak ONZ, OECD, Grupę Banku Światowego, mogą być nimi np. indeksy HDI albo Democracy In-
dex. Ich przydatność jest zróżnicowana, ponieważ każdy z tych indeksów koncentruje się najczę-
ściej na jednym aspekcie ryzyka. Są one adresowane do szerokiej grupy odbiorców – najczęściej 
inwestorów z wielu branży i nie do końca uwzględniają specyfikę górnictwa. Bezdyskusyjnym jest 
fakt, że na sukces projektu górniczego przemożny wpływ ma poziom swobody prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej w danym państwie. Natomiast szereg innych aspektów nierzadko pomijanych 
w wyżej wymienianych indeksach, w równym stopniu może odbić się na realizacji projektu. Mogą 
to być dostępność portu, dróg, energii elektrycznej, warunki klimatyczne, polityczne i prawne uwa-
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runkowania dotyczące przemysłu wydobywczego. Do tych kryteriów zewnętrznych dochodzą jesz-
cze równie istotne interesy danego inwestora oraz cele, które dane przedsiębiorstwo stawia przed 
analizowanym projektem. 
 Z tego względu korzystniejszym rozwiązaniem jest przyjęcie odpowiedniego współczynnika ca-
łościowo ujmującego różne czynniki ryzyka geopolitycznego – wskaźnika atrakcyjności złoża, któ-
ry koryguje wyznaczoną opisywanymi metodami wyceny wartość. Przed przystąpieniem do anali-
zy rozważanych projektów za pomocą wskaźnika atrakcyjności, warto dokonać wstępnej selekcji 
projektów stosując kryteria progowe będące minimalnymi wymaganiami, które powinna spełnić 
inwestycja (np.: minimalna roczna produkcja lub minimalna zawartość metalu w rudzie). Kryteria 
te można rozpatrywać w jednej z trzech perspektyw: 
– Realizacji celów projektu. 
 Muszą one odpowiadać celom (finansowym, rynkowym, zasobowym, kompetencyjnym itp.) in-

westora zawartym w misji, wizji oraz strategii danej firmy. 
– Analizie otoczenia transakcyjnego. 
 Powstaje na bazie analizy sektorowej (a zatem węższej niż branżowej) obejmującej dostawców, 

konkurentów, dystrybutorów i klientów. 
– Analizie otoczenia kontekstowego. 
 Ta ocena dotyczy przede wszystkim stopnia ryzyka geopolitycznego i w tym przede wszystkim 

nieoczekiwanych działań rządów, ograniczeń infrastrukturalnych i prawnych, kosztów transfe-
rów pieniężnych. 

 Po dokonaniu selekcji według powyższych kryteriów można przystąpić do rozpatrywania naj-
bardziej optymalnego projektu pod kątem kryteriów kierunkowych – takich, które ilościowo i jako-
ściowo opisują pożądany rezultat. Mogą być nimi: jednostkowy koszt produkcji, całkowita produk-
cja w cyklu życia projektu, rynkowa wartość dodana, niezbędne nakłady inwestycyjne i wiele in-
nych. Należy określić wagi poszczególnych kryteriów oraz przyjąć skalę, przy pomocy której moż-
na ocenić intensywność ich występowania. Ostatnim etapem jest obliczenie ilorazu wartości ocen, 
którą otrzymał projekt, do maksymalnej wartości ocen możliwej do uzyskania. Tak otrzymana war-
tość przemnożona przez wynik wyceny pozwala ocenić względem siebie poszczególne projekty 
uwzględniając interesy przedsiębiorstwa i ryzyka geopolityczne. Dla każdego inwestora ocena tych 
samych złóż może przynieść różne rezultaty ze względu na zindywidualizowany dobór kryteriów. 
 
 
5. TRANSAKCJE ZABEZPIECZAJĄCE, JAKO ELEMENT OGRANICZANIA RYZYKA 

W PROCESIE WYCENY ZŁOŻA 
 

5.1. Warto  z o a wyceniana metod  DCF oraz jej wra liwo  na zmiany za o e  makro 
 

W praktyce najbardziej popularnym podejściem do wyceny projektów jest opisana uprzednio me-
toda zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Jej podstawowym założeniem w przypadku pro-
jektów górniczych, oprócz oczywistej konieczności poprawnego doboru dyskontowej stopy procen-
towej, jest określenie oczekiwanych cen surowców w okresie funkcjonowania projektu. Niezbędna 
w tym przypadku jest analiza scenariuszowa, obrazująca ekonomiczny efekt przedsięwzięcia w za-
leżności od realizacji różnych scenariuszy cenowych i pozwalająca ocenić wrażliwość projektu na 
wahania cenowe. 
 Prognozy cen metali będące podstawą analizy obarczone są poważnymi błędami, zwłaszcza 
średniookresowo, dlatego do analizy przyjmuje się z reguły długoterminową ale pewniejszą cenę 
miedzi uzasadnianą przede wszystkim oczekiwanymi kosztami produkcji surowca. Wiąże się z tym 
często niska wycena uzasadniona niepewnością co do faktycznej możliwości realizacji inwestycji 
w przyszłości według przyjętych założeń. Bieżące ceny terminowe znajdują się zazwyczaj na znacz-
nie wyższym poziomie od przyjmowanych do wyceny. Istnieje zatem potencjał dla zarówno pod-
niesienia wartości wyceny projektu górniczego, jak i ograniczenia ryzyka związanego z niepewno-

SEP 2011, Sesja: Ryzyko w górnictwie

– 992 –



 

 

ścią przyszłych przychodów. Każda zmiana parametru makroekonomicznego diametralnie zmienia 
wartość całego projektu. 
 Dla przykładowego projektu o produkcji 50 tys. ton miedzi i 100 tys. uncji złota możliwe było-
by zagwarantowanie cen sprzedaży do roku 2015 na poziomie przekraczającym 3 USD/lb przy po-
mocy kontraktów terminowych. Z poniższej tabeli przedstawiającej wrażliwość projektu na waha-
nia cenowe widać, że szacowane NPV projektu przy założeniu ceny miedzi na poziomie 3 USD/lb 
jest ponad sześciokrotnie wyższe niż przy 2 USD/lb (przy założeniu stałej ceny złota na poziomie 
700 USD/oz). Dodatkowo należy pamiętać, że ze względu na dyskontowanie przyszłych przepływów 
pieniężnych, kilka pierwszych lat analizy ma często największe znaczenie dla ostatecznego wyniku 
kalkulacji. Ich zabezpieczenie pozwala na znaczące ograniczenie wahań wyników analizy wrażli-
wości NPV, tym samym zmniejszając wydatnie ryzyko projektu. W podobny sposób można zabez-
pieczyć również przychody ze sprzedaży pozostałych metali z projektu dla zwiększenia prawdopo-
dobieństwa realizacji przychodów na założonym poziomie. 
 
Tabela 2. Wrażliwość wartości projektu NPV zależnie od cen miedzi i złota. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych historycznych 

 
 
5.2. Koncepcja ograniczenia ryzyka poprzez zabezpieczanie przychodów z przysz ej produkcji 
 

Warto pamiętać, że zarządzanie ryzykiem rynkowym w przypadku nowego przedsięwzięcia różni 
się od zabezpieczania bieżącej działalności operacyjnej. Pierwsze lata działalności nowego projek-
tu mają przemożny wpływ na całościową finansową ocenę nowej kopalni ze względu wysokie na-
kłady na uruchomienie produkcji. Przy wykorzystaniu sprzyjających warunków rynkowych i zwyż-
ki cen na rynku bieżącym można, przy pomocy odpowiednich transakcji dotyczących tylko pierw-
szych lat działalności, wyraźnie zwiększyć prawdopodobieństwo zrealizowania przyjętych przepły-
wów finansowych i zagwarantować zwrot całości lub części nakładów inwestycyjnych, co ma ko-
rzystny wpływ na wycenę danego projektu. Zmniejsza to bowiem margines niezbędny do zabez-
pieczenia ryzyka oraz związany z tym bezpośrednio koszt jego neutralizacji. 
 Dla metali notowanych na giełdach towarowych, dla których istnieje rynek terminowy, możli-
we jest wykorzystanie instrumentów pochodnych dla zabezpieczenia przyszłych przepływów finan-
sowych na z góry określonym poziomie. Poniższy wykres ilustruje poziom cen miedzi dla kontrak-
tów terminowych. Jak widać, ceny średniookresowe są raczej wyższe niż ceny zakładane w anali-
zach finansowych oceniających opłacalność projektu. 
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Rys. 2. Wykres krzywej terminowej cen miedzi na dzień 29.09.2010 r. 
Źródło: Opracowanie własne 

 
 Nie zawsze i nie każde przedsiębiorstwo może takie transakcje zawrzeć a zawieranie takich 
transakcji poprzez giełdę wymaga wniesienia depozytu zabezpieczającego oraz jego aktualizacji 
w zależności od notowań giełdowych. Nawet dla dużej spółki może to być poważnym wyzwaniem, 
a w przypadku małej, dla której dany projekt jest jedynym aktywem, zdecydowanie przekracza to jej 
możliwości. Rozwiązaniem tego problemu może być rynek OTC (ang.: Over the Counter). Uczest-
nicy Londyńskiej Giełdy Metali zawierają transakcje nie tylko poprzez giełdę, ale również we wła-
snym imieniu bezpośrednio z innymi instytucjami i przedsiębiorstwami. Bank udzielając finanso-
wania sam może sugerować wykorzystanie instrumentów pochodnych w celu zabezpieczenia swo-
ich należności. 
 Zawarcie takiej transakcji wymaga dłuższych i bardziej szczegółowych negocjacji z instytucją 
finansową. Cena jest uzależniona od giełdowych cen terminowych, ale również od tonażu i okresu 
zabezpieczenia. W przypadku zawarcia transakcji z bankiem można uniknąć konieczności wnosze-
nia depozytów zabezpieczających. Instytucja finansowa przyznaje określony limit kredytowy uza-
leżniony od wielkości projektu, oczekiwanych kosztów produkcji, długości okresu zabezpieczenia, 
etapu realizacji, planowanego rozpoczęcia produkcji czy wiarygodności kredytowej danej spółki. 
 W celu zabezpieczenia przyszłych przepływów pieniężnych można wykorzystać także różne in-
strumenty pochodne. Należą do nich transakcje typu forward, opcje, struktury opcyjne oraz bardziej 
złożone instrumenty strukturyzowane. Najpopularniejszym rozwiązaniem są transakcje typu 
forward. Jest to najbardziej płynny instrument pozwalający ustalić przyszłą cenę sprzedaży na okre-
ślo-nym już dzisiaj poziomie. Instrumenty opcyjne dają większą elastyczność doboru poziomu i 
kosztów zabezpieczenia oraz ewentualnej partycypacji we wzrostach cen. 
 Zawieranie transakcji zabezpieczających ograniczających ryzyko zmian przyszłych oczekiwa-
nych przychodów wymaga zaakceptowania ryzyka kredytowego instytucji finansowej z którą za-
wieramy transakcję (czy zrealizuje ona swoje zobowiązania w przypadku spadku cen) oraz wiąże 
się z zagrożeniem opóźnienia uruchomienia produkcji w projekcie. Ze względu na zawarcie finan-
sowej transakcji z bankiem, w przypadku opóźnienia realizacji inwestycji spółka narażona jest na 
ryzyko negatywnych rozliczeń z bankiem bez środków na pokrycie ich ze sprzedaży metalu z ko-
palni. Ryzyko takie istnieje również w przypadku zabezpieczenia znacznego procentu założonej 
produkcji i uzyskania mniejszego poziomu produkcji niż wcześniej zakładany (np. w wyniku niż-
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szej zawartości metalu). Możemy mieć wówczas do czynienia ze zjawiskiem tzw. overhedging, 
czyli zabezpieczenia większego tonażu niż jest faktycznie produkowany. Z tego względu bardzo is-
totne jest określenie optymalnego momentu implementacji ewentualnego zabezpieczenia oczeki-
wanych przychodów z projektu oraz wielkości części planowanej produkcji, która będzie podlegać 
zabezpieczeniom. Niezbędny jest również stały monitoring procesu realizacji projektu i zmian wy-
ceny transakcji zabezpieczających. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Przedstawione i uporządkowane zostały najistotniejsze pojęcia stosowane przy wycenie wartości 
złóż. Określono także różnice pomiędzy najważniejszymi grupami metod wyceny. Zdefiniowany 
został dokładnie sam przedmiot wyceny i wszystkie elementy tworzące wartość aktywa górniczego. 
Omówiono również podejmowane ostatnio próby standaryzacji procesu i metod wyceny. W dalszej 
części autorzy zwracają uwagę na kluczowe znaczenie ryzyka w procesie wyceniania złoża. Spo-
sób jego optymalizowania jest inny w zależności od stosowanej metody oraz celu samej wyceny. 
Właściwe zidentyfikowanie i przede wszystkim odpowiednie ujęcie czynników ryzyka może zawa-
żyć na opłacalności danego projektu oraz wpłynąć na decyzję, czy przystępować do jego realizacji.  
Dlatego autorzy zaproponowali alternatywne ujęcie ryzyka mające na celu urealnienie wartości otrzy-
mywanych podczas procesu wyceny przy użyciu najbardziej powszechnej metody zdyskontowa-
nych przepływów gotówkowych. Następuje to dzięki zabezpieczeniu części przyszłych przychodów 
przy pomocy odpowiednio dobranych transakcji zabezpieczających. Taka operacja umożliwia za-
stosowanie zbliżonych do rynkowych (w średnim okresie) założeń makroekonomicznych, jak cena 
metalu. Omówione zostały rodzaje i uwarunkowania takich operacji, ich znaczący wpływ na wynik 
analizy oraz ograniczenia związane ze stosowaniem tego typu instrumentów finansowych. 
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Alternative Approach to Risk Analysis in the Process 
of Mineral Reserves Evaluation 
 
The abstract presents different approaches to the issue of risk depending on applied methods of 
mineral reserves evaluation. The authors present key definitions, major types of evaluation 
methods and identify the risk aspects covered by those methods. An alternative approach to the 
risk issue is suggested, consisting in securing future production incomes using financial instru-
ments. 
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1. Czym jest Zintegrowane Zarządzanie Ryzykiem?

3

• To skoordynowane działania podejmowane 
w celu kierowania i kontrolowania 
organizacją w zakresie ryzyka.

• Jest nieodłączną częścią systemu organizacyjnego 
i jednym z kluczowych elementów ładu 
korporacyjnego. 

• Nie jest osobnym dodatkiem do istniejących 
procesów Spółki, lecz zagadnieniem, które 
kierownictwo rozpatruje codziennie w ramach 
swoich prac.

• Proces zarządzania ryzykiem jest projektowany w 
taki sposób, aby w ramach codziennych czynności 
dążyć do określania wydarzeń,  które mogą wpływać 
na jednostkę, do oceny potencjalnego wpływu i 
zarządzania ryzykiem w ramach wcześniej 
ustalonego apetytu  na ryzyko.

• To proces ukierunkowany jest w przyszłość, a nie 
polega na jedynie na wykonywaniu identyfikacji i 
raportowania zdarzeń, które się wydarzyły.

Określenie kontekstu

Identyfikacja ryzyka

Analiza ryzyka

Szacowanie ryzyka

Odpowiedź na ryzyko

Monitorowanie 
i kontrola

Komunikacja i 
konsultacja

Ocena ryzyka

Źródło: ISO 31000 

Proces zarządzania ryzykiem
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2. Zarządzania ryzykiem w organizacji – trendy światowe

Oczekiwania interesariuszy w 
odniesieniu do zarządzania 
ryzykiem rosną 

Zarząd bierze odpowiedzialność  za proces i 
jest aktywnie zaangażowany w proces

Ryzyka są identyfikowane, monitorowane 
oraz połączone z strategicznymi celami oraz 
priorytetami biznesowymi.

Podejście do zarządzania ryzykiem jest 
ukierunkowane na wyzwania rynku.  
Inwestorzy oczekują informacji w jaki 
sposób firmy zarządzają ryzykiem. 

Bieżące trendy Kluczowe czynniki sukcesu

Zarządy aktywnie angażują się w 
zarządzanie ryzykiem, ze względu na 
niepewność otoczenia regulacyjnego 
oraz gospodarczego

Zarządzanie ryzykiem staje się 
obszarem strategicznym -
zintegrowanym z pomiarem 
wyników i systemem motywacyjnym

Proces zarządzania ryzykiem jest wspierany 
i ukierunkowywany przez Radę Nadzorczą, 
w tym poprzez określenie apetytu na ryzyko 
oraz m.in. ram tolerancji na ryzyko.

– 999 –



3. Modele organizacyjne zarządzania ryzykiem

5

Przykłady

Model stosowany powszechnie 
w przedsiębiorstwach o niskiej 
dojrzałości zarządzania 
ryzykiem,  rozpoczynających 
wdrażanie procesu zarządzania 
ryzykiem bądź posiadających 
wysoko  zcentralizowany 
system decyzyjny.

Model jest stosowany przez 
większość organizacji.

Stosowany często w spółkach 
sektora finansowego oraz 
dużych podmiotach 
działających na zasadach 
holdingu.

Model 
Scentralizowany

Model Federalny

Model 
Zdecentralizowany
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4. Jak ocenia się dojrzałość Zarządzania Ryzykiem?

• Dojrzałość zarządzania ryzykiem ocenia się 
poprzez analizę istniejących rozwiązań w Spółce 
w zakresie systemu kontroli wewnętrznej, 
procesów realizowanych  w spółce,  istniejących 
polityk i procedur biznesowych w obszarze 
zarządzania ryzykiem w odniesieniu do 
wymogów i wytycznych Międzynarodowych 
Standardów Zarządzania Ryzykiem  (np. 
ISO:31000, COSO II, British Standards, 
FERMA, AIRMIC ).

• Najczęściej do oceny dojrzałości modelu 
zarządzania ryzykiem stosuje się modele 4-5 
stopniowe. 

• W celu oceny dojrzałości zarządzania ryzykiem 
w organizacji, jego elementy ocenia się według 
ustalonych kryteriów.

• Lista kryteriów, które się bierze pod uwagę nie 
jest katalogiem zamkniętym. Jednak w celu 
użyteczności oraz praktyczności dokonania 
oceny, modele uwzględniają nie więcej niż 10 
kryteriów. 

6

• Najczęściej stosowane kryteria to: 

 Otoczenie, w którym działa organizacja  

 Zaangażowanie wszystkich głównych 
interesariuszy

 Raportowanie w zarządzaniu ryzykiem

 Role i odpowiedzialność

 Klarowność celów

 Polityki, procesy

 Model organizacyjny zarządzania ryzykiem 

 Wskaźniki wczesnego ostrzegania 

 Przegląd efektywności procesów 

 Kultura zarządzania ryzykiem 
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4. Jak ocenia się dojrzałość Zarządzania Ryzykiem?

Przykładowe kryteria, w ramach których można dokonać oceny dojrzałości  systemu zarządzania ryzykiem w organizacji

Kryterium Poziom 1
(Początkowy)

Poziom 2
(Powtarzalny)

Poziom 3
(Zdefiniowany)

Poziom 4
(Zarządzany)

Poziom 5
(Zoptymalizowany)

Otoczenie, w którym 
działa organizacja  

Identyfikacja ryzyka nie 
uwzględnia w 
dostatecznym stopniu 
wpływu otoczenia
zewnętrznego na 
Organizację oraz 
ograniczeń 
wewnętrznych

Wpływ czynników 
zewnętrznych oraz 
wewnętrznych brany 
pod uwagę w procesie 
zarządzania ryzykiem

Zarówno czynniki 
zewnętrzne jak i 
wewnętrzne szczegółowo
analizowane w 
kontekście identyfikacji i 
oceny ryzyk

Kadra zarządzająca
informuje jednostkę 
zarządzania ryzykiem o 
decyzjach  Spółki 
mogących wpływać na 
zmiany pozycji 
organizacji na rynku 

Otoczenie w którym działa 
organizacja jest punktem 
wyjścia do procesu 
ustalania celów i 
zarządzania szansami 

Zaangażowanie
wszystkich głównych 
interesariuszy

Nie wszyscy
interesariusze są 
konsultowani 

Interesariusze są 
zidentyfikowani i 
zaangażowani

Cele interesariuszy
zidentyfikowane.

Strategia komunikacji  
opracowana. Kluczowi 
interesariusze
uwzględnieni w planie 
komunikacji.  

Wyprzedzający lobbing 
wśród interesariuszy
zapewniający wsparcie i 
zaangażowanie na 
najwcześniejszych etapach 
cyklu inwestycyjnego.

Raportowanie w 
zarządzaniu ryzykiem

Brak formalnego 
okresowego
raportowania

Podstawowe raporty 
zarządcze regularnie 
generowane

Raporty dla wyższego
kierownictwa  
przygotowywane w 
jednym formacie

Przekroczenia 
uzgodnionych poziomów 
raportowane  Miary 
ryzyka powiązane ze 
wskaźnikami wczesnego 
ostrzegania

Analiza opcji oraz 
scenariuszy raportowane

Role i 
odpowiedzialność

Brak skoordynowanego 
podejścia do zarządzania 
ryzykiem.

Właściciele ryzyka 
wskazani

Zintegrowane zespoły 
działające w poprzek 
organizacji (próby 
przełamania silosowego 
podejścia)

Dostępna wymagana 
wiedza ekspercka i 
doświadczenie

Role i zadania w procesie 
jasno przyporządkowane 
oraz wkomponowane w 
indywidualne cele. 
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Źródło: Management of Risk, Guidance for Practicioners, Office of Government Commerce
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4. Jak ocenia się dojrzałość Zarządzania Ryzykiem?

• Wypadkowa ocen w poszczególnych obszarach daje możliwość ustalenia, na jakim poziomie rozwoju jest system 
zarządzania ryzykiem w danej organizacji 

• Poszczególne poziomy mogą być traktowane jako kolejne etapy rozwoju systemu zarządzania ryzykiem w organizacji, 
ale również jako narzędzie do oceny jakości zarządzania ryzykiem (szczególnie w dojrzałych organizacjach) 
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Poziom 1
(Początkowy)

Poziom 2
(Powtarzalny)

Poziom 3
(Zdefiniowany)

Poziom 4
(Zarządzany)

Poziom 5
(Zoptymalizowany)

Działania związane z 
zarządzaniem ryzykiem 
podejmowane są 
jednostkowo  i często w 
momencie materializacji 
ryzyka.

Brak ustrukturyzowanego
podejścia do identyfikacji 
oceny i reakcji na ryzyka.

Ustalone zasady zarządzania 
ryzykiem – proces 
zarządzania, wskazanie kiedy 
jest stosowany. Zarządzanie 
ryzykiem w ramach pionów 
(struktura silosowa) 

Określone podstawowe 
metody dotyczące 
identyfikacji i oceny ryzyka. 

Podejście do zarządzanie 
ryzykiem w poprzek organizacji 
(próba przełamania podejścia 
silosowego) 
Ustalone wskaźniki wczesnego 
ostrzegania i przygotowane 
plany utrzymania ciągłości 
działalności biznesowej. 

Szersze użycie metod 
ilościowych do oceny ryzyka. 

Zarządzanie ryzykiem 
odbywa się w sposób 
ustrukturyzowany i 
obejmuje całą organizację. 

Do  analizy i oceny ryzyka 
spółka korzysta z  metod 
ilościowych oraz 
jakościowych w celu bardziej 
precyzyjnej  oceny ryzyk i 
ich potencjalnego wpływu 
na organizację.  

Procesy zarządzania ryzykiem 
są optymalizowane. 
W ramach procesu dokonuje 
się również zarządzania 
szansami. 

W analizie ryzyka 
dokonywana jest korelacja 
przyczyn i skutków 
powiązanych z 
poszczególnymi ryzykami . 
Potencjalny wpływ 
poszczególnych ryzyk jest  
często oceniany  w ujęciu 
scenariuszowym.  

Źródło: Management of Risk, Guidance for Practicioners, Office of Government Commerce
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4. Jak ocenia się dojrzałość Zarządzania Ryzykiem?

Przykładowa ocena dla poszczególnych obszarów 

Kryterium Poziom 1
Początkowy

Poziom 2
Powtarzalny

Poziom 3
Zdefiniowany

Poziom 4
Zarządzany

Poziom 5
Zoptymalizowany

Otoczenie, w którym działa 
organizacja  

Zaangażowanie wszystkich głównych 
interesariuszy

Raportowanie w zarządzaniu ryzykiem

Role i odpowiedzialność

Klarowność celów

Polityki, procesy

Model organizacyjny zarządzania 
ryzykiem 

Wskaźniki wczesnego ostrzegania 

Przegląd efektywności procesów 

Kultura zarządzania ryzykiem 
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Poziom 1
Początkowy

Poziom 2
Powtarzalny

Poziom 3
Zdefiniowany

Poziom 4
Zarządzany

Poziom 5
Zoptymalizowany

Wypadkowa ocena systemu zarządzanie ryzykiem dla całej organizacji 
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4. Jak ocenia się dojrzałość Zarządzania Ryzykiem?

Oprócz oceny dojrzałości modelu zarządzania ryzykiem, często dokonuje się porównania elementów zarządzania ryzykiem 
funkcjonujących w Spółce z rozwiązaniami stosowanymi przez inne spółki  będące bezpośrednimi konkurentami bądź liderami 
w branży. – Peer Benchmarking

10
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Dedykowana jednostka ds. zarządzania ryzykiem Nie Nie Tak Tak Tak Tak Tak

Komitet wykonawczy sprawujący funkcję nadzorczą 
nad zarządzaniem ryzykiem

Nie Nie Tak Tak Tak Tak Tak

Udokumentowana polityka zarządzania ryzkiem 
(polityki dla specyficznych rodzajów ryzyk)

Częściowo Częściowo Tak Tak Tak Tak Tak

Udokumentowane oraz wdrożone role i 
odpowiedzialności w zakresie zarządzania ryzykiem

Nie Nie Tak Tak Tak Tak Częściowo

P
ro

ce
s 

za
rz

ąd
za

n
ia

 r
yz

yk
ie

m

Elementy zarządzania ryzykiem w wybranych
obszarach

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Okresowo przeprowadzana identyfikacja i ocena 
ryzyka w spółce

Nie Częściowo Tak Tak Tak Tak Tak

Zarządzania ryzykiem zintegrowane z procesami
planowania strategicznego i budżetowania

Częściowo Nie Częściowo Nie Tak Częściowo Nie

Ryzyka są uwzględniane przy podejmowaniu 
istotnych decyzji biznesowych / planowaniu 
inwestycji

Częściowo Nie Częściowo Częściowo Tak Tak Częściowo

Raporty dotyczące zarządzania ryzykiem 
przygotowywane dla Zarządu i Rady Nadzorczej

Częściowo Częściowo Tak Tak Tak Tak Częściowo

Publikowane informacje na temat zarządzania 
ryzykiem w spółce (np. w ramach rocznych raportów)

Częściowo Częściowo Nie Tak Tak Tak Tak
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5. Podejmowane inicjatywy i działania w spółkach 
górniczych w Polsce

• Spółki  górnicze działające na Polskim rynku  widzą potrzebę aktywnego i ustrukturyzowanego 
podejścia do zarządzania ryzykiem  oraz  zaczynają podejmować działania w celu wdrożenia 
zintegrowanego systemu  zarządzania ryzykiem. 

• Żadna ze spółek z branży górniczej nie deklaruje posiadania na chwilę obecną zintegrowanego 
modelu zarządzania ryzykiem. 

• Spółki  obecnie  zarządzają ryzykiem  w wybranych obszarach . 3 Spółki  wdrożyły mechanizmy 
zarządzania ryzykiem rynkowym (głównie kursów walutowych , stóp procentowych,  zmian cen 
produktów). 

• 2 Spółki dokonały identyfikacji o oceny ryzyka dla całej organizacji (stworzono rejestr ryzyk), 
kolejne 2 Spółki  są w trakcie tworzenia rejestru ryzyk. 

• W 2 Spółkach istnieje bądź planowane jest stworzenie osobnej funkcji odpowiedzialnej za 
zarządzanie ryzykiem. 

• 3 spółki są na etapie tworzenia  wdrożenia funkcji i procesu zarządzania ryzykiem.

• Najczęstszym inicjatorem działań związanych z rozwinięciem funkcji zarządzania ryzykiem w 
organizacji jest audyt wewnętrzny bądź działy kontroli i nadzoru. 

11
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6. Zarządzanie ryzykiem w branży górniczej na świecie

• Ryzyka, przed którymi stoi grupa kapitałowa są zarządzane w skali całej 
grupy (system zarządzania ryzykiem, jest tak skonstruowany, aby różne 
firmy działające na różnych kontynentach były w stanie dostosować własne 
procesy zarządzania ryzykiem do specyficznych warunków działalności). 

• Zarządy oraz Rady Nadzorcze angażują się w proces zarządzania ryzykiem

• Rezultaty identyfikacji i oceny ryzyka raportowane są Zarządowi oraz 
funkcjonującemu w ramach Rady Nadzorczej Komitetowi Audytowemu ds. 
Ryzyka

• W analizowanych wiodących światowych koncernach wydobywczych 
raportowanie odbywa się w cyklach półrocznych i obejmuje ocenę 
prawdopodobieństwa wystąpienia i wpływu ryzyka, jak również określenie 
mechanizmów kontrolnych oraz ich efektywności.

12

Otoczenie, w którym 
działa organizacja 

Raportowanie

Interesariusze

Kultura zarządzania 
ryzykiem 

Światowe koncerny wydobywcze (Anglo American, Rio Tinto, BHP Billiton, Xtrata) charakteryzują się 
wysokim stopniem dojrzałości systemów zarządzania ryzykiem.
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6. Zarządzanie ryzykiem w branży górniczej na świecie

• Jasno określone odpowiedzialności za proces zarządzania ryzykiem, który jest 
kluczowym obszarem działalności menedżerów.

• Proces zarządzania ryzykiem udokumentowany w formie polityk i procedur 
zarządzania ryzykiem (polityki często publikowane na stronach www)

• Zarządzanie ryzykiem zintegrowane jest z kluczowymi procesami biznesowymi 
i procesami podejmowania decyzji (np. BHP Billiton przy podejmowaniu 
decyzji o zaangażowaniu w istotne przedsięwzięcia inwestycyjne m.in. w 
zakresie rozbudowy kopalni sporządza dokument zawierający identyfikację, 
analizę, ocenę ryzyk związanych z realizacją projektu, określenie czynności 
kontrolnych i przypisanie osób odpowiedzialnych za dane ryzyko)

• Proces identyfikacji, oceny i raportowania ryzyk przeprowadzany jest w 
oparciu o zdefiniowane kryteria oceny i standardy raportowania, zapewniające 
Zarządowi i Komitetowi Audytowemu jednolitą i porównywalną w ramach 
grupy informację dotyczącą ryzyk 
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6. Zarządzanie ryzykiem w branży górniczej na świecie

• Proces koordynowany jest przez dedykowaną jednostkę wspierającą właściwe 
funkcjonowanie procesu zarządzania ryzykiem (np. rocznie w grupie 
wydobywczej Anglo American przeprowadzanych jest około 100 warsztatów 
oceny ryzyka, podczas których identyfikuje się i ocenia ryzyka zagrażające 
realizacji strategii spółek wchodzących w skład grupy, planów wydobywczych, 
osiągnięciu zakładanych poziomów efektywności finansowej projektów 
inwestycyjnych oraz najważniejszych projektów transformacyjnych. 

• Przeprowadzany jest również  okresowy przegląd i ocena efektywności 
zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
funkcji zarządzania ryzykiem.

14
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7. Podsumowanie - dojrzałość zarządzania ryzykiem w 
branży górniczej w Polsce i na świecie

15
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8. Kontakt 

Monika Viwegier - Wicedyrektor, Usługi Doradcze 

mail:  monika.viwegier@pl.pwc.com 

tel. 502 184 129

Paweł Jaroszewicz - Starszy Konsultant, Usługi Doradcze 

mail: pawel.jaroszewicz@pl.pwc.com

tel. 502 184 139  

16

– 1011 –



Sesja

Strategie, controlling
i finansowanie

w przedsi biorstwach
górniczych

SEP 2011, Sesja: Strategie, controlling  i finansowanie w przedsiębiorstwach górniczych 



– 1013 –

Spis treści sesji:

Sesja: Strategie, controlling i finansowanie w przedsiębiorstwach górniczych

Baza krajowych zasobów złóż rud miedzi i perspektywy jej rozwoju ..............................................................................1014
Cezary Bachowski, Herbert Wirth, Jan Kudełko

Korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych szansą na rozwój przedsiębiorstwa ............................................................1029
Anna Kijewska Politechnika Śląska, Henryk Przybyła

Rozwój bazy zasobowej poprzez fuzje i przejęcia - nabycie złoża przez KGHM Polska Miedź S.A. .............................1040
Krzysztof Kubacki

Gospodarka remontowa istotnym elementem procesu zarządzania w Kompanii Węglowej S.A. ....................................1049
Włodzimierz Mikoda, Adam Tokarz, Jan Zdziebko

Stosowanie nadzoru technicznego oraz procesu demontażu w gospodarce remontowej w Kompanii Węglowej S.A. ...1055
Włodzimierz Mikoda, Krzysztof Żurek

Pomoc państwa w finansowaniu inwestycji początkowych w polskim górnictwie ..........................................................1061
Henryk Paszcza, Robert Marzec

Dylematy budowy modeli finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych ......................................1073
Marian Turek, Aneta Michalak



 

 

Baza krajowych zasobów złóż rud miedzi 
i perspektywy jej rozwoju 
 
 
Cezary Bachowski 
KGHM „Polska Mied ” S.A., Lubin 
 
Jan Kudełko 
KGHM CUPRUM Sp. z o.o., CBR, Wroc aw 
 
Herbert Wirth 
KGHM „Polska Mied ” S.A., Lubin 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Nowy, trwający obecnie dynamiczny cykl wzrostowy, który nastąpił po okresie 
bessy na rynkach metali podstawowych, w latach 2008–2009, charakteryzuje się rekordowym po-
ziomem cen metali na światowych giełdach. Już nie tylko złoto, postrzegane jako ucieczka w bez-
pieczną lokatę na czas kryzysu, ale i pozostałe metale, w tym miedź, od lat plasująca się w ścisłej 
czołówce rankingu pozycji rynkowej i ceny, osiągnęła nowy, nie notowany wcześniej poziom. Ta 
odmienna sytuacja makroekonomiczna wymusza na producentach miedzi nowe spojrzenie na do-
stępność baz zasobowych metalu. Niebrane wcześniej pod uwagę lub zaniechane rejony złożowe 
stają się obecnie przedmiotem zainteresowania w aspekcie technicznych i ekonomicznych przesła-
nek możliwości powiększenia bazy zasobowej. W artykule omówiono cechsztyńskie, udokumento-
wane złoża monokliny przedsudeckiej i niecki północnosudeckiej. Dokonano również przeglądu 
obszarów perspektywicznych i prognostycznych głębszych partii monokliny przedsudeckiej, pery-
kliny Żar i północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Ustosunkowano się również 
do wystąpień miedzi w formacjach innych niż cechsztyńskie, gdzie miedź towarzyszy w rudzie po-
limetalicznej innym metalom np. molibdenowi i wolframowi (obrzeżenie Górnośląskiego Zagłębia 
Węglowego) lub cynie (pas mineralizacji Gierczyn-Krobica). Odniesiono się również do perspek-
tywicznych złóż antropogenicznych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Baza zasobowa rud miedzi, złoża udokumentowane, zasoby bilansowe, 
zasoby przemysłowe, obszary rezerwowe, prognostyczne i perspektywiczne 
 
 
 
WSTĘP 
 
Konsekwentny, utrzymujący się od lat wzrost globalnego popytu na metale podstawowe a w szcze-
gólności na miedź, związany jest z dynamicznym rozwojem cywilizacyjnym i industrializacją świa-
ta (ze szczególnym uwzględnieniem dużych, rozwijających się krajów Azji, Ameryki Łacińskiej 
i Afryki). Wieloletni trend wzrostowy nakładów na prospekcję i eksplorację jest odwrotnie propor-
cjonalny do ilości odkryć nowych, znaczących złóż. Malejąca podaż ze złóż „łatwo” dostępnych, 
przy wciąż rosnącym popycie na miedź, już dzisiaj wymusza sięganie przez światowych producen-
tów do obszarów złożowych położonych w trudnych warunkach geograficznych, geologicznych, po-
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litycznych i infrastrukturalnych. Rozwój cywilizacyjny i globalizacja powodują gwałtowny wzrost 
kosztów pracy, przede wszystkim w tych krajach, głównych producentów miedzi, w których koszt 
ten był dotąd relatywnie niski (Peru, Rosja, Meksyk, Chile, Chiny, Argentyna, Brazylia). 
 Jako przykład nowego spojrzenia na zmieniające się uwarunkowania rynkowe może posłużyć 
jeden z liderów branży, firma Rio Tinto, która już dwa lata temu w swojej długofalowej strategii 
zakładała podwojenie wielkości produkcji w ciągu kolejnych 15 lat. Inni udziałowcy rynku robią 
dokładnie to samo, nierentowne i zaniechane projekty znajdują nabywców, a nakłady na prospek-
cję i eksplorację rosną w zawrotnym tempie. Sięgnięcie przez producentów po projekty trudniejsze 
pociąga za sobą wzrost sumarycznych kosztów eksploatacji, które bezpośrednio przekładają się na 
wzrost cen metali. W ocenie analityków Rio Tinto w ciągu najbliższych 30 lat świat skonsumuje 
dwa razy więcej miedzi niż ilość jaką zużyto do dzisiaj od zarania ludzkości, co przy braku substy-
tucji tego metalu wymusi systematyczny wzrost jego ceny [3]. Potwierdza to konsekwentna zwyż-
ka notowań cen czerwonego metalu na światowych giełdach, która w pierwszej połowie grudnia 
przekroczyła rekordową wartość 9100 USD za tonę metalu i jego szybko topniejące zapasy na 
światowych rynkach. Prognoza średniej rocznej ceny miedzi w 2010 roku w KGHM wynosi 7400 
$/Mg a ceny dostaw terminowych na marzec 2011 roku w Szanghaju osiągnęły już wartość 10 000 
$/Mg. Wiodący światowi producenci analizują miejsca historycznych lub niedawno zakończonych/ 
/zatrzymanych projektów górniczych, pod kątem opłacalności ich wznowienia w obecnych realiach 
cen metali. W istniejących kopalniach dokonywane są niezbędne modernizacje, mające na celu 
maksymalizację wydobycia. Ten światowy trend nie omija też Polski. W sposób logiczny do zaist-
niałej na rynku sytuacji również wiodący, światowy producent miedzi i srebra KGHM „Polska 
Miedź” S.A. analizuje rejony perspektywiczne w aspekcie zgodnej z długofalową strategią firmy, 
możliwością powiększenia krajowej bazy zasobowej rud miedzi. 
 Obszary perspektywiczne i prognostyczne na Dolnym Śląsku są w Spółce od dawna zidentyfi-
kowane, z jednej strony jest to naturalna kontynuacja po upadzie aktualnie eksploatowanych obsza-
rów złożowych, drugi kierunek to powrót do zaniechanych projektów w niecce północnosudeckiej. 
 Sudeckie, płytko zalegające złoża żyłowe i kontaktowo-metasomatyczne, dominujące w obra-
zie historycznego górnictwa sudeckiego, były zasobowo niewielkie. Mineralizacja miedziowa była 
tu notowana w okolicach Okrzeszyna, Nowej Rudy, Głuszycy, Unisławia Śląskiego i Głuszycy 
Górnej. Występuje ona w różnych poziomach skał klastycznych czerwonego spągowca. Poziomy 
zmineralizowane posiadają niewielką miąższość (średnio 0,3 do 0,5 m) przy uśrednionej zawarto-
ści do 0,5% Cu. Głównym problemem jest nieciągłość pokładów (ich rozprzestrzenienie rzadko 
przekracza kilkadziesiąt metrów, stąd pomimo powszechności przejawów mineralizacji nie mają 
one znaczenia przemysłowego) [1]. 
 W obecnej sytuacji na rynku metali zasadne jest ponowne spojrzenie na krajową bazę zasobo-
wą rud miedzi przez pryzmat nowych uwarunkowań makroekonomicznych. Aktualna rekordowa 
i prognozowana w kolejnych latach równie wysoka cena metalu, skłania do realnych rozważań nt. 
możliwości powrotu do złóż niecki północnosudeckiej oraz do intensyfikacji prac studialnych 
i prospekcyjnych w głębszych partiach monokliny przedsudeckiej. Już dzisiaj udział Polski w świa-
towych zasobach bilansowych miedzi wynosi 4,8% a nasz kraj od lat plasuje się na 6–7 pozycji, 
jako producent tego metalu, w światowych rankingach. Istotne znaczenie ma też srebro towarzy-
szące miedzi w rudzie, udział Polski w światowych zasobach bilansowych srebra wynosi 13,3% 
a nasz kraj jest drugim światowym producentem tego metalu [2]. 
 
 
1. AKTUALNY STAN UDOKUMENTOWANIA ZŁÓŻ RUD MIEDZI W POLSCE 
 
W Polsce rudy miedzi o znaczeniu przemysłowym występują na Dolnym Śląsku w dwóch jednost-
kach geologicznych: na monoklinie przedsudeckiej (11 udokumentowanych złóż) i w niecce 
północnosudeckiej (4 udokumentowane złoża). Aktualnie eksploatowanych jest 6 złóż monokliny 
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przed-sudeckiej: Lubin-Małomice, Polkowice, Sieroszowice, Radwanice Wschód, Rudna i Głogów 
Głęboki-Przemysłowy. Pozostałe złoża monokliny przedsudeckiej: Bytom Odrzański, Gaworzyce, 
Gło-gów, Radwanice Zachód i Retków są aktualnie niezagospodarowane i stanowią perspekty-
wiczną bazę zasobową KGHM „Polska Miedź” S.A. Udokumentowany obszar występowania złoża 
rozciąga się na przestrzeni 40 km po rozciągłości i 20 km po upadzie. Seria złożowa zalegająca na 
głębokości od 600 do 1380 m, związana jest z utworami bazalnymi cechsztynu, zapadającymi mo-
noklinalnie ku północy, pod kątem 6–7º. 
 

 
 
Rys. 1. Schemat rozmieszczenia aktualnych obszarów górniczych 
KGHM „Polska Miedź” S.A. oraz złóż perspektywicznych 
Figure 1. Distribution of current mining areas owned 
by KGHM “Polska Miedź” S.A. and perspective deposits 

 
 Najwięcej zasobów bilansowych rudy miedzi i samego metalu znajduje się w złożu Rudna, sta-
nowią one odpowiednio 30,7% i 27,2% zasobów złóż KGHM. W pozostałych złożach znajdują się 
następujące ilości bilansowej rudy miedzi: Sieroszowice – 26,9%, Głogów Głęboki-Przemysłowy 
– 23,5% i Lubin-Małomice – 14,6%. 
 Zasoby srebra w złożu bilansowym są rozmieszczone głównie w czterech złożach – Głogów Głę-
boki-Przemysłowy – 27,4%, Lubin-Małomice – 23,4%, Rudna – 23,2% i Sieroszowice – 20,6%. 
 Najlepsze pod względem jakościowym, ze względu na zawartość miedzi jest złoże Sieroszowi-
ce – 2,86% Cu, a ze względu na zawartość srebra złoże Głogów Głęboki-Przemysłowy – 79 g Ag/ 
/Mg rudy [2]. 
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 Zasoby przemysłowe są częścią zasobów bilansowych przewidzianych w projekcie zagospoda-
rowania złoża do eksploatacji. Zasoby przemysłowe stanowią 81,2% zasobów bilansowych KGHM. 
Największy współczynnik udziału zasobów przemysłowych w zasobach bilansowych występuje 
w złożach: Sieroszowice – 95,5% i Głogów Głęboki-Przemysłowy – 91,6%. Najmniejszy współ-
czynnik udziału zasobów przemysłowych w zasobach bilansowych jest w złożu Polkowice – 53,9%. 
 Średnie miąższości udokumentowanego złoża przemysłowego są największe w złożu Rudna – 
4,87 m a najmniejsze w złożu Radwanice-Wschód – 1,56 m [2]. 
 
Tabela 1. Zbiorcze zestawienie udokumentowanych zasobów miedzi 
w Polsce według stanu na 31.12.2009 [2] 
Table 1. Summary of measured copper mineral resources 
in Poland as for 31.12.2009 [2] 

Obszary złożowe udokumentowane Zasoby Kopalina [tys. Mg] Miedź [tys. Mg] 

Eksploatowane złoża KGHM geologiczne 1 508 101 30 220 
bilansowe 1 470 257 29 792 

Pozostałe złoża monokliny 
przedsudeckiej 

geologiczne 986 733 16 955 
bilansowe 212 499 3992 

Złoża niecki 
północnosudeckiej 

geologiczne 132 720 1 709 47 
bilansowe 104 261 1462 

Suma zasobów łącznie geologiczne 2 627 553 48 884 
bilansowe 1 787 017 35 246 

 
 W złożach eksploatowanych przez KGHM występują trzy typy rud, 59,9% zasobów przemysło-
wych stanowi ruda piaskowcowa, 28,6% ruda węglanowa (dolomitowa) i 11,5% łupkowa. Złożami 
o dominującym typie rudy piaskowcowej są złoża zlokalizowane w północnych i wschodnich rejo-
nach KGHM: Głogów Głęboki-Przemysłowy, Rudna i Lubin-Małomice. Złoża o rudach węglano-
wych to Radwanice Wschód (złoże bez rudy piaskowcowej) i Polkowice. Złoże Sieroszowice jest 
podzielone na dwie strefy typów litologicznych złoża: Część południowo-zachodnią – bez rudy 
piaskowcowej i północno-wschodnią z udziałem rudy piaskowcowej [2]. 
 
Tabela 2. Zasoby rud miedzi i metali (Cu, Ag) w obszarach rezerwowych* (bilansowe do głębokości 1250 m) [2] 
Table 2. Copper and metals (Cu, Ag) resources in Poland on spare areas* (economic reserves down to 1250 m) [2] 

Obszary złożowe Zasoby Kopalina ruda Cu [tys. Mg] Miedź 

Bytom Odrzański geologiczne 171 798 3365 
bilansowe 2247 93 

Głogów geologiczne 276 951 4780 
bilansowe brak* brak* 

Retków geologiczne 455 677 6855 
bilansowe 137 288 2151 

Gaworzyce geologiczne 62 955 1481 
bilansowe 54 389 1283 

Radwanice Zachód geologiczne 19 351 474 
bilansowe 18 575 465 

Suma zasobów łącznie geologiczne 986 733 16 955 
bilansowe 212 499 3992 

 
 W sąsiedztwie eksploatowanych przez KGHM „Polska Miedź” S.A. złóż znajdują się udoku-
mentowane obszary złożowe będące bazą rezerwową przyszłej eksploatacji, są to złoża: Gaworzy-
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ce i Radwanice Zachód (umiejscowione na zachód od złóż Sieroszowice i Radwanice Wschód) 
oraz złoża Bytom Odrzański, Retków i Głogów – zlokalizowane po upadzie złoża Głogów Głęboki-
Przemysłowy, w kierunku północno-wschodnim i północnym. 
 
 
2. OBSZARY UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ W NIECCE PÓŁNOCNOSUDECKIEJ 
 
Na obszarze niecki północnosudeckiej występują cztery obszary złóż udokumentowane w kategorii 
C2 i wyższych: Niecka Grodziecka (kopalnia „Konrad”) i Wartowice położone w synklinie grodziec-
kiej oraz Lena i Nowy Kościół, w synklinie złotoryjskiej. We wszystkich kopalniach zaprzestano 
działalności górniczej. 
 
Z o e rud miedzi Lena 
 

W latach 1941–1943 wydobycie kopalni „Lena” kształtowało się na poziomie 750 tys. Mg rudy. 
Podczas działań wojennych, na przełomie lat 1944/1945 eksploatację przerwano, a kopalnię zato-
piono. Ponowne uruchomienie zakładu „Lena” nastąpiło w lipcu 1950 roku. Niezależnie od prac 
udostępniająco-eksploatacyjnych, z początkiem lat pięćdziesiątych przystąpiono do systematyczne-
go rozpoznania rejonu złoża otworami wiertniczymi. Wykonano ogółem 39 wierceń o łącznym me-
trażu prawie 12 tys. metrów w siatce od około 500 do około 250 m. Złoże dokumentowane było 
dwukrotnie – w roku 1954 i 1958. 
 Całkowite zakończenie eksploatacji nastąpiło w grudniu 1973 roku. Do tego czasu robotami 
górniczymi objęto około 2/3 udokumentowanej powierzchni złoża. Ostatni bilans zasobów geolo-
gicznych złoża sporządzono w styczniu 1974 roku. Po przeanalizowaniu wyników opróbowania 
oraz wykonaniu obliczeń okazało się, że żaden z otworów rozpoznawczych wykonanych poza gra-
nicami byłej kopalni nie spełnia kryteriów bilansowości, a nawet pozabilansowości. Reasumując po-
wyższe można stwierdzić, że obszar złoża Lena, jaki pozostał poza zasięgiem robót górniczych jest 
w myśl aktualnych kryteriów bilansowości całkowicie negatywny [18]. 
 
Z o e rud miedzi Nowy Ko ció  
 

Górnictwo na terenie złoża Nowy Kościół datuje się od roku 1509, jednak okresy efektywnej eks-
ploatacji rud miedzi były krótkie. Na przestrzeni czasu od XVI do początków XX wieku prace wy-
dobywcze przerywano z uwagi na nierentowność przedsięwzięcia. Po drugiej wojnie światowej 
wznowienie eksploatacji rud miedzi nastąpiło w 1955 roku i trwało do końca 1968 roku. Eksplo-
atacją objęto w tym czasie złoże na powierzchni zaledwie 1,4 km2, choć obszar udokumentowany 
miał powierzchnię około 31,6 km2. Od czasu likwidacji kopalni na złożu nie prowadzono żadnych 
prac rozpoznawczych. W związku z tym stan znajomości budowy złoża i jego warunków geologicz-
no-górniczych nie uległ zmianie. Pozostałe zasoby złoża figurują w kolejnych krajowych bilansach 
zasobów. Po przeliczeniu zasobów według nowych kryteriów bilansowości zatwierdzono niespełna 
13,5 mln Mg rudy bilansowej, w tym 115,7 tys. Mg miedzi. Aktualnie zagospodarowanie złoża nie 
jest brane pod uwagę ze względów ekonomicznych [18]. 
 
Z o a Niecka Grodziecka, Wartowice 
 

Obszar „Wartowice–Niecka Grodziecka” położony jest w granicach niecki północnosudeckiej, na 
granicy z blokiem przedsudeckim. Rozciąga się wzdłuż linii NW-SE pasem o długości około 10 km 
i szerokości od 2,5 km w części SE i 8 km w części NW. Granice złoża od północy, południa i za-
chodu są naturalne i wynikają z zasięgu rozprzestrzenienia rudy, natomiast granica wschodnia po-
prowadzona jest wzdłuż granic kategorii C1 złoża Niecka Grodziecka. Rozpoznanie złóż rud mie-
dzi w obszarze tej części niecki północno-sudeckiej prowadzone było od końca XIX wieku. Strefa 
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przypowierzchniowa stosunkowo płytkiego zalegania warstw dolnego cechsztynu z okruszcowa-
niem miedziowym do głębokości około 800 m była przedmiotem eksploatacji w kopalni „Konrad” 
(Lubichów i Grodziec), natomiast złoże „Wartowice” stanowi obszar głębszego zalegania serii rud-
nej. Według planów z końca lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia obszar złoża Wartowice miał 
stanowić rezerwową bazę zasobową dla kopalni „Konrad”. 
 

 
Rys. 2. Położenie złóż Wartowice i Niecka Grodziecka [11] 
Figure 2. Location of Wartowice and Niecka Grodziecka deposits [11] 

 
 Kopalnia bazująca na złożu Niecka Grodziecka zakończyła swoją działalność, z uwagi na wy-
soką deficytowość produkcji w roku 1989. Wcześniej w latach 1972–1975 analizowana była kon-
cepcja dalszego rozpoznania złóż rud miedzi synkliny grodzieckiej. Przystąpiono wówczas do prac 
projektowych kopalni miedzi „Bolesławiec”. W Kombinacie Geologicznym „Zachód” we Wrocła-
wiu rozpoczęto realizację dokumentacji geologicznej złoża. Projekt zakładał eksploatację dwoma 
szybami B-I o wydobyciu rocznym 2,0 mln Mg i B-II z zakładaną wielkością wydobycia 3,0 mln Mg. 
Niekorzystna dla planowanej inwestycji decyzja premiera P. Jaroszewicza o manewrze gospodar-
czym i ograniczeniu inwestycji, z roku 1975, zakończyła plany budowy kopalni [17], [18]. 
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 Po zakończeniu eksploatacji w 1989 roku, złoże Wartowice nie było przedmiotem zaintereso-
wania jako potencjalna baza zasobowa przemysłu miedziowego. W 1995 roku dokonano ponowne-
go przeliczenia ilości zasobów pozostałych w złożu Wartowice według nowych, zmienionych kry-
teriów bilansowości, wprowadzonych dla pokładowych złóż rud miedzi w roku 1995. 
 Ilość zasobów bilansowych w złożu Wartowice, w kategorii C2 i C1 do głębokości 1250 m (kry-
terium bilansowości) jest następująca [20], [23]: 

 
Kategoria Zasoby rudy Zasoby Cu Średnia miąższość Średnia 

zaw. Cu 
Średnia 

zaw. Cue 

 [tys. Mg] [tys. Mg] [m] [%] [%] 
Zasoby bilansowe wolne 

Kategoria C2 59 023 701 1,34 1,58 2,16 
Kategoria C1 20 153 271    

Zasoby bilansowe w filarach ochronnych 
Kategoria C1 17 650 327  

Zasoby szacunkowe poniżej głębokości 1250 m 
 8592 83  

 
 Zasoby sąsiedniego złoża Niecka Grodziecka (obszar kopalni „Konrad”) również udokumento-
wano w roku 1995 według nowych kryteriów bilansowości. 
 Ilość zasobów bilansowych w złożu Niecka Grodziecka w kategorii C2 i wyższych jest następu-
jąca [21], [26]: 

 
Kategoria Zasoby rudy Zasoby Cu Śr. miąższość Śr. zaw. Cu Wartość Cue 

 [tys. Mg] [tys. Mg] [m] [%] [%] 
Zasoby bilansowe wolne 

Kategoria C2 57 201 670 1,58 1,43 1,94 
Zasoby bilansowe w filarach ochronnych 

Kategoria C2 809 17,1    
 
 
3. OBSZARY PERSPEKTYWICZNE I PROGNOSTYCZNE 

PERYKLINY ŻAR I MONOKLINY PRZEDSUDECKIEJ 
 
Prowadzone wraz z poszukiwaniami badania mineralizacji kruszcowej w utworach kontaktu cech-
sztynu i czerwonego spągowca pozwoliły na sformułowanie prawidłowości występowania bogatej 
mineralizacji miedziowo-srebrowej w najbliższym otoczeniu stref utlenionych Rote Fäule. Prawi-
dłowość ta ma zasadnicze znaczenie dla konstrukcji modelu genetycznego mineralizacji a doku-
mentowanie przebiegu lateralnego kontaktu utworów utlenionych z redukcyjnymi stanowi podsta-
wę stosowanej w Państwowym Instytucie Geologicznym strategii poszukiwawczej cechsztyńskich 
złóż miedzi [13], [22], [24], [25], [27]. Podsumowaniem wiedzy na temat występowania minerali-
zacji polimetalicznej w utworach cechsztynu jest „Atlas metalogeniczny cechsztyńskiej serii mie-
dzionośnej w Polsce” [16]. Równocześnie z tymi pracami, a także w następnych latach, opubliko-
wano kolejne analizy i zaktualizowano poprzednie prognozy [5], [7], [8], [9], [10], [15], [19]. 
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Rys. 3. Mapa udokumentowanych (kolor zielony) cechsztyńskich złóż rud miedzi i obszarów 
perspektywicznych na terenie Dolnego Śląska [7] 
Figure 3. Map of Zechstein copper deposits (green) and perspective areas in Lower Silesia [7] 

 
Peryklina ar
 

Centralną część perykliny Żar stanowi redukcyjna facja utworów cechsztynu (zalegająca na głębo-
kości mniejszej niż 2000 m), zmineralizowana głównie siarczkami ołowiu i cynku, otoczona wąską 
strefą miedzionośną i płonnymi utworami zielonogórskiej strefy utlenionej. W północnej części pe-
rykliny Żar wyznaczono 2 obszary prognostyczne z zasobami w kategorii D2: Czeklin i Żarków 
(rys. 3), zlokalizowane w zatokowych partiach strefy redukcyjnej, częściowo otoczonych utworami 
utlenio-nymi. Istnieje prawdopodobieństwo, że także wschodnia i południowa część strefy reduk-
cyjnej, gdzie spąg cechsztynu leży w interwale głębokości 400–1250 m, może zawierać niezbadane 
dotąd (brak wierceń) okruszcowanie miedzią, na pograniczu utworów utlenionych i redukcyjnych. 
Z map ogólnego trendu okruszcowania wynika, że w tym rejonie zaznacza się wzrost zasobności 
miedzi, który może kontynuować się wzdłuż bloku przedsudeckiego w stronę niecki północnosu-
deckiej, chociaż mineralizacja miedziowa występuje tutaj prawdopodobnie na większości obszaru 
ponad utworami utlenionymi w górnej części serii miedzionośnej [1]. 
 Obszar prognostyczny Czeklina występuje w strefie kontaktu utworów utlenionych pola zielo-
nogórskiego z utworami redukcyjnymi centralnej perykliny Żar. Jest to obszar o powierzchni około 
31 km2, zlokalizowany w otoczeniu otworu Czeklin 1, w którym bogata mineralizacja miedziowa 
występuje wyłącznie w łupku miedzionośnym o miąższości 0,2 m, średniej zawartości metalu 10,54% 
i zasobności 60,58 kg/m2 (bez uwzględnienia Ag). W rejonie tym możliwa jest obecność prawie 
2 mln Mg Cu na głębokości 1700–1800 m. Istnieje duże prawdopodobieństwo rozszerzania się te-
go obszaru w kierunku południowym, wzdłuż granicy obszaru utlenionego [1]. 
 Podobnie, jak obszar Czeklina, obszar Żarkowa zalega po południowej stronie obszaru utlenio-
nego, wokół otworu Żarków 1. Interwał miedzionośny w tym otworze cechuje miąższość 1,1 m, 
średnia zawartość miedzi 3,07% i wysoka zasobność 89,09 kg/m2. Jest to stosunkowo niewielkie 
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pole, około 9 km2, o zasobach szacunkowych rzędu 0,7 mln Mg Cu. Na możliwość nieznacznego 
powiększenia tych zasobów wskazują podwyższone koncentracje miedzi w wapieniu cechsztyńskim 
(ponad utworami utlenionymi), w niektórych sąsiednich otworach wiertniczych. Przez porównanie 
ze złożem Rudna można uznać, że obecność bogatej mineralizacji ołowiowo-cynkowej na południe 
od obszaru Żarkowa nie stanowi zasadniczego ograniczenia dla jego powiększenia w przyszłości, 
wzdłuż zasięgu strefy utlenionej, zarówno w kierunku południowo-zachodnim, jak i południowym. 
Brak otworów do dalszych badań nie pozwala obecnie na zweryfikowanie tego poglądu [1]. 
 
Perspektywiczny obszar mineralizacji Cu-Pb-Zn Nowiny 
na granicy niecki pó nocnosudeckiej i perykliny ar 
 

Poza obszarami udokumentowanymi w synklinie grodzieckiej (Niecka Grodziecka, Wartowice) 
i niecce złotoryjskiej (Lena, Nowy Kościół), strefa miedzionośna w niecce północnosudeckiej wy-
znaczona została tylko fragmentarycznie, na podstawie niewielkiej liczby danych, gdyż jedynie 
w dwóch otworach Nowiny SP-6 i Kościelna Wieś IG-1 stwierdzono przewagę mineralizacji mie-
dziowej nad powszechnie występującą w tym rejonie mineralizacją ołowiowo-cynkową. Najbogat-
szą mineralizację miedziową – 2,46% Cu i 100 ppm Ag stwierdzono w otworze Nowiny SP–6, 
w interwale miąższości serii rudnej 0,48 m. Otwór ten jest pozabilansowy, ale jest interesujący ze 
względu na małą głębokość zalegania interwału miedzionośnego (547,70–548,17 m). 
 

 
Rys. 4. Nowiny rejon otworu SP-6 [19] 
Figure 4. Nowiny – area of SP-6 borehole [19] 
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 Sprawa wyjaśnienia jakości mineralizacji obszaru południowej części perykliny Żar, na granicy 
z NE częścią niecki północnosudeckiej, nabiera znaczenia, ponieważ jest to jedyny w Polsce ob-
szar o znaczeniu perspektywicznym, gdzie spąg miedzionośnego cechsztynu zalega na głębokości 
mniejszej niż 600 m, poniżej powierzchni terenu. Obszar ten graniczy od północy z obszarem utle-
nionym, co oznacza, że wzdłuż tego kontaktu (po stronie facji redukcyjnej) możliwe jest istnienie 
ciała kruszconośnego o przebiegu równoleżnikowym. Z analizy map metalogenicznych wynika, że 
w stosunku do wartości zasobności ekwiwalentnej obliczonej dla otworu Nowiny SP-6 (42,6 kg/m2), 
zasobność wykazuje tendencję wzrostu w stronę bloku przedsudeckiego [4], [14], [19]. 
 Pole perspektywiczne ograniczone jest od północy otworami, w których spąg cechsztynu jest ut-
leniony, a mineralizacja miedziowa występuje w obrębie wapienia cechsztyńskiego. Istnieje zatem 
pomiędzy obszarem utlenionym i otworem Nowiny SP-6 realna możliwość napotkania ciała rudne-
go o rozciągłości równoleżnikowej i szerokości od 1 do 3 km (analogicznie jak w złożu Sprem-
berg-Weisswasser), maksymalnie o szerokości do około 5–10 km, w przypadku, gdyby ciało rudne 
kontynuowało się w kierunku wschodnim, w stronę bloku przedsudeckiego. Z ogólnego rozkładu 
mineralizacji wynika, że jest ono ograniczone od północy dość dobrze zbadanym obszarem utlenio-
nym, o cechach porównywalnych ze znanymi rejonami strefy utlenionej w zachodnim skraju złoża 
monokliny przedsudeckiej (zachodnie fragmenty obszarów rezerwowych – Radwanice, Gaworzy-
ce). Jeżeli przyjąć śmiałą hipotezę, że w rejonie Nowin na powierzchni około 60 km2 może wystę-
pować mineralizacja porównywalna z tą jaka została stwierdzona w otworze SP-6, to w rejonie tym 
jest teoretycznie możliwe udokumentowanie prawdopodobnych zasobów rudy miedzi rzędu 60 mln 
Mg i zasobów miedzi powyżej 1 mln Mg (?) [4], [14], [19]. W świetle dzisiejszych rozwiązań 
technicznych eksploatacji podziemnej 0,5 metrowy interwał okruszcowania wymagałby przybrania 
oko-ło 1 m skały płonnej ale w perspektywie czasu i cen, które napędzają postęp technologii wy-
dobywczych, zasadne jest rozpoznanie tego obszaru, o co zabiega obecnie KGHM (złożony do 
organu koncesyjnego wniosek o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopali-
ny). 
 Genetycznym przedłużeniem opisanego wyżej obszaru Nowiny jest po stronie niemieckiej rejon 
złożowy Spremberg-Weisswasser-Graustein, rozciągający się wzdłuż granicy landów Saksonia/ 
/Brandenburgia, aż do granicy z Polską. 
 
Obszary prognostyczne w g bszych partiach monokliny przedsudeckiej 
 
W kierunku północnym i północno-wschodnim od obszarów udokumentowanych: Bytom Odrzań-
ski, Głogów i Retków znajdują się obszary, gdzie nie były prowadzone systematyczne prace eksplo-
racyjne za miedzią. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku przyjęto kryterium głębokościo-
we, które ograniczyło zasięg poszukiwań – dokumentowano zasoby tylko do głębokości 1500 m od 
powierzchni ziemi. Na obszarach tych były jednak prowadzone poszukiwawcze prace wiertnicze 
za węglowodorami (gaz, ropa naftowa), które osiągnęły spąg czerwonego spągowca ale nie były 
przedmiotem analizy pod kątem mineralizacji rudnej. W wyniku wieloletnich badań tych rdzeni, 
prowadzonych przez PIG-PIB uzyskano istotne informacje o mineralizacji miedziowej najstarszych 
utworów cechsztynu i stropu czerwonego spągowca, lecz w bardzo nieregularnej siatce rozpozna-
nia [10], [16]. Na obszarze przylegającym do udokumentowanych złóż Bytom Odrzański, Głogów 
i Retków, przemysł naftowy (w mniejszym stopniu PIG) wykonali około 100 otworów wiertniczych, 
w których spąg cechsztynu zalega na głębokości 1250–2000 m. Dotychczas zbadano 4 otwory wiert-
nicze wykonane przez PIG (Sława IG-1, Grochowice M-9, Dryżyna M-5 i Lipowiec M-1) oraz 37 
otworów wiertniczych wykonanych przez PGNiG w Zielonej Górze i Pile. W ostatnim okresie ze-
spół pracowników naukowych Państwowego Instytutu Geologicznego wykonał szeroko zakrojone 
badania pozwalające na podjęcie próby oceny zasobów prognostycznych rud miedzi w omawianym 
obszarze. W pracach tych uwzględniono wyniki oznaczeń zawartości metali z kolejnych, dotych-
czas nieopracowanych rdzeni, a także wykonano nowe, niekonwencjonalne badania materii organicz-
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nej, pod kątem oceny możliwości występowania złóż rud na podstawie oznaczeń dojrzałości termicz-
nej skał okruszcowanych. Pozwalają one ze znacznie większą precyzją określać granice pomiędzy 
utlenioną strefą Rote Fäule a obszarami złożowymi. Większość z obszarów prognostycznych wy-
kazuje związek pomiędzy występowaniem mineralizacji kruszcowej i procesami utlenienia w pod-
ścielających je utworach. Interesujące są tu otwory w obszarach prognostycznych sąsiadujących 
z obszarami rezerwowymi KGHM (rys. 7): Kulów, Luboszyce, Ścinawa Zachód i Ścinawa NE. 
Występują one w sąsiedztwie eksploatowanych aktualnie złóż KGHM i stanowią ich kontynuację 
po upadzie. Można je zaklasyfikować do obszarów prognostycznych, z zasobami w kategorii D1 [1]. 
Obszar Kożuchowa i zachodniego otoczenia otworu S-16 jest reliktowym polem redukcyjnym 
w obrębie zielonogórskiego obszaru utlenionego, natomiast obszary Milicza, Henrykowic, Janowa, 
Sulmierzyc i Surmina znajdują się w północnym otoczeniu obszaru utlenionego Ostrzeszowa [1]. 
W obszarze Mirkowa stwierdzono nieznaczne przejawy utlenienia w spągu cechsztyńskiej serii 
miedzionośnej. Jedynie w obszarach Ślubowa, Borzęcina i Radziądza nie stwierdzono dotychczas 
utworów utlenionych [1]. 
 
 

 
Rys. 5. Obszary prognostyczne w głębszych partiach monokliny przedsudeckiej [10] 
Figure 5. Prognostic areas in deeper parts of the Foresudetic Monocline [10] 
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 Zasoby prognostyczne cechsztyńskich rud miedzi w obszarach na głębokości do 2000 m obra-
zuje poniższa tabela [1]. 
Zasoby prognostyczne cechsztyńskich rud miedzi w obszarach na głębokości do 2000 m 

Obszar 
Powierzchnia 

obszaru 
[km2] 

Interwał 
głębokości 

[m] 

Miąższość 
[m] 

Średnia 
zawartość Cu 

[%] 

Szacunkowe 
zasoby Cu 
[mln Mg] 

Borzęcin 9 1496,46–1496,97 0,51 4,91 0,6 
Czeklin 31 1733,53–1733,76 0,23 10,54 1,9 
Janowo 50 1711,78–1712,66 0,88 2,26 2,5 

Kożuchów 1 820,74–821,45 0,71 1,94 0,04 
Kulów 132 1503,55–1961,68 1,41 2,98 13,8 

Luboszyce 91 1462,50–1545,20 1,66 1,76 6,6 
Milicz 15 1644,75–1646,61 1,86 0,89 0,6 

Mirków 35 1176,36–1177,53 1,17 1,56 1,6 
Nowiny 10 547,70–548,17 0,47 3,64 0,4 

Sulmierzyce 261 1580,20–1909,09 1,60 3,52 36,7 
Henrykowice 17 1466,25–1602,47 0,85 2,74 1,0 
Ścinawa NE 25 1336,70–1338,70 2,00 0,93 1,2 

Ścinawa Zachód 16 1200,51–1367,40 2,58 1,28 1,3 
Ślubów 25 1384,30–1384,50 0,20 10,73 1,4 

Wartowice Zachód 6 941,27–1463,00 2,90 1,10 0,4 
Żarków 9 1359,27–1360,40 1,13 3,07 0,7 

 
 
4. POŁNOCNO-ZACHODNIE OBRZEŻENIE GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH 
 
Poza Dolnym Śląskiem zmineralizowane utwory redukcyjnej facji cechsztynu występują również 
w północno-zachodnim otoczeniu paleozoicznego cokołu Gór Świętokrzyskich. Seria rudna wy-
chodzi tu na powierzchnię terenu i zapada do głębokości około 2000 m. W rejonie tym wykonano 
19 otworów wiertniczych, spełniających wymogi udokumentowania obszaru w kategorii E, nie speł-
niając jednocześnie kryterium bilansowości dla miedzi. Najwyższe zawartości Cu stwierdzono 
w otworach Zabłocie IG1 i Jaworzna IG1. W wybranym najkorzystniejszym interwale okruszcowa-
nia o miąższości 1,5 m, średnia zawartość Cue (z uwzględnieniem srebra) wynosi 0,7%. Na uwagę 
zasługują wysokie zawartości cynku i ołowiu w rudzie. W związku z niskimi zawartościami miedzi 
w rudzie obszar ten nie stanowi obecnie potencjalnej bazy zasobowej czerwonego metalu [7]. 
 
 
5. WYSTĘPOWANIE MIEDZI W FORMACJACH INNYCH NIŻ CECHSZTYŃSKIE 
 
Realne poszerzenie krajowej bazy zasobowej w utworach poza cechsztynem jest dzisiaj mało praw-
dopodobne. Zazwyczaj miedź występuje tu jako jeden z pierwiastków rud polimetalicznych a ewen-
tualne próby ekonomicznego wykorzystania tych rud napotykają na trudności w ich pozyskaniu 
i wzbogaceniu tradycyjnymi metodami. 
 Do najważniejszych wystąpień należy tu zaliczyć, związaną z magmatyzmem paleozoicznym 
(złoża porfirowe i skarnowe) mineralizację miedziowo-molibdenowo-wolframową w obrzeżeniu 
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Najdokładniej zbadany i najbogatszy pod względem koncen-
tracji mineralizacji polimetalicznej jest tu obszar złoża Myszków. Dużych zawartości mineralizacji 
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kruszcowej można się również spodziewać w rejonie Mrzygłodu, położonym na SE od złoża Mysz-
ków i w rejonie Zawiercia [7], [12]. 
 Marginalne znaczenie ma mineralizacja miedziowa towarzysząca rudom żelaza Krzemianka, 
Udryń i Jeleniewo. Podobnie wygląda sytuacja w pasie Gierczyn-Krobica, gdzie mineralizacja krusz-
cowa towarzyszy cynie. Inne formacje miedzionośne w Polsce takie jak dewońska Gór Święto-
krzyskich czy permokarbońska niecki śródsudeckiej cechuje zbyt małe skupienie metali lub fakt 
znaczącego wyeksploatowania ich w ubiegłych wiekach [7]. 
 
 
6. PERSPEKTYWICZNE ZŁOŻA ANTROPOGENICZNE 
 
Ponad 50 letnia działalność KGHM spowodowała powstanie wielu zbiorników odpadów po proce-
sie flotacyjnego wzbogacania kopaliny. Szczególnie pierwsze lata działalności przedsiębiorstwa 
i faza optymalizacji technologii przeróbczej rud skutkowały gorszymi niż obecnie uzyskami meta-
lu. Do dzisiaj w procesie przetwórczym nie jest możliwy ekonomicznie opłacalny odzysk 100% 
metalu. Spowodowało to nagromadzenie metali, szczególnie miedzi i srebra, w starych stawach osa-
dowych. Szybki rozwój technologii, idący w parze ze wzrostem popytu na metale podstawowe, 
sprawia że składowiska te mogą stać się wkrótce wtórnym obszarem zasobowym. Już dzisiaj ho-
mogeniczny osad o zawartości powyżej 0,2% Cu i 10 g/Mg Ag w zbiornikach po byłej kopalni 
„Konrad” (osadniki nr 1 i 3 Wartowice) jest przedmiotem zainteresowania firm o profilu górniczym. 
W osadniku nr 1 zdeponowano 15,8 mln Mg odpadu o średniej zawartości 0,21% miedzi i 15,4 
g/Mg srebra a w osadniku nr 3 odpowiednio 21,6 mln Mg odpadu o zawartości 0,30% miedzi i 13,7 
g/Mg srebra [7]. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
W warunkach gospodarki rynkowej zasadnicze znaczenie dla poprawnej oceny złoża mają zasoby 
przemysłowe. Kryteria bilansowości tracą znaczenie jako element oceny ekonomicznej, natomiast 
pozostają jako niezbędne dla zdefiniowania granic złoża. Uzależnienie wielkości zasobów przemy-
słowych od warunków ekonomicznych sprawia, że nie stanowią one jednorazowo ustalonej warto-
ści ale podlegają stałym zmianom w czasie działalności zakładu górniczego, w ślad za zmieniają-
cymi się uwarunkowaniami techniczno-ekonomicznymi. Wyższe ceny metali i niższe koszty pro-
dukcji prowadzą do powiększenia bazy zasobowej, gdyż staje się opłacalne pozyskiwanie rudy 
o mniejszych zawartościach składników użytecznych. Taką sytuację obserwujemy obecnie, ekstre-
malnie wysoka rynkowa cena metali, w tym miedzi i srebra, powoduje że kryteria bilansowości dla 
rud miedzi, opracowane kiedyś dla zupełnie innych uwarunkowań ekonomicznych, są dzisiaj znacz-
nie łagodniejsze niż aktualne, kosztowe kryteria przemysłowości. 
 W tej sytuacji obowiązujące dla rud miedzi kryteria bilansowości, zarówno głębokościowe 1250 m 
jak i średnia oraz brzeżna zawartość 0,7% Cu w rudzie, a także zasobność 50 kg/m2, pozbawione 
są sensu. Przedsiębiorca górniczy kieruje się dzisiaj rachunkiem ekonomicznym, a ten w czasie 
obecnej hossy daje zielone światło pracom studialnym i prospekcyjnym w omówionych wyżej ob-
szarach prognostycznych i perspektywicznych Dolnego Śląska. 
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Polish Copper Resource Base and Perspectives of Its Development 
 
New, especially dynamic cycle of growth, after the great fall on the base metals market in 2008–
–2009, manifests itself by the peak level of metal prices on stock exchanges. Not only gold, con-
sidered as an “escape” into the safe zone during the crisis period, but also other metals, including 
copper placed on the top of ranking with regard of importance and price, reached new, the highest 
ever level. This different macroeconomical situation, forces the copper producers to have a new look 
on the availability of the metal resources. The resource areas not taken into consideration before or 
abandoned became an interest with regard of technical and economical conditions to extend the 
copper resources. The paper presents the proven Zechstein copper deposits occurring on the Fore-
sudetic Monocline and Northsudetic Basin (SW Poland). Moreover, the review of perspective and 
prognostic, deeper parts of Foresudetic Monocline, Żary Pericline and NW edge of Świętokrzyskie 
Mountains, is made. The presence of copper in other than Zechstein formations, where it occurs 
with molybdenum and tungsten (edge of Upper Silesian Coal Basin) or with tin (polimetalic zone 
of Gierczyn-Krobica) is reviewed. 
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Korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych 
szansą na rozwój przedsiębiorstwa 
 
 
Anna Kijewska, Henryk Przybyła 
Politechnika l ska, Wydzia  Górnictwa i Geologii 
Katedra Zarz dzania i In ynierii Bezpiecze stwa 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Górnictwo Węgla Kamiennego, aby sprostać konkurencji ze strony węgla z im-
portu oraz ze strony innych surowców energetycznych musi się przede wszystkim rozwijać, a roz-
wój ten, który ma charakter jakościowy musi być coraz bardziej dynamiczny. Znaczące zróżnicowa-
nie wyników produkcyjnych i ekonomicznych kopalń wydobywających węgiel w podobnych wa-
runkach stanowi szansę na ten rozwój, a szansa tkwi w adaptacji takich rozwiązań cząstkowych, 
które skutecznie i efektywnie realizują te kopalnie, w których dominują wyniki cząstkowe i to za-
równo produkcyjne jak i ekonomiczne. Ta uzasadniona potrzeba dzielenia się wiedzą i doświadcze-
niem jest zdaniem autorów szansą, na niewykorzystanie której nie stać górnictwa węglowego. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Wyniki ekonomiczno-produkcyjne, benchmarking, kapitał intelektualny 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Górnictwo węgla kamiennego, w tym przede wszystkim przedsiębiorstwa górnicze, w warunkach 
gospodarki rynkowej poddane są konkurencji ze strony węgla z importu oraz producentów innych 
surowców energetycznych. Sprzedaż węgla, tak jak każdego surowca energetycznego, ma charak-
ter sezonowy, a w dłuższym horyzoncie czasowym występują okresy koniunktury i dekoniunktury, 
co sprawia, że przychody z tytułu sprzedaży charakteryzują się dużą zmiennością zarówno w skali 
roku jak i wielu lat. Każdy Zakład Górniczy, który wydobywa węgiel zmuszony jest do odnawia-
nia frontu eksploatacyjnego traconego na skutek wybierania. Przedwczesne przygotowanie frontu 
generuje koszty jego utrzymania oraz koszty z tytułu zamrożonych środków finansowych. Brak fron-
tu eksploatacyjnego wymusza zmniejszenie wydobycia, a to z kolei wpływa na zwiększenie kosz-
tów wydobycia i obniżenie przychodów. 
 Ilość sprzedanego węgla, cena uzyskana ze sprzedaży węgla leżą głównie w gestii odbiorców 
i wynikają zarówno z relacji popyt–podaż na rynku węglowym, jak też na rynkach jego substytu-
tów. W gestii Zarządów przedsiębiorstw górniczych, Kierownictwa Zakładów Górniczych są wy-
niki produkcyjne, ekonomiczne i w niewielkim zakresie wyniki finansowe. 
 Mamy świadomość tego, że znaczący wpływ na wyniki produkcyjne i ekonomiczne mają warun-
ki naturalne, w których realizuje się procesy wydobywcze. Analiza i ocena tych wyników, szcze-
gólnie ich zróżnicowanie i to dla tej samej kopalni w różnych przedziałach czasowych, a także 
w różnych kopalniach upoważnia, naszym zdaniem, do twierdzenia, że znaczący wpływ na wyniki 
ma również umiejętność gospodarowania materialnymi czynnikami produkcji, w tym szczególnie 
w zakresie korzystania z wiedzy, doświadczenia i intuicji pracowników. Teoretycy i praktycy zarzą-
dzania są zgodni co do tego, że każde przedsiębiorstwo jest co najwyżej na tyle skuteczne i efek-
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tywne na ile skuteczna i efektywna jest jego załoga, a to powinno stanowić o potrzebie odnawiania 
i wzbogacania wiedzy. 
 Przedmiotem analiz i ocen uczyniliśmy średnie dobowe wydobycie, średnie dobowe wydobycie 
z jednej ściany, średnie dobowe wydobycie z 1 mb frontu eksploatacyjnego, wydajność ogólną i do-
łową oraz jednostkowe koszty wydobycia. Doceniając znaczenie postępu technicznego wskazuje-
my jednocześnie na konieczność korzystania z kapitału intelektualnego. Miernikiem takiego trakto-
wania nośników postępu jest relacja: 
 

t

1t

t

1t

Wtu
Wtu

Wprod
Wprod                                                                                                          (1) 

 
gdzie: Wprod – wskaźnik produktywności, Wtu – wskaźnik technicznego uzbrojenia, t, t+1 – okre-
sy badawcze. 
 
 Z relacji tej wynika, że umiejętności korzystania z postępu technicznego powinny wyprzedzać 
lub co najmniej nadążać za zmianami w tymże postępie. Istniejące znaczące różnice tychże wyni-
ków w poszczególnych kopalniach świadczą o tym, że w różnym zakresie eksploatuje się wiedzę, 
doświadczenie, intuicję pracowników tych podmiotów gospodarczych. 
 Profesor Tadeusz Kotarbiński w „Traktacie o dobrej robocie” pisze, że przynajmniej dwa razy 
pomy l nim raz zaczniesz dzia a . W strategii zarządzania przedsiębiorstwem za zasadne i zarazem 
znaczące dla efektów jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania: co umiemy? co powinniśmy umieć? 
a co będziemy musieli umieć? 
 Sformalizowane działania, które prowadzą do uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania za-
wierają się w coraz bardziej popularnej metodzie benchmarkingu. W naszych rozważaniach zakła-
damy, że jeżeli któryś z podmiotów uzyskuje korzystniejsze od innych wyniki, to znaczy, że dys-
ponuje on wiedzą „jak, czym i kto ma to robić”, a z uwagi na to, że są to podmioty jednego właści-
ciela, to wiedzę tę można pozyskać i zaimplementować. Aby tak się stało trzeba stworzyć formalne 
i nieformalne procedury przepływu wiedzy oraz taką atmosferę i taki system komunikacji, aby dzie-
lenie się wiedzą stało się powszechne i akceptowalne. 
 
 
2. BENCHMARKING KLUCZEM DO DOSKONALENIA 
 
Od dawien dawna ludzie uczyli się od innych podpatrując ich działania i adaptując to co wydawało 
im się najlepsze. W miarę jak przemysł się rozwijał stawało się coraz bardziej oczywiste, że więk-
sze zyski można osiągnąć dzięki projektowaniu lepszych produktów i wytwarzaniu dóbr w sposób 
szybszy i bardziej wydajny. Aby utrzymać się na rynku trzeba mieć wiedzę o konkurentach – 
w czym i dlaczego są lepsi od nas? 
 Jeszcze do lat siedemdziesiątych XX wieku idea porównywania wyników i uczenia się od in-
nych nie była traktowana jako narzędzie usprawniania zarządzania przedsiębiorstwem. Uważa się, 
że to firma Xerox stała się prekursorem wykorzystania tej idei w celu zmniejszenia swoich kosz-
tów, poprawy jakości produktów i ograniczenia marnotrawstwa. Dla nazwania takiej sformalizowa-
nej metodyki wykorzystano znane już z geodezji pojęcie benchmarkingu. Ówczesny dyrektor ge-
neralny Xerox Corporation zdefiniował benchmarking jako ciągły proces mierzenia produktów, us-
ług i praktyk w odniesieniu do najpoważniejszych konkurentów na rynku i liderów branży [1]. 
 Istotę benchmarkingu, klasyfikację jak i procedury wdrażania benchmarkingu przedstawiono 
wcześniej w [2], zaś możliwości jego zastosowania w górnictwie omówiono w [4]. 
 W literaturze funkcjonuje wiele definicji benchmarkingu, ale też, jak już wspomniano, rozróż-
nia się różne jego formy. Krótko benchmarking można zdefiniować jako metod  mierzenia i ulep-
szania dzia alno ci w asnej organizacji poprzez porównanie z najlepszymi. 
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 Benchmarking zazwyczaj obejmuje dwa aspekty [6], (p. 18): 
– Porównanie wyników działalności, celem ustalenia luki pomiędzy „nami” oraz „najlepszym” oraz 

upewnienie się, od której organizacji możemy najwięcej się nauczyć. 
– Analizowanie, w jaki sposób najlepsze bądź lepsze organizacje osiągają swoje wyjątkowe wy-

niki, po czym adaptować te rozwiązania we własnym przedsiębiorstwie. 
 Nie ma jednej idealnej metody benchmarkingu, chociaż prawdą jest, że większość badań nad 
benchmarkingiem postępuje według mniej lub bardziej ustalonego schematu. 
 Istnienie wielu metod benchmarkingu jest zarówno ważne jak i użyteczne. Ważne, gdyż poz-
wala nam to uniknąć pułapki, jaką jest myślenie, że istnieje tylko jeden sposób benchmarkingu, 
a co za tym idzie na siłę dopasowywania naszych potrzeb do metody, która niekoniecznie musi być 
dla nas odpowiednia. Użyteczne, gdyż zachęca nas to do koncentrowania się na metodzie najbar-
dziej odpowiedniej dla osiągnięcia naszych określonych celów. 
 Każde przedsiębiorstwo, nawet to wiodące, nie może poprzestać na tym, co w danym momen-
cie osiągnęło. Wszyscy muszą się rozwijać, szukać nowych metod, sposobów, narzędzi do dalsze-
go rozwoju. Ci zarządzający, którzy nie są tego świadomi, spowodują, że już niedługo wyprzedzi 
ich konkurencja. Dla wszystkich Zarządów istotą powinna być potrzeba samodoskonalenia się, a ta 
potrzeba implikuje konieczność/możliwość zastosowania którejś z form benchmarkingu. 
 Decydując się na benchmarking należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania: 
– Ile i jakich potrzebujemy mierników? Zbyt wielka ich liczba utrudni przeprowadzenie porów-

nań, z kolei zbyt mała, może prowadzić do niewłaściwych wniosków. 
– W jaki sposób zapewnimy porównywalność danych? Różne organizacje stosują różne standardy 

pomiaru swoich wyników, jak też generują różne raporty powodując ich niekompatybilność. Co 
więcej, przedsiębiorstwa, a w tym szczególnie kopalnie, pracują w różnych warunkach. 

 Typowo w benchmarkingu za mierniki przyjmuje się podstawowe wskaźniki dotyczące sfery fi-
nansowo-ekonomicznej, wskaźniki produkcyjne, wskaźniki zarządzania zasobami ludzkimi, obsłu-
gi i zadowolenia klienta. W każdym konkretnym przypadku decyzja o realizowaniu działań bench-
markingowych może prowadzić do wyboru innych mierników. Będzie to zależało od przyświeca-
jących nam celów, od specyfiki przedsiębiorstwa oraz od formy wprowadzanego benchmarkingu. 
Jednak należy tu podkreślić, że bez względu na przedstawianą w literaturze klasyfikację benchmar-
kingu, nigdzie nie jest powiedziane, że w danym konkretnym przypadku nie można wykorzystać 
kombinacji różnych form. Mierniki pozwalają danej organizacji zrozumieć własne działania w sto-
sunku do tych, z którymi się porównuje (np. najlepsze w branży, najlepsze w wybranej grupie przed-
siębiorstw). Ale same wartości mierników to nie wszystko. To co jest najważniejsze, to działania 
kryjące się za każdym miernikiem. Oznacza to, że konsekwencją ustalenia, które i w jakim stopniu 
mierniki odstają od najlepszych, będzie poszukiwanie źródeł i przyczyn tych różnic. Stąd wynika 
potrzeba, z jednej strony porównywania własnych wskaźników ze wskaźnikami konkurentów bądź 
ze wskaźnikami jednostek połączonych w jedną grupę (spółkę, holding itp.), z drugiej zaś szukania 
przyczyn, dlaczego wszystkie lub niektóre wskaźniki są gorsze, gdzie tkwi przyczyna tych różnic 
i jak ją zniwelować. 
 Bez względu na formę benchmarkingu trzeba odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytania: dla-
czego? dla kogo? gdzie? czym? kto? co? oraz jak? Podobne pytania stawia się przy badaniu pracy. 
 
 
3. ANALIZA, OCENA I INTERPRETACJA WYNIKÓW UZYSKANYCH 

PRZEZ KOPALNIE ZINTEGROWANE W SPÓŁKACH WĘGLOWYCH 
 
Jak już wspomniano w teorii benchmarkingu jednym z istotnych zadań, ze względu na cele badań, 
jest identyfikacja mierników, tj. tych wielkości, które mają istotne znaczenie w ocenie przedsiębior-
stwa. Na podstawie prowadzonych badań [5] założono, że do przyczyn sprawczych takich, a nie 
innych wyników ekonomicznych należą średnie dobowe wydobycie kopalni, średnie dobowe wy-
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dobycie z jednej ściany, wydajność ogólna i wydajność dołowa. Na potrzeby przedmiotowego op-
racowania uwzględniono również dane statystyczne o kosztach wydobycia. Zaprezentowane na ry-
sunku 1 histogramy pozwolą Zarządom kopalń, a także Zarządom Spółek Węglowych oceniać po-
zycję każdej kopalni względem innych kopalń. Mamy świadomość tego, że ograniczenie porówna-
nia wyników do roku 2009 i pierwszego półrocza 2010 roku nie odpowiada wymaganiom jakie sta-
wia się względem pełnej oceny stanu aktualnego, ale służą one li tylko ilustracji problemu. 
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Rys. 1. Histogramy wybranych mierników dla górnictwa węgla kamiennego oraz kopalń Kompani Węglowej 
Figure 1. Histograms of selected benchmarks for coal mining and coal mines of Coal Company S.A. 
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Rys. 1. (Cd.). Histogramy wybranych mierników dla górnictwa węgla kamiennego oraz kopalń Komp. Węgl. 
Figure 1. (Cont’d). Histograms of selected benchmarks for coal mining and coal mines of Coal Company S.A. 
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3.1. rednie dobowe wydobycie kopalni Qd 
 

Z analizy i oceny wielkości średniego dobowego wydobycia kopalń wynika, że w 2010 roku zma-
lała liczba kopalń o wydobyciu poniżej 6000 t/d, ale równocześnie, co jest niepokojące, żadna z ko-
palń w pierwszym półroczu 2010 nie uzyskała średniego dobowego wydobycia powyżej 18 000 t/ 
/dobę. 
 Jesteśmy przekonani, że postępujące procesy łączenia kopalń i tworzenia tzw. kopalń wieloru-
chowych są procesami uzasadnionymi i przyczyniają się do wzrostu efektywności. W wyniku po-
łączenia kopalń wzrasta średnie dobowe wydobycie, co zgodnie z relacją 
 

kz
Q
Kskj                                                                                                                     (2) 

 

gdzie: Ks – koszty stałe [zł/j. czasu], Q – wielkość wydobycia [t/j. czasu], kz – koszty zmienne [zł/t], 
 
powoduje obniżenie kosztów jednostkowych kj. 
 
3.2. rednie dobowe wydobycie z jednej ciany Qds 
 

Średnie dobowe wydobycie z jednej ściany decyduje o wynikach ekonomicznych, ma znaczący 
wpływ na strukturę przestrzenną kopalni (liczba równocześnie czynnych ścian, długość frontu eks-
ploatacyjnego, itd.), a co najważniejsze jest dobrym testem na umiejętności techniczno-organiza-
cyjne oraz wolę do pracy [3]. Z analizy danych o średnim dobowym wydobyciu z jednej ściany wy-
nika, że w 2010 roku wzrosła liczba ścian o wydobyciu 3000 3500 t/dobę przy równoczesnym spad-
ku liczby ścian o średnim dobowym wydobyciu w przedziale 3500 4000 t/dobę. 
 
3.3. Wydajno  pracy Wo, Wd 
 

Porównując wydajność pracy z roku 2009 i 2010 można wnioskować, że mamy do czynienia z ma-
lejącą wydajnością i to zarówno ogólną jak i dołową. Jest to zjawisko szczególnie niepokojące, gdyż 
systematycznie wzrastają płace górników, a koszty robocizny stanowią około 50% kosztów wydo-
bycia (tab. 1). Nasze zaniepokojenie wynika również z faktu, że wzrasta średnia wieku pracowni-
ków kopalni i coraz więcej doświadczonych wykwalifikowanych górników uzyskuje prawa emery-
talne, a ich odejście w sposób znaczący zubaża kapitał intelektualny kopalń. Nasze obawy są uza-
sadnione wzrostem kosztów wydobycia. Z danych statystycznych wynika, że coraz więcej jest ko-
palń o kosztach powyżej 300 zł/t. 
 Dla głębszej analizy zawarte w tabeli 1 koszty jednostkowe wynagrodzeń i materiałów, należa-
łoby uzupełnić o pozostałe koszty rodzajowe. 
 
3.4. Modele idealne 
 

Na potrzeby opracowania przedstawiamy analizę statystyczną wyników uzyskiwanych w ko-
palniach górnictwa węgla kamiennego oraz odrębnie – w kopalniach zintegrowanych tylko w Kom-
panii Węglowej, bowiem te kopalnie stanowią bardziej jednorodny zbiór, co potwierdzają współ-
czynniki zmienności (wz) oraz różnice pomiędzy wielkościami maksymalnymi i minimalnymi (roz-
stępy R = wmax – wmin). Informacje te posłużyły do wyprowadzenia modeli wyidealizowanych, zbu-
dowanych z najkorzystniejszych wyników (tab. 2). Aby graficznie zilustrować różnice w mierni-
kach pomiędzy kopalnią a modelem idealnym wybrano losowo jedną kopalnię „X” z Kompanii 
Węglowej i przedstawiono na wykresie radarowym (rys. 2). Z wykresu tego można odczytać co 
i o ile należy usprawnić w wybranej kopalni, aby zbliżyć się do modelu idealnego. 
 W sposób świadomy używamy słowa zbli y  si . Według Prof. Kotarbińskiego rozwiązania ide-
alne są po to, aby wyznaczyć nam kierunek zmian. Zmieniając swoje wyniki zmieniamy również 
wyniki w rozwiązaniu idealnym. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie co i za ile trzeba zmienić, 
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aby stać się bardziej skutecznym i efektywnym można oprzeć o wyniki uzyskiwane w przeszłości. 
Dla analizowanej kopalni „Y” na podstawie jej wyników z ostatnich pięciu lat zbudowano rozwią-
zanie idealne (rys. 3). Należy zaznaczyć, że w kopalni tej na przestrzeni ostatnich pięciu lat nie 
zmieniły się w sposób znaczący warunki wybierania. 
 
 
Tabela 1. Wybrane dane statystyczne dla górnictwa oraz Kompanii Węglowej S.A. 
Table 1. Selected statistical data for coal mining and for Coal Company S.A. 

 Górnictwo Kompania Węglowa S.A. 
 2009 06’2010 2009 06’2010 
1. Średnie dzienne wydobycie dobowe Qd [t/d] 
 Qdmin = 2 413 Qdmin = 2 362 Qdmin = 5 864 Qdmin = 5 447 
 Qdmax = 18 671 Qdmax = 17 918 Qdmax = 18 671 Qdmax = 17 918 
 wz = 38,71% wz = 38,66% wz = 36,35% wz = 37,53% 

2. Średnie dzienne wydobycie z jednej ściany Qds [t/d] 
 Qdsmin = 1 122 Qdsmin = 839,3 Qdsmin = 1 660 Qdsmin = 1 866,6 
 Qdsmax = 4 955 Qdsmax = 4945 Qdsmax = 4 955 Qdsmax = 4 302,5 
 wz = 34,33% wz = 37,33% wz = 30,05% wz = 26,57% 

3. Wydajność ogółem Wo [t/os.] 
 Womin = 312,85 Womin = 413,79 Womin = 461,0 Womin = 417,42 
 Womax = 1136,93 Womax = 1301,9 Womax = 934,0 Womax = 955,73 
 wz = 28,49% wz = 30,6% wz = 20,71% wz = 24,21% 

4. Wydajność dołowa Wd [t/os.] 
 Wdmin = 381,75 Wdmin = 505,35 Wdmin = 572,1 Wdmin = 546,98 
 Wdmax = 1461,52 Wdmax = 1668,65 Wdmax = 1202,74 Wdmax = 1255,14 
 wz = 29,33% wz = 31,39% wz = 20,72% wz = 24,19% 

5. Koszt jednostkowy kj [zł/t] 
 kjmin = 165,77 kjmin = 155,17 kjmin = 165,77 kjmin = 155,17 
 kjmax = 580,80 kjmax = 464,77 kjmax = 343,14 kjmax = 347,79 
 wz = 31% wz = 25,59% wz = 29,7% wz = 22,42% 

6. Wynagrodzenia z narzutami kjw [zł/t] 
 kjwmin = 73,06 kjwmin = 78,20 kjwmin = 82,65 kjwmin = 78,20 
 kjwmax = 275,78 kjwmax = 409,07 kjwmax = 172,76 kjwmax = 171,37 
 wz = 33,32% wz = 46,89% Wz = 32,04% wz = 22,57% 

7. Materiały kjm [zł/t] 
 kjmmin = 16,25 kjmmin = 15,89 kjmmin = 16,25 kjmmin = 15,89 
 kjmmax = 54,68 kjmmax = 75,93 kjmmax = 48,42 kjmmax = 46,81 
 wz = 35,01% wz = 38,99% wz = 30,48% wz = 32,81% 

 
 
Tabela 2. Modele idealne dla górnictwa oraz Kompanii Węglowej dla roku 2009 
Table 2. Ideal models for coal mining and Coal Company S.A. for 2009 

  Górnictwo Kompania Węglowa S.A. 
1. Średnie dzienne wydobycie Qsd  19 000 t/d Qsd  19 000 t/d 
2. Średnie dzienne wydobycie z jednej ściany Qsds = 4955 Qsds = 4955 
3. Liczba równocześnie czynnych ścian lcs  4 lcs  4 
4. Średnia długość frontu ścianowego lfs  884 m lfs  900 m 
5. Wydajność ogólna Wo = 1137 Wo = 934 
6. Wydajność dołowa Wd = 1462 Wd = 1202 
7. Zatrudnienie ogółem Zo = 4212 osób Zo = 5126 osób 
8. Zatrudnienie na dole Zd = 3275 osób Zd = 3984 osób 
9. Koszt jednostkowy wydobycia kj = 166 zł/t kj = 165,77 zł/t 
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Rys. 2. Sytuacja kopalni „X” w stosunku do modelu idealnego Kompanii Węglowej dla roku 2009 
Figure 2. The position of coalmine “X” in relation to ideal model made for Coal Company S.A. for 2009 
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Rys. 3. Model idealny dla kopalni „Y” za okres pięcioletni 
Figure 3. The ideal model for the coalmine “Y” for a period of five years 
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 Wartości dla liczby równocześnie czynnych ścian, średniej długości frontu ścianowego, zatrud-
nienia ogółem i na dole zostały wyliczone w oparciu o wzory (3) (6). 
 

Qsds
Qsdlcs                                                                                                                        (3) 

Sdslcslfs                                                                                                                     (4) 
 

gdzie: Sds – średnia długość ściany (Górnictwo -221 m, Kompania Węglowa – 225 m). 
 

Wo
252QsdZo                                                                                                                 (5) 

Wd
252QsdZd                                                                                                                 (6) 

 

 Wykresy radarowe wyznaczone zostały przez przekształcenie wyników w miary unormowane 
tj. dla cech, w których przyrosty liczbowe oceniamy pozytywnie, tzw. stymulant według wzoru 

,
x
xx
max

i
iu  a dla cech, w których przyrosty liczbowe oceniamy negatywnie – destymulant według 

wzoru ,
x

xx
i

min
iu  gdzie xiu to wartości unormowane. 

 Reasumując, kolejne kroki prowadzące do wyznaczenia ścieżki rozwoju kopalni można przed-
stawić jak na rysunku 4. 
 
 

 
 
Rys. 4. Algorytm postępowania zmierzający do rozwoju kopalni 
Figure 4. The algorithm aiming to mine development 
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ZAKOŃCZENIE 
 
Jednym z podstawowych celów i to dla każdego przedsiębiorstwa jest nie tylko jego trwanie, ale 
również jego rozwój. Rozwój ma zawsze cechy jakościowe, a w rozwoju tym za najważniejsze na-
leży uznać wzrost umiejętności wytwórczych oraz umiejętności biznesowych. P.F. Drucker w swo-
ich pracach pisze, że każde przedsiębiorstwo jest co najwyżej na tyle skuteczne i na tyle efektywne 
na ile skuteczna i efektywna jest jego załoga. Wiedza, doświadczenie, intuicja i wola do pracy na 
rzecz przedsiębiorstwa to atrybuty skutecznej i efektywnej załogi. Według naszych obserwacji zbyt 
wiele osób sprawujących funkcje kierownicze, rozwój kojarzy tylko z postępem technicznym i jest 
niemile zaskakiwane, że kapitałochłonne rozwiązania nie zawsze przynoszą spodziewane efekty 
produkcyjne i ekonomiczne. Osoby te równie często kulturę techniczną i organizacyjną traktują ja-
ko coś, o czym piszą i mówią teoretycy, a które według nich nie mają przełożenia na wyniki pro-
dukcyjne. 
 Jeżeli nie docenia się znaczenia potencjału intelektualnego, trudno wymagać dzielenia się wie-
dzą, współpracy na rzecz efektywności całości (kopalni, zbioru kopalń czy też całego górnictwa), 
jak również tego, co może jest najtrudniejsze – przyznanie się do tego, że wiem mniej od innych 
i zasadne jest, abym uczył się od nich tego co robią lepiej. Ta sytuacja sprawia, że znacząca więk-
szość potraktuje prezentowane przez nas różnice jako coś naturalnego, i wynikającego ze zmiany 
warunków realizacji procesów. 
 To, że staraliśmy się wykazać potrzebę pozyskiwania wiedzy od innych, i to zarówno tej teore-
tycznej jak i praktycznej nie oznacza, że nie dostrzegamy, czy też nie doceniamy wpływu tychże 
warunków na wyniki. Trudno wymagać, aby takie kopalnie jak Zofiówka, Borynia, Pniówek czy 
Jas-Mos, w których występuje pełna gama zagrożeń, łącznie z zagrożeniami skojarzonymi uzyski-
wały wyniki ekonomiczne np. takie jak Krupiński czy Budryk, które również należą do tej Spółki. 
Nie oznacza to również i tego, że nie można pytać dlaczego w tym zbiorze kopalń uzyskuje się tak 
różne wyniki. 
 Reasumując, doceniamy wpływ warunków na wyniki zarówno produkcyjne jak i ekonomiczne, 
doceniamy znaczenie i wpływ postępu technicznego, szczególnie na wyniki produkcyjne, ale doce-
niamy również, a może przede wszystkim rolę potencjału intelektualnego, a w opracowaniu starali-
śmy się wykazać, że jest zasadne i możliwe jego wzmacnianie między innymi przez pozyskiwanie 
wiedzy, doświadczenia i stosowanych praktyk od najlepszych. 
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Using the Knowledge and Experience of Other Companies 
as an Opportunity to Development 
 
Coal Mining to face competition from imported coal and from other energy sources must be pri-
marily to develop, and this development, which is qualitative, needs to be more dynamic. Signifi-
cant differences of production and economic results of coal mines that extract in similar conditions 
should be treated as an opportunity for this development, and opportunity lies in the adaptation of 
these partial solutions that effectively and efficiently serve the mines, which is dominated by partial 
results, both production and economics. This justified the need for sharing knowledge and experi-
ence is the opinion of the authors an opportunity which if not used coal industry can not afforded. 
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Rozwój bazy zasobowej poprzez fuzje i przejęcia – nabycie 
złoża miedzi przez KGHM „Polska Miedź” S.A. 
 
 
Krzysztof Kubacki 
KGHM „Polska Mied ” S.A. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Przedsiębiorstwa górnicze na całym świecie do najważniejszych zadań strate-
gicznych zaliczają powiększanie swojej bazy zasobowej. Pozwala to prowadzić działalność podsta-
wową w długim okresie czasu. Rozwój ten realizują one poprzez nabywanie innych przedsiębior-
stw posiadających aktywa produkcyjne lub złoża nieudostępnione. Innym sposobem jest poszuki-
wanie takich zasobów we własnym zakresie. Transakcje fuzji i przejęć są dominującym sposobem 
realizacji strategii rozwoju. Podobną strategię posiada KGHM „Polska Miedź” S.A. Jeden z czoło-
wych globalnych producentów miedzi skupiał się dotychczas na eksploatacji rud wyłącznie w Pol-
sce. W roku 2010 KGHM nabył udziały w projekcie złożowym Afton-Ajax w Kanadzie. Jest to 
pierwszy krok ku zwiększeniu poziomu rocznej produkcji miedzi oraz dywersyfikacji geograficz-
nej. Niniejszy artykuł został poświęcony analizie tej transakcji na tle światowych trendów. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Baza zasobowa, fuzje i przejęcia, eksploracja 
 
 
 
STRATEGIE ROZWOJU BAZY ZASOBOWEJ 
PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH NA ŚWIECIE 
 
Cele strategiczne w branży górniczej, podobnie jak w innych sektorach, koncentrują się na wzro-
ście wartości przedsiębiorstw dla właścicieli. Postrzegany w ten sposób cel strategiczny jest realizo-
wany w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstw, tj. operacyjnej, inwestycyjnej oraz 
finansowej. Analiza branży górniczej potwierdza, że najczęściej dokonywane procesy obejmują: 
– Optymalizację działań operacyjnych związanych ze zwiększeniem produkcji, przychodów oraz 

ograniczeniem kosztów operacyjnych. 
– Optymalizację finansową związaną z kształtowaniem kosztów kapitałów zaangażowanych do 

działalności, a tym samym efektywnym opodatkowaniem. 
– Prowadzenie eksploracji typu „greenfield” w celu pozyskania nowych złóż. 
– Rozwój projektów typu „brownfield” obok już istniejących przedsiębiorstw górniczych prowa-

dzących eksploatację na określonych obszarach górniczych. 
– Rozwój egzogeniczny poprzez realizację procesów fuzji i przejęć innych przedsiębiorstw gór-

niczych. 
 Prowadzenie prac eksploracyjnych oraz fuzje i przejęcia to inwestycje nakierowane na powięk-
szenie bazy zasobowej spółki górniczej. Wielkość zasobów jakie dana firma posiada ma wpływ na 
jej wartość, decyduje bowiem o poziomie i okresie eksploatacji górniczej w przyszłości. Przedsię-
biorstwo górnicze, które chce prowadzić swoją działalność podstawową w długim okresie jest zo-
bowiązane pozyskiwać nowe zasoby. Te, które już posiada i eksploatuje ulegają zczerpywaniu i nie 
mają odnawialnego charakteru. 
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 Od kilku lat branża górnicza doświadcza fali fuzji i przejęć, które dramatycznie zmieniają ry-
nek oraz struktury przedsiębiorstw funkcjonujących na nim. Również zwiększonym nakładom na 
eksplorację sprzyjają wysokie notowania metali na świecie. Wprawdzie niedawny okres globalne-
go kryzysu finansowego wyhamował apetyty firm na oba te działania. Ale nadspodziewanie szybka 
poprawa sytuacji powoduje, że ponownie wzrastają budżety eksploracyjne oraz nakłady na akwi-
zycje sektorowe. W przyszłości należy się spodziewać nadal silnej korelacji pomiędzy kursami me-
tali i wydatkami na rozwój bazy zasobowej. 
 
 
FUZJE I PRZEJĘCIA W BRANŻY GÓRNICZEJ NA ŚWIECIE W LATACH 2009–2010 
 
Lata 2009–2010 były okresem dużych zmian podejścia przedsiębiorstw górniczych do transakcji 
fuzji i przejęć. W roku 2009 miały miejsce przede wszystkim transakcje z udziałem małych pod-
miotów oraz przedsiębiorstw chińskich, które aktywnie poszukiwały dostępu do surowców mine-
ralnych na świecie. Natomiast uznani gracze, którzy wykazywali w tym zakresie największą ak-
tywność w przeszłości, zachowywali się znacznie bardziej powściągliwie. Łączna wartość transak-
cji M&A w branży górniczej w roku 2009 wyniosła 77,1 mld USD i była o ponad połowę mniejsza 
niż w roku 2008 [1]. W pierwszej dziesiątce największych transakcji aż trzy odbyły się z udziałem 
firm chińskich. Dwie transakcje w tej grupie dotyczyły aktywów miedziowych, tj. przejęcie Asarco 
przez Grupo Mexico oraz nabycie większości aktywów górniczych przez China Minmetals od OZ 
Minerals. 
 
Tabela 1. Transakcje fuzji i przejęć w branży górniczej w roku 2009 
Table 1. Mergers and acquisitions in the mining sector in 2009 

Lp. Kupujący Cel nabycia Sektor Wartość 
[mln USD] 

1. Yanzhou Coal 
Mining Co Ltd Felix Resources Ltd Węgiel 2755 

2. Grupo Mexico SA de CV Asarco LLC Metale 
podstawowe 2483 

3. Alpha Natural 
Resources Inc Foundation Coal Holdings Inc Węgiel 2158 

4. Xstrata plc CI Prodeco Productos 
de Colombia SA Węgiel 2000 

5. Eldorado Gold Corp Sino Gold Mining Ltd Metale 
szlachetne 1733 

6. China Investment Corp Teck Resources Ltd Zdywersyfikowany 1512 
7. PT Recapital Advisors PT Berau Coal Węgiel 1480 

8. 
China Minmetals 

Non-ferrous 
Metals Company Limited 

Oz Minerals Ltd Mining Assets Metale 
podstawowe 1300 

9. Paulson & Co Inc AngloGold Ashanti Ltd Metale 
szlachetne 1277 

10. Nafta Moskva OAO Polyus Gold OAO Metale 
szlachetne 1250 

Źródło: Mining Deals 2009 Annual Review, PriceWaterhouseCoopers. 

 
 Sytuacja ta uległa istotnej zmianie w roku 2010. Poprawa globalnej sytuacji finansowej, wyso-
kie ceny metali i dobre perspektywy dla branży spowodowały powrót do akwizycji ze strony jej li-
derów. O ile w roku 2009 wartość największej transakcji w tym sektorze wyniosła zaledwie 2,8 
mld USD, o tyle w roku 2010 rozważane były już znacznie większe akwizycje, w tym nabycie Po-
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tash Corp. przez największy światowy koncern górniczy BHP Billiton za kwotę przekraczającą 30 
mld USD. Wprawdzie transakcja ta nie doszła ostatecznie do skutku, ale łączna wartość wszystkich 
akwizycji na pewno ponownie wzrośnie. Również w sektorze górnictwa miedzi doszło do kilku 
ważnych przejęć i inwestycji. Wśród producentów doszło m.in. do fuzji Quadra Mining Ltd i FNX 
Mining Company w maju bieżącego roku, w wyniku którego doszło do powstania średniej wielko-
ści producenta miedzi i innych metali pod nazwą Quadra FNX Mining Ltd. Dominowały jednak 
akwizycje spółek lub projektów eksploracyjnych. Wśród najważniejszych należy wymienić: 
– III.2010 – nabycie przez China Sci-Tech Holdings Ltd spółki Chariot Resources (projekt mie-

dziowy Mina Justa w Peru) za kwotę 235 mln USD, 
– VIII.2010 – nabycie przez Antofagasta plc 40% udziałów w projekcie miedziowo-niklowym 

Nokomis spółki Duluth Metals (Minnesota, USA) za kwotę 160 mln USD, 
– VIII.2010 – nabycie przez HudBay Minerals Inc. 10,98% akcji Augusta Resource Corp. (pro-

jekt miedziowy Rosemont w Arizona, USA) za kwotę 28,7 mln USD, 
– X.2010 – nabycie przez Thompson Creek Metals spółki Terrane Metals Corp. (projekty mie-

dziowe Mt. Milligan i Berg w British Columbia, Kanada) za kwotę 650 mln CAD (gotówka 
i akcje), 

– XII.2010 – nabycie przez First Quantum Minerals spółki Antares Minerals (projekt miedziowy 
Haquira w Peru) za kwotę 460 mln CAD (gotówka i akcje). 

 W 2010 pojawiło się w tym gronie KGHM „Polska Miedź” S.A., które w październiku tego ro-
ku nabyło udziały w kanadyjskim projekcie złożowym Afton-Ajax należącym do Abacus Mining 
& Exploration Corp. Transakcja ta została szerzej przedstawiona w punkcie 5. 
 
 
EKSPLORACJA JAKO SPOSÓB POZYSKANIA NOWYCH 
ZŁÓŻ DLA PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH – 
ANALIZA NAKŁADÓW ŚWIATOWYCH 
 
Innym sposobem na powiększanie bazy zasobowej jest poszukiwanie nowych bądź dalsze rozpo-
znawanie posiadanych złóż kopalin zwane eksploracją. Jest to działanie obarczone bardzo wyso-
kim ryzykiem, zwłaszcza w przypadku eksploracji typu „greenfield”. Dlatego musi być zrekom-
pensowane wysoką stopą zwrotu z inwestycji. Podobnie jak w przypadku transakcji fuzji i przejęć, 
tak i eksploracja uzależniona jest od notowań metali. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wie-
ku światowe nakłady na eksplorację utrzymywały się na dość równym poziomie i nie przekraczały 
w zasadzie kwoty 5 mld USD rocznie. W wyniku niskich notowań cen metali spadły one do po-
ziomu 1,9 mld USD w roku 2002. Od tego momentu znacząco rosły nakłady budżetowe na pro-
spekcję i dokumentowanie. Szło to w parze z hossą na rynkach metali. Szczyt tego trendu nastąpił 
w roku 2008 gdy nakłady te wyniosły blisko 14 mld USD. Wprawdzie w roku 2009 nastąpił bardzo 
znaczący spadek tych wydatków w stosunku do roku 2008, co było efektem globalnego kryzysu fi-
nansowego i ogromnej deprecjacji wartości metali oraz spółek zajmujących się ich wydobyciem. 
Ale już w roku 2010 widoczny jest powrót do wysokiego poziomu wydatków eksploracyjnych. 
Według ostatnich danych w stosunku do 2009 roku nastąpił ich wzrost na poziomie 30–40%. Ry-
sunek 2 potwierdza, że w sektorze poszukiwań złóż dominują małe spółki eksploracyjne. Wpraw-
dzie w roku 2009 utraciły one pozycję lidera na rzecz dużych przedsiębiorstw, ale wynikało to 
wprost z kryzysu finansowego na świecie i braku możliwości pozyskiwania nowych środków kapi-
tałowych na ten cel. Natomiast w roku 2010 sytuacja ponownie uległa zmianie i należy się spo-
dziewać powrotu do trendu z lat 2000–2008. Potwierdza to również tezę, że przedsiębiorstwa pro-
dukcyjne są w pierwszej kolejności nastawione na nabywanie udokumentowanych złóż lub przej-
mowanie aktywów produkcyjnych. 
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Rys. 1. Światowe nakłady na eksplorację w latach 1994–2009 (w mld USD) 
Picture 1. Global exploration expenditures in years 1994–2009 (in billion USD). 
Źródło: Metals Economics Group, 2010. 
 
 Poszukiwaniem złóż zajmują się zarówno duzi i średni światowi producenci górniczy, jak i pod-
mioty związane z administracją rządową państw. Jednak najważniejszymi graczami na tym rynku 
są małe spółki eksploracyjne typu „junior”. To one w okresie koniunktury są odpowiedzialne za 
największy przyrost nakładów, ale i najbardziej odczuwają okres dekoniunktury. 
 

 
 
Rys. 2. Budżet eksploracyjny w latach 2000–2009 według podziału na podmioty 
Picture 2. Exploration budgets in years 2000–2009. 
Źródło: Metals Economics Group, 2010. 
 
 Należy pamiętać, że spółki typu „junior” finansują swoją działalność głównie z kapitału pozy-
skanego w drodze emisji akcji na giełdzie. Są one bardzo wrażliwe na wahania cen metali. W okre-
sie koniunktury inwestorzy są skłonni finansować ich działalność licząc na ponadprzeciętne zyski. 
Najlepszym przykładem jest ponad 10 mld USD pozyskanych w 2007 roku od inwestorów giełdo-
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wych przez spółki poszukujące złóż metali podstawowych i szlachetnych. Jednak na początku tej 
dekady niesprzyjająca sytuacja na parkietach giełdowych dla spółek górniczych spowodowała bar-
dzo małą aktywność inwestorów wśród spółek „junior”. Taka tendencja będzie utrzymywać się 
w przyszłości. W rezultacie nakłady na eksplorację ze strony małych spółek geologicznych będą 
korelować z wahaniami na rynkach notowań cen metali. 
 
 
STRATEGIA KGHM „POLSKA MIEDŹ” S.A. 
 
Nowa strategia Spółki KGHM „Polska Miedź” S.A. na lata 2009–2018 została uchwalona w lutym 
2009 roku. Zgodnie z jej założeniami wizją przedsiębiorstwa jest „dołączenie do grupy dużych glo-
balnych producentów miedzi o produkcji do około 700 tysięcy ton miedzi rocznie” [2]. Aby osią-
gnąć ten cel KGHM planuje rozwój bazy zasobowej poprzez: rozwój systemu głębokiego wydoby-
cia, eksplorację nowych złóż w regionie, przejęcia w sektorze górniczym oraz intensyfikację prze-
róbki złomów. Kluczowym elementem zatem jest nabywanie nowych, już udokumentowanych złóż 
miedzi, ponieważ jest to najszybszy i najpewniejszy sposób na zwiększenie wolumenu produkcji 
w zakładanym horyzoncie czasowym. Jest to jednocześnie sposób na zwiększenie konkurencyjności 
firmy na rynku światowych producentów miedzi oraz kreowanie wartości spółki dla akcjonariuszy. 
Ponadto nabycie takich aktywów daje Spółce możliwość zdywersyfikowania działalności podsta-
wowej pod względem geograficznym, a w dłuższej perspektywie pozwoli na zwiększenie produk-
cji miedzi i innych metali po niższych kosztach jednostkowych. Spółka prowadzi jednocześnie pra-
ce eksploracyjne w regionie, zarówno typu „greenfield”, jak i „brownfield”. Są to jednak działania 
o charakterze długookresowym, które do roku 2018 nie przyczynią się do zwiększenia wolumenu 
produkcji. W krótszym horyzoncie czasowym odpowiedzialne za to mogą być wyłącznie akwizycje 
udokumentowanych projektów złożowych. 
 
 
STRATEGIA NABYWANIA ZŁÓŻ – PROCES SELEKCJI 
 
Poszukując złóż miedzi poza obszarem LGOM Spółka działa w oparciu o ściśle ustalone kryteria 
techniczno-ekonomiczne, jakie powinien spełniać dany projekt. Są to kolejno: 
– metal podstawowy – miedź, 
– okres eksploatacji złoża – min. 15 lat (co najmniej 2 cykle koniunkturalne), 
– zasoby w złożu – min. 1,5 mln Mg miedzi ekwiwalentnej, 
– produkcja – 50 tys. Mg Cu w koncentracie/rok, 
– koszty operacyjne produkcji w kategorii C1 – poniżej 1 USD/l b miedzi elektrolitycznej, 
– stan zaawansowania projektu – minimum opublikowane studium możliwości (Preliminary Eco-

nomic Assesment i Scoping Study Technical Report), 
– bezpieczna lokalizacja projektu, tj. bezpieczeństwo geopolityczne, występowanie złóż miedzi 

(strategia „elephant country”) oraz kultura górnicza. 
 Ponadto dodatkowym atutem przy selekcji aktywów jest udział w projekcie partnera branżowe-
go, posiadającego udokumentowane doświadczenie w działaniu na terenie, na którym znajduje się 
złoże oraz przy innych projektach geologiczno-górniczych. 
 Mając na uwadze powyższe kryteria, selekcji poddano przede wszystkim aktywa należące do 
spółek eksploracyjnych i górniczych notowanych na giełdach papierów wartościowych w Toronto, 
Sydney i Londynie. Wynika to w znaczącym stopniu z transparentności ich działania oraz standar-
dów prowadzenia posiadanych projektów złożowych, tj. według australijskiego kodeksu JORC lub 
kanadyjskiego NI 43-101, co stanowi o większej wiarygodności publikowanych danych. Było to 
w sumie około 300 projektów, eliminując w trakcie tego procesu wszystkie, które nie spełniały wa-
runków opisanych powyżej. Do bliższego rozpoznania wytypowano 20 spełniających kryteria Spół-
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ki, co do których przeprowadzono tzw. analizę desktop, bezpośrednie rozmowy z obecnymi wła-
ścicielami oraz konsultacje z bankami inwestycyjnymi i firmami konsultingowymi. Do krótkiej li-
sty projektów zakwalifikowano 10 z nich zlokalizowanych w stabilnych pod względem gospodar-
czym i politycznym krajach Ameryki Północnej i Południowej, gdzie znajduje się ok. 60% udoku-
mentowanych zasobów miedzi na świecie. Z właścicielami tych projektów zostały podpisane umo-
wy o zachowaniu poufności, dzięki którym KGHM otrzymał dostęp do informacji poufnych. Na 
podstawie takiej szczegółowej weryfikacji danych wytypowane zostały 3 projekty do odbycia tere-
nowych wizyt technicznych oraz szczegółowej oceny zasobowej i technicznej. Wizyty techniczne 
odbywały się z udziałem specjalistów w dziedzinie geologii, górnictwa, przeróbki, ochrony środo-
wiska i wyceny wartości projektów górniczych. Natomiast ocena zasobowa przeprowadzana była 
przez pracowników KGHM Cuprum Sp. z o.o. CBR przy użyciu oprogramowania Surpac Vision. 
Projekt Afton-Ajax został zweryfikowany w ww. sposób, zarówno ocena techniczna w czasie zwia-
du terenowego, jak i analiza danych zasobowych wypadły pozytywnie. Ponadto bardzo wysoko zos-
tały ocenione kompetencje kadry zarządczej i technicznej spółki Abacus Mining & Exploration, do 
której to złoże należy. Analiza desktop projektu Afton-Ajax została wykonana w okresie od listo-
pada 2009 do stycznia 2010, po niej podpisana została umowa o zachowaniu poufności oraz miała 
miejsce wizyta techniczna. W wyniku pozytywnej weryfikacji została przygotowana oferta wstęp-
na (niewiążąca) z udziałem doradcy finansowego, banku TD Securities, który doradzał m.in. takim 
znanym firmom górniczym jak BHP Billiton, Xstrata czy Vale. Bank ten jest jednym z liderów na 
rynku transakcji fuzji i przejęć w sektorze górniczym. Od 2005 roku przeprowadził 11 transakcji 
M&A (mergers and acquisitions – fuzji i przejęć) w branży górniczej, za ogólną kwotę 30 miliar-
dów USD. Przedstawienie oferty oraz pierwszy etap negocjacji odbyły się w lutym 2010 roku. Na 
początku marca br. odbyła się druga runda negocjacji, gdzie osiągnięto porozumienie co do warun-
ków brzegowych transakcji. Następnie miało miejsce ustalanie szczegółowych zapisów umowy in-
westycyjnej, której podpisanie odbyło się 4 maja 2010 roku. W dniu 21 czerwca 2010 roku odbyło 
się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abacus Mining & Exploration podczas któ-
rego transakcja została przez nich zaakceptowana. W wyniku tych wszystkich zdarzeń strony pod-
pisały w dniu 12 października 2010 Porozumienie Akcjonariuszy. Zgodnie z jego zapisami KGHM 
„Polska Miedź” S.A. objęła 51% udziałów w spółce KGHM Ajax Mining Inc. Firma ta jest właści-
cielem projektu złożowego Afton-Ajax.
 
 

OPIS PROJEKTU ZŁOŻOWEGO AFTON-AJAX 
 
Afton-Ajax to porfirowe złoże miedzi i złota, położone w rejonie miasta Kamloops, w południowej 
części prowincji Kolumbia Brytyjska na zachodzie Kanady. Jest to region o bardzo bogatej historii 
górniczej i dużej aktywności eksploracyjnej. W 2009 roku wydatki na eksplorację w tej prowincji 
wyniosły ok. 154 mln. USD [3]. W obszarze tym zlokalizowanych jest obecnie ponad 350 projek-
tów eksploracyjnych. Prognozowana jest budowa 36 kopalń, z czego aż 21 prowadzić będzie wy-
dobycie złóż metali. Afton-Ajax jest projektem typu „brownfield”, przez co ryzyko inwestycyjne 
z nim związane jest niższe. Projekt znajduje się aktualnie na etapie realizacji Feasibility Study (Stu-
dium Wykonalności), a planowane rozpoczęcie produkcji przewidziane jest na rok 2013. W lipcu 
2009 roku właściciel złoża Abacus Mining & Exploration Corporation opublikował Studium Moż-
liwości projektu [4]. Zgodnie z informacją w nim zawartą projekt Afton-Ajax charakteryzuje się 
następującymi parametrami: 
– 523 miliony ton zasobów o średniej zawartości 0,29% Cu i 0,18 g/t Au (w tym 442 miliony ton 

w kategorii Measured & Indicated o średniej zawartości 0,3% Cu i 0,19 g/t Au), 
– nakłady inwestycyjne na budowę zakładu górniczego, przeróbczego i składowiska odpadów po-

flotacyjnych w wysokości 535 milionów USD, 
– odkrywkową eksploatację złoża oraz przerób rudy miedzi i złota technologią wzbogacania (flo-

tacji), 
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– okres eksploatacji złoża wynoszący 23 lata, 
– roczną produkcję miedzi w koncentracie na poziomie 50 tysięcy ton oraz złota w koncentracie 

na poziomie 100 tysięcy uncji, 
– średni koszt gotówkowy produkcji 1 tony miedzi elektrolitycznej w wysokości około 2204 USD 

(w zależności od zakładanych, długoterminowych cen metali). 
 Projekt Afton-Ajax po podpisaniu umowy inwestycyjnej pomiędzy Abacus i KGHM, zatwier-
dzeniu transakcji przez akcjonariuszy Abacus oraz założeniu spółki KGHM Ajax Mining będzie 
realizowany przez obie strony w formie wspólnego przedsięwzięcia joint-venture (spółki celowej). 
Docelowo KGHM będzie posiadać 80% udziałów w tej spółce, Abacus 20% udziałów. Struktura 
tej transakcji została w wyniku negocjacji zaplanowana następująco: 
– Zakup przez KGHM 51% udziałów w projekcie Afton-Ajax za kwotę 37 mln USD z chwilą za-

warcia umowy joint-venture (po akceptacji akcjonariuszy Abacus, w dniu 12 października 2010 
roku). 

– Nabycie przez KGHM prawa opcji na zakup dalszych 29% udziałów w projekcie Afton-Ajax 
(z chwilą podpisania umowy joint-venture). Zakup tych udziałów przewidziany został za kwotę 
nie większą niż 35 mln USD po ukończeniu bankowego studium wykonalności (w tym studium 
podany będzie bilans zasobów przemysłowych złoża, za które KGHM zapłaci po 2,5 centa za 
każdego funta ekwiwalentnej miedzi, jednak nie więcej niż 35 mln USD). Ukończenie studium 
wykonalności planowane jest do końca 2011 roku. Miedź ekwiwalentną oblicza się według ok-
reślonej formuły, zgodnie z którą przelicza się wielkość metali towarzyszących przy założeniu 
określonych cen długoterminowych. 

– Nabycie do 10% akcji spółki Abacus Mining & Exploration w drodze emisji zamkniętej za łącz-
ną kwotę 4,5 milionów CAD, niezwłocznie po podpisaniu umowy inwestycyjnej. Umowa inwes-
tycyjna została podpisana w dniu 4 maja 2010 roku, a nabycie akcji nastąpiło w dniu 7 maja 
2010 roku. KGHM nabył 15 milionów akcji po 0,30 CAD za akcję, za łączną kwotę 4,5 milio-
nów CAD, co stanowiło wówczas 8,75% w akcjonariacie spółki Abacus. 

 Takie warunki transakcji zostały wynegocjowane przez strony poczynając od oferty wstępnej 
niewiążącej, przedstawionej przez KGHM w lutym 2010 roku. Wycena wartości projektu została 
przygotowana wspólnie przez zespół specjalistów KGHM i doradcę finansowego TD Securities 
z Kanady. Również struktura transakcji została przygotowana przez te jednostki. Struktura opierała 
się na założeniu, że projekt ma być realizowany przez obie spółki wspólnie, z wykorzystaniem do-
świadczenia operacyjnego i lokalnego zespołu z Abacus. KGHM będzie się w to przedsięwzięcie 
angażował stopniowo, tak aby ograniczyć ryzyko inwestycyjne w miarę postępu prac nad projek-
tem. Kluczowym momentem jest ukończenie studium wykonalności projektu, po którym zapadnie 
decyzja o ostatecznym zaangażowaniu się w budowę zakładu górniczego lub wycofanie z przedsię-
wzięcia. Jeżeli chodzi o wycenę wartości projektu, która była podstawą do ustalenia warunków trans-
akcji, to została ona opracowana na podstawie kilku stosowanych w tej branży metod. Były to: 
– metoda wyceny wstępnej wartości aktywów netto (NAV) w odniesieniu do wyceny wartości 

akcji spółki na giełdzie, 
– metoda wyceny na podstawie transakcji porównawczych w odniesieniu do wielkości zasobów 

miedzi ekwiwalentnej w złożu, 
– metoda wyceny na podstawie notowań giełdowych podobnych spółek eksploracyjnych w od-

niesieniu do wielkości zasobów miedzi ekwiwalentnej w złożu, 
– metoda wyceny na podstawie wyceny wartości spółki na giełdzie w 52-tygodniowym okresie 

ostatnich notowań akcji. 
 Najmniej miarodajną okazała się metoda wyceny na podstawie kapitalizacji giełdowej. Z róż-
nych powodów spółka ta była niedoszacowana przez rynek i w przypadku złożenia oferty sporzą-
dzanej tylko na podstawie takiego parametru na pewno zostałaby ona odrzucona, a transakcja nie 
doszłaby do skutku. Biorąc pod uwagę pozostałe przedział wyceny był bardzo duży. Aby skwanty-
fikować wartość projektu czy spółki należy również określić swoje przewidywania co do długoter-
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minowych cen metali oraz stopy dyskontowej, dla jakiej wycenia się projekt metodą zdyskontowa-
nych przepływów pieniężnych. Jest to za każdym razem punkt wyjścia do określenia pozostałych 
parametrów wyceny. Kluczowe znaczenie mają transakcje porównawcze oraz kapitalizacje rynkowe 
podobnych spółek. W odniesieniu do wielkości posiadanych zasobów są najbardziej miarodajnym 
wskaźnikiem takiej wyceny. Jednocześnie należy odpowiednio wyceniać ryzyko geopolityczne, dla-
tego najlepiej porównywać projekty położone w podobnym obszarze geograficznym. Wycena war-
tości projektu Afton-Ajax uwzględniała wszystkie w/w czynniki i nie odbiega od wycen porówny-
walnych projektów w transakcjach zawieranych w okresie wcześniejszym. Były to transakcje za-
wierane na przełomie lat 2007–2010 i dotyczyły ponad 20 fuzji i przejęć w branży miedziowej. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Strategie rozwoju przedsiębiorstw górniczych na świecie koncentrują się obecnie na nabywaniu 
udokumentowanych złóż lub przejmowaniu aktywów produkcyjnych. Działania te mają na celu 
powiększenie bazy zasobowej i wolumenu produkcji. Dzięki tama tworzy się wzrost wartości spół-
ek dla akcjonariuszy. W roku 2010 do grona tych firm dołączyło polskie przedsiębiorstwo KGHM 
„Polska Miedź” S.A. do tej pory skoncentrowane na prowadzeniu działalności podstawowej w jed-
nym obszarze geograficznym. Nabycie przez KGHM udziałów w projekcie złożowym Afton-Ajax 
w Kolumbii Brytyjskiej, w Kanadzie jest pierwszym krokiem ku realizacji najważniejszego celu 
w nowej strategii Spółki. W perspektywie 3–4 lat stwarza to możliwość osiągnięcia dodatkowej 
rocznej produkcji na poziomie ok. 50 tysięcy ton miedzi i 100 tysięcy uncji złota. Poprzez realiza-
cję inwestycji KGHM uzyskuje możliwość zainwestowania w zagraniczny projekt górniczy w rejo-
nie bardzo niskiego ryzyka geopolitycznego, o niewysokiej kapitałochłonności, z dużym potencja-
łem eksploracyjnym. Skuteczna realizacja przedsięwzięcia pozwoli uwiarygodnić działania Spółki 
w zakresie akwizycji zagranicznych i umożliwi przeprowadzenie dalszych tego typu transakcji. Te-
go typu dalsze działania są konieczne dla osiągnięcia nie tylko celów strategicznych Spółki. Jest to 
działanie pozwalające utrzymać znaczącą pozycję KGHM wśród czołowych producentów miedzi 
na świecie. Pozwala ono również powiększać bazę zasobową, a w długim okresie przedłużyć 
istnienie i działanie przedsiębiorstwa. 
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Resource Base Expansion through Mergers and Acquisitions – 
Purchase of a Copper Deposit by KGHM “Polska Miedź” S.A. 
 
Mining companies across the globe as one of their main strategic targets view expanding their re-
source base. It enables them to conduct their core business in extended period of time. Such devel-
opment is carried out through acquisitions of other companies with producing assets or development 
stage projects. Another possibility is to search and explore such assets by themselves. Mergers and 
acquisitions are the most common way of implementing such strategy. Similar strategy of devel-
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opment is being implemented by KGHM “Polska Miedź” S.A. One of the leading global copper 
producers was until now focused on extractive activities solely in Poland. In 2010 KGHM acquired 
shares in Afton-Ajax copper project in Canada. It is KGHM’s first step to expand annual copper 
output and diversify geographically. This article analyzes the mentioned transaction and the global 
trends in this industry. 
 
 

SEP 2011, Sesja: Strategie, controlling  i finansowanie w przedsiębiorstwach górniczych 

– 1048 –



 

 

Gospodarka remontowa istotnym elementem 
procesu zarządzania w Kompanii Węglowej S.A. 
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STRESZCZENIE: Sposób prowadzenia gospodarki remontowej w KW S.A. jest odpowiedzią na 
aktualne wyzwania, zmiany prawne oraz coraz większą dostępność nowoczesnych narzędzi infor-
matycznych wspomagających proces logistyki, produkcji i zarządzania. Optymalizacja wszelkich 
działań w zakresie gospodarki remontowej poprzez wdrożenie „Polityki Kompanii Węglowej S.A. 
w zakresie gospodarki remontowej maszyn, urządzeń, obiektów podstawowych i budowli” jest pierw-
szym etapem na drodze do poprawy i pełnej standaryzacji w zarządzaniu tak złożonej organizacji 
gospodarczej. W referacie przedstawiono krótki opis sposobu funkcjonowania gospodarki remon-
towej w Kompanii Węglowej S.A. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Gospodarka remontowa, jednostka ekspercka, centrum demontażowe 
 
 
 
WSTĘP 
 
Środki trwałe, w dużej mierze decydują o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa, są nośni-
kiem postępu technicznego i unowocześniania organizacji produkcji. Prawidłowe wykorzystanie oraz 
odnowa środków trwałych ma bardzo duży wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw [1], dlate-
go efektywna gospodarka środkami produkcji oraz poziom ponoszonych kosztów na ich utrzyma-
nie i odtwarzanie jest istotnym elementem decydującym o poprawnym funkcjonowaniu firmy, za-
równo w aspekcie bieżącym jak i przyszłym. Kompania Węglowa S.A. dysponuje potężnym ma-
jątkiem produkcyjnym, w skład którego wchodzą między innymi obiekty budowlane i podstawowe 
oraz maszyny i urządzenia górnicze. Utrzymanie tak licznych i różnorodnych środków produkcji 
w sprawności technicznej, gwarantującej konkurencyjne funkcjonowanie firmy na rynku, z zacho-
waniem ciągłości produkcji a zarazem wysokiego poziomu bezpieczeństwa wymaga ciągłego do-
skonalenia szeroko rozumianych obszarów zabezpieczenia produkcji jako istotnych instrumentów 
zarządzania firmą. Celem prowadzonej przez KW S.A. działalności gospodarczej jest jej efektyw-
ność ekonomiczna, jednak świadomość możliwości wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych (awa-
ryjnych) oraz występującego ryzyka i zagrożeń oraz strat z tym związanych powoduje, że przyjmu-
je się także inne kryteria optymalizacji prowadzonych procesów. Bezpieczeństwo pracy, niezawod-
ność procesów oraz wysoka ich sprawność i skuteczność są kryteriami, które wpływają na sposób 
organizacji i stosowane procedury w zakresie zabezpieczenia produkcji także w sferze efektywno-
ści ekonomicznej. Mimo, że w rachunkowości finansowej nie uwzględnia się kosztów utraconych 
korzyści, to niektóre skutki awarii i/lub wypadków i/lub braku terminowej realizacji dostaw lub 
usług, znajdują mierzalne odzwierciedlenie w ekonomicznych wynikach przedsiębiorstwa. Działa-
nia na rzecz niezawodność (zwłaszcza procesowej) oraz bezpieczeństwa można realizować w róż-
nych obszarach funkcjonalnych każdego przedsiębiorstwa, jak się okazało również w obszarze go-
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spodarki remontowej, który dotychczas był obszarem nie do końca docenianym w procesie zarzą-
dzania. 
 Myślenie o sprawności procesowej, bezpieczeństwie oraz mogących wystąpić stratach zarówno 
na etapie planowania, przygotowywania i realizacji usług remontowych, jest bardzo istotne, gdyż 
niewłaściwie funkcjonująca gospodarka remontowa negatywnie wpływa na kondycję przedsiębior-
stwa poprzez: 
– bezpośrednie straty finansowe wynikające z nieprzewidzianego postoju, a co za tym idzie bra-

kiem produkcji; 
– straty finansowe wynikające z konieczności dotransportowania kolejnej maszyny, urządzenia lub 

podzespołu do wymiany; 
– straty finansowe wynikające z konieczności przeprowadzenia dodatkowej wymiany źle wyre-

montowanej maszyny, urządzenia lub podzespołu; 
– konieczność utrzymania dużego potencjału wśród własnych służb utrzymania ruchu, których po-

ziom gotowości musi uwzględniać ewentualną niską jakość dostarczanych po remoncie maszyn, 
urządzeń i podzespołów; 

– wzrost zagrożenia wypadkowego spowodowanego koniecznością przeprowadzenia transportu 
kolejnej maszyny, urządzenia lub podzespołu do wymiany źle wyremontowanej maszyny, urzą-
dzenia lub podzespołu (czynności transportowe zaliczane są do grupy czynności szczególnie 
niebezpiecznych); 

– wzrost zagrożenia wypadkowego spowodowanego koniecznością przeprowadzenia wymiany źle 
wyremontowanej maszyny, urządzenia lub podzespołu (wszelkie czynności budowy, zabudowy, 
przebudowy i wymiany zaliczane są do grupy czynności szczególnie niebezpiecznych); 

– straty finansowe wynikające z kosztów wypadków związanych z czynnościami związanymi 
z koniecznością wymiany źle wyremontowanej maszyny, urządzenia lub podzespołu; 

– wzrost zagrożenia wypadkowego ze strony źle wyremontowanej maszyny, urządzenia lub pod-
zespołu; 

– straty finansowe wynikające z kosztów wypadków spowodowanych przez źle wyremontowane 
maszyny, urządzenia lub podzespoły; 

– straty finansowe spowodowane wzrostem energochłonności źle wyremontowanych maszyn, urzą-
dzeń lub podzespołów. 

 Mając świadomość istotności właściwie funkcjonującej gospodarki remontowej dla ogranicze-
nia strat i ryzyka wypadkowego przeprowadzono ocenę sposobu funkcjonowania gospodarki re-
montowej w KW S.A. oraz określono kierunki realizowanych zmian. 
 
 
OPIS FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI REMONTOWEJ W KW S.A. 
 
Kompania Węglowa stosuje się do zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), co wew-
nątrz organizacji przekłada się między innymi na stałe dążenie do podnoszenia poziomu bezpie-
czeństwa i higieny pracy. W procesie produkcji bezpieczeństwo pracy kształtowane jest, w bardzo 
dużej mierze, przez stosowanie tzw. bezpiecznej techniki. Bezpieczna technika to odpowiednia or-
ganizacja pracy służb technicznych, odpowiednia obsługa urządzeń technicznych oraz wszędzie tam, 
gdzie jest taka potrzeba, sprawdzenie stanu technicznego przed użyciem narzędzia, przed urucho-
mieniem maszyny, przed użyciem środków transportu [2]. Przedsiębiorca zainteresowany podno-
szeniem poziomu bezpieczeństwa i racjonalizacji prowadzonej działalności w zakresie stosowania 
bezpiecznej techniki dba o: 
– właściwy dobór środków produkcji w procesach inwestycyjnych, 
– właściwy sposób eksploatacji środków produkcji (obsługa, serwisy, remonty), 
– należyty stan techniczny środków produkcji (obsługa, serwisy, remonty), 
– podnoszenie wiedzy technicznej. 

SEP 2011, Sesja: Strategie, controlling  i finansowanie w przedsiębiorstwach górniczych 

– 1050 –



 

 

 Konsekwentna realizacja powyższych działań pozwala na znaczne ograniczenie ilości strat oraz 
wypadków. W trakcie codziennie podejmowanych czynności w tym względzie, zauważono, że wy-
magania ujęte w większości dokumentów, w głównej mierze ukierunkowane są na zagadnienia bez-
pośredniej obsługi maszyn i urządzeń oraz podstawowe wymagania, które powinny być uwzględ-
nione na etapach projektowania i budowy maszyn i urządzeń. Obowiązujące regulacje, zasadniczo 
odnoszą się do spełnienia wymagań bezpieczeństwa pracy przez maszynę, urządzenie lub ich pod-
zespoły na etapie projektowania, budowy, uruchomienia, eksploatacji – obsługi. Brak jest uregulo-
wań szczegółowych, a nawet ogólnych, odnoszących się do etapu remontowego jako istotnego cyk-
lu życia maszyny, urządzenia lub ich podzespołów. Analiza modelu cyklu życia maszyn, urządze-
nia lub ich podzespołów bezsprzecznie pokazuje, że bezpieczeństwo urządzeń technicznych rozpo-
czyna się na etapie projektowania, a kończy się, gdy dane urządzenie zostanie kompletnie zdemon-
towane i wycofane z eksploatacji [2]. 
 Proces zużycia fizycznego maszyn i urządzeń jest naturalny i nieuchronny oraz narasta wraz 
z upływem czasu. Zużycie w sensie materialnym powstaje w toku używania środków produkcji 
i jest wynikiem zużywania się ich części, co w efekcie prowadzi do pogorszenia stanu techniczne-
go [1], w wyniku czego pojawia się konieczność przeprowadzania częstszych napraw, następnie ob-
serwujemy zdarzenia awaryjne i wzrost zagrożenia wypadkowego, a w ostatecznym rachunku po-
jawiają się straty. 
 Zebrane doświadczenia pokazały, że ze względu na trudne warunki eksploatacji panujące w ko-
palniach, częstotliwość i zakres usług serwisowo-naprawczych, a następnie usług remontowych jest 
znacznie większa w porównaniu z innymi gałęziami przemysłu. Dlatego, brak należytego traktowa-
nia działań w obszarze gospodarki remontowej, względem maszyn i urządzeń górniczych, jest du-
żym zaniedbaniem mającym niebagatelny wpływ na wielkość powstałych strat będących bezpo-
średnio pochodną nieplanowanych przestojów oraz kosztów bezpośrednich i pośrednich związa-
nych ze zdarzeniami wypadkowymi i nieterminowo zrealizowanymi usługami remontowymi. 
 Utrzymanie założonej sprawności środków produkcji wymaga równego traktowania urządzeń 
nowych jak i poremontowych. Dopuszczanie wyjątkowego (bardziej liberalnego) traktowania urzą-
dzeń poremontowych, to w praktyce zgoda na większą ilość strat, większą niż dla urządzeń nowych. 
Zauważono, że zapewnienie wymaganego poziomu jakościowego przy zakupie nowych środków 
produkcji jest w zasadzie zagadnieniem uregulowanym. Inaczej przedstawia się sprawa, dla przy-
padków poddawania maszyn i urządzeń oraz ich podzespołów procesom remontowym. Uboga wy-
kładnia prawna w zakresie szeroko rozumianej problematyki remontowej sprawiła, że KW S.A. op-
racowała i stosuje własne rozwiązania, procedur, standardy przy zamawianiu i realizacji świadczo-
nych usług remontowych, umożliwiających zapewnienie poziomu jakościowego dla maszyn i urzą-
dzeń po remoncie, na poziomie nie gorszym, jak w chwili ich wprowadzenia do obrotu. 
 Zgodnie z opracowanymi Wytycznymi, podmiotami uprawnionymi do świadczenia usług remon-
towych są: 
– Producent maszyny/urządzenia/podzespołu/elementu, których przedmiot zamówienia dotyczy 

lub jego upoważniony przedstawiciel; 
– Wykonawca posiadający autoryzację Producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela na re-

mont maszyn/urządzeń/podzespołów/elementów, których przedmiot zamówienia dotyczy (za 
wyjątkiem urządzeń budowy przeciw wybuchowej); 

– Inni Wykonawcy posiadający ocenę zdolności zakładu remontowego wydaną przez akredytowa-
ną jednostkę certyfikującą w obszarze dobrowolnym, potwierdzającą zdolność Wykonawcy do 
prowadzenia remontów w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia. W przypadku re-
montu maszyn/urządzeń/podzespołów/elementów budowy przeciwwybuchowej wymagane jest 
posiadanie oceny zdolności zakładu remontowego, wystawionej przez jednostkę notyfikowaną. 

 Zagadnienia funkcjonowania gospodarki remontowej, są jednym z istotnych czynników mają-
cych wpływ na ciągłość i koszty produkcji oraz zachowanie odpowiedniego poziomu jakości i bez-
pieczeństwa. Cele, metody oraz szczegółowe rozwiązania i działania podejmowane w obszarze gos-
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podarki remontowej określono w przyjętej w kwietniu 2009 roku „Polityce Kompanii Węglowej S.A. 
w zakresie gospodarki remontowej maszyn, urządzeń, obiektów podstawowych i budowli” i ukie-
runkowane zostały one na: 
1. Ujednolicenie struktury organizacyjnej w obszarze gospodarki remontowej na wszystkich szczeb-

lach zarządzania. 
2. Weryfikacje i opracowanie procedur ISO w obszarze gospodarki remontami. 
3. Wprowadzenie nadzoru technicznego nad remontami. 
4. Uruchomienie działalności Centrum demontażowego. 
 Właściwe zarządzanie gospodarką remontową jest wyznacznikiem nowoczesności i rentownoś-
ci każdej firmy, a to trudno sobie wyobrazić bez odpowiednich narzędzi informatycznych. Zasad-
niczo, samo stosowanie technik IT w procesach remontowych nie rozwiązuje bezpośrednio żad-
nych problemów ale umożliwia prowadzenie w tym obszarze monitoringu podejmowanych działań, 
planowania, rozliczania oraz prowadzenie szeregu analiz, bez których trudno jest obecnie podej-
mować racjonalne decyzje. Myśląc o długookresowym funkcjonowaniu firmy, zwrócono uwagę na 
kwestię usprawnienia wymiany danych w obszarze gospodarki remontowej, wewnątrz tak rozbudź-
wanej organizacji jaką jest KW S.A., jako sposobu na zredukowanie kosztów prowadzonej działal-
ności przy zachowaniu określonego poziomu bezpieczeństwa, jakości świadczonych usług i spraw-
ności procesowej przy uzyskaniu dużej sprawności (tempa) procesu udzielania zamówień remonto-
wych. Wdrożenie informatycznych narzędzi wspierających poprzedzone zostało wdrożeniem do sto-
sowania szczegółowych procedur ISO, Schematów organizacyjnych, Wytycznych, Polityki zabez-
pieczenia usług remontowych, ujednoliconego katalogu zamawianych usług remontowych poprzez 
opracowanie systemu indeksacji. Dopiero taki sposób uporządkowania dał podstawy do wprowa-
dzenia informatycznych narzędzi wspomagających w zakresie planowania i zamawiania usług Re-
montowych. Po wdrożeniu informatycznego systemu SZYK2/KTP/TMZZ2 w obszarze gospodarki 
remontowej, oczekuje się szeregu korzyści a mianowicie możliwość redukcji do minimum dokumen-
tów w formie papierowej, poprawę skuteczności procesu planowania i rozliczania jego realizacji, 
skrócenie procesów zakupowych przy zachowaniu transparentności i dużego poziomu konkurent-
cyjności. Jednocześnie system umożliwia łatwe raportowanie i dostępność do danych na wszyst-
kich szczeblach organizacyjnych. 
 Skuteczne zarządzanie gospodarką remontową oraz realizacja celów określonych w przyjętej 
Polityce zdeterminowała konieczność posiadania odpowiednich i jednolitych struktur i procedur za-
rządzania gospodarką remontową we wszystkich jednostkach organizacyjnych Kompanii Węglo-
wej S.A. oraz instrumentów, których zadaniem jest wspieranie planowania i realizacji zadań remon-
towych i zarządzania gospodarką remontową. Zbieranie, opracowywanie i dostarczanie rzetelnych 
informacji w zakresie planowanych i wykonanych remontów oparte jest na zespołach pracowniczych 
posiadających odpowiednie kwalifikacje i skład ilościowy. Zastosowana struktura organizacyjna 
w obszarze gospodarki remontowej, to struktura funkcjonalna. Kształtuje ona zależności funk-
cjonalne i hierarchiczne pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi poszczególnych 
szczebli przedsiębiorstwa, umożliwiając sprawne i optymalne funkcjonowanie omawianego obsza-
ru. Na szczeblu Centrali KW S.A. za obszar gospodarki remontowej odpowiada Biuro Remontów 
podległe Wiceprezesowi ds. Zabezpieczenia Produkcji. Na poziomie Centrów Wydobywczych za-
gadnienia gospodarki remontowej realizowane są przez Zespoły Gospodarki Remontowej podległe 
Dyrektorom ds. Ekonomiki Produkcji, zaś na kopalniach działają Zespoły Gospodarki Remontowej 
podległe Kierownikom Działów Energomechanicznych. 
 Jak przedstawiono powyżej, pierwszy filar prowadzonej przez KW S.A. gospodarki remonto-
wej opiera się na ujednoliconych strukturach organizacyjnych działających w oparciu o opracowa-
ne szczegółowe procedury ISO z wykorzystaniem informatycznych narzędzi wspomagających pro-
cesy planowania i monitorowania oraz zakupu i rozliczania usług remontowych. 
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 Drugi filar prowadzonej w Kompanii Węglowej gospodarki remontowej oparty jest na okreś-
laniu rzeczywistego zakresu remontu poprzez zastosowanie systemu nadzoru technicznego prowa-
dzonego przez niezależnych ekspertów, których zadaniem jest: 
– profesjonalne i jednoznaczne określanie rzeczywistego zakresu remontu i modernizacji (ocena 

i klasyfikacja urządzeń do remontu); 
– uczestniczenie w odbiorze końcowym (po zakończeniu remontu) w celu stwierdzenia wykona-

nia remontu zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową/instrukcją urządzenia oraz sprawdze-
nia czy remont został wykonany w pełnym zakresie i z należytą jakością; 

– przeprowadzanie oględzin dodatkowych w przypadku wystąpienia konieczności rozszerzenia 
zakresu remontu (pomoc w podjęciu decyzji o remoncie lub złomowaniu); 

– uczestniczenie w postępowaniu reklamacyjnym w przypadkach, gdy zachodzi rozbieżność za-
sadności reklamacji w okresie gwarancyjnym po remoncie; 

– identyfikacja części zamiennych i podzespołów urządzenia przed i po remoncie poprzez stoso-
wanie technik znakowania (np. metkowania) w celu tworzenia i archiwizacji baz danych. 

 Informacje uzyskane ze strony Jednostki eksperckiej pozwalają na ocenę jakości maszyn i urzą-
dzeń, podzespołów i części zamiennych oraz usług remontowych w celu wyeliminowania nierze-
telnych producentów i wykonawców remontu. Informacje te stanowią podstawę planowania zakre-
su remontów, cyklu ich wykonania, przyjętej technologii remontowej i harmonogramu przebiegu 
operacji remontowych. Bieżąca analiza danych umożliwia ciągłe doskonalenie procesów i proce-
dur remontowych. Działalność sytemu eksperckiego wspierana jest przez Centrum demontażowe, 
w którym maszyny, urządzenia i podzespoły poddawane są demontażowi w celu umożliwienia eks-
perttom ustalenia, w sposób możliwie jak najbardziej jednoznaczny zakresu remontu. Ponadto, In-
formacje uzyskane w procesie demontażu pozwalają na pełną ocenę stanu technicznego maszyny, 
urządzenia lub podzespołu oraz ocenę jakości uprzednio świadczonych usług remontowych jak rów-
nież, występujących nieprawidłowości w obsłudze, serwisowaniu, naprawach i konserwacji, co 
w konsekwencji daje możliwość podejmowania odpowiednich działań zapobiegawczych i korygu-
jących. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
1) Właściwe postrzeganie problematyki gospodarki remontowej, jako istotnego elementu procesu 

zarządzania, zarówno w aspekcie ekonomicznym jak i w aspekcie bezpiecznej eksploatacji ma-
szyn i urządzeń górniczych, w sytuacji odstąpienie od rygorystycznych przepisów, normujących 
zasady prowadzenia remontów maszyn i urządzeń pracujących w podziemnych zakładach gór-
niczych, otwarcia dostępu do rynku usług remontowych wykonawcom nie będącym producent-
tami, co przyczyniło się do stworzenia tak istotnej dla Zamawiających konkurencji cenowej ale 
i pojawienia się ryzyka wzrostu zagrożenia wypadkowego oraz wzrostu ilości i wielkości strat 
na skutek źle przeprowadzonych remontów. 

2) Obowiązujące obecnie w KW S.A. regulacje wewnętrzne i procedury, skutecznie zabezpieczają 
jakość świadczonych usług remontowych i sprawność procesową, co zapewnia wymagany po-
ziomu bezpieczeństwa i ogranicza powstawanie realnych strat finansowych. 

3) Sposób funkcjonowania gospodarki remontowej w KW S.A. jest spójny, przez co ograniczone 
jest występowanie zjawisk niepożądanych. 

4) Uporządkowanie procesów w obszarze gospodarki remontowej poza szeregiem korzyści umoż-
liwiło wprowadzenia informatycznych narzędzi wspomagających zwiększających efektywności 
i skuteczność podejmowanych działań w obszarze gospodarki remontowej. 

5) Dotychczasowe doświadczenia przy realizacji „Polityki remontowej (…)” uprawniają do stwier-
dzenia, że funkcjonowanie gospodarki remontowej w KW S.A. w obecnym kształcie przyczy-
nia się do poprawy jakości świadczonych usług remontowych zapobiegając obniżeniu poziomu 
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bezpieczeństwa oraz przyczynia się do ograniczenia nakładów remontowych przy zachowaniu 
porównywalnego zakresu rzeczowego świadczonych usług. 
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Maintenance Management as an Essential Part 
of the Management Process in the KW S.A. 
 
The method of maintenance management in the KW S.A. is an answer to the present day challen-
ges, regulatory changes in the law and also to a greater availability of modern IT tools supporting 
the processes of logistics, production and management. The optimization of all the actions in the 
scope of maintenance department by means of implementation of the KW S.A.’s policy within the 
scope of maintenance management of machinery, devices, basic complexes and buildings is the first 
step on the way to improvement and complete standardization of the management of such a com-
plex business organizations. The report includes a brief description of how the maintenance mana-
gement has been conducted in the KW S.A. 
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Stosowanie nadzoru technicznego oraz procesu demontażu 
w gospodarce remontowej w Kompanii Węglowej S.A. 
 
 
Włodzimierz Mikoda, Krzysztof Żurek 
Kompania W glowa S.A. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Artykuł opisuje realizowany w Kompanii Węglowej S.A. model gospodarki Re-
montowej opartej na nadzorze technicznym jednostek eksperckich oraz stosowaniu procesu demon-
tażu w celu określania rzeczywistego zakresu remontu maszyn, urządzeń i ich podzespołów. W ar-
tykule opisano cele, metody oraz rozwiązania i działania zmierzające do szeroko rozumianej popra-
wy gospodarki remontowej. Przedstawione rozwiązania mają charakter rozwojowy i są przedmio-
tem ciągłych analiz oraz dalszego doskonalenia. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Remont, nadzór techniczny nad remontami, centrum demontażowe, jed-
nostka ekspercka 
 
 
 
WPROWADZENIE 
 
Kompania Węglowa S.A. jest spółką skupiającą piętnaście kopalń węgla kamiennego. Utrzymanie 
w tak dużym przedsiębiorstwie majątku produkcyjnego w sprawności technicznej gwarantującej kon-
kurencyjne funkcjonowanie na rynku, z zachowaniem ciągłości produkcji oraz wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa, wymaga ciągłego doskonalenia szeroko rozumianych obszarów zabezpieczenia pro-
dukcji. Obszary te to między innymi inwestycje, logistyka, serwisy, dzierżawy oraz remonty. 
 W ostatnich latach, z wymienionych obszarów zabezpieczenia produkcji szczególna konieczność 
dalszego doskonalenia znajdowała się w obszarze gospodarki remontowej, gdzie sytuacja wymaga-
ła szybkich i skutecznych zmian. Referat przedstawia obecnie realizowany w Kompanii Węglowej 
S.A. model gospodarki remontowej. Opisano cele, metody oraz szczegółowe rozwiązania i działa-
nia zmierzające do szeroko rozumianej poprawy gospodarki remontowej przedsiębiorstwa, których 
wprowadzenie spowodowało szybki i dynamiczny rozwój w tym obszarze. 
 
 
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 
 
 Przez dziesięciolecia działalność remontowa w oddziałach skupionych obecnie w Kompanii 
Węglowej S.A. w większości bazowała na własnych służbach remontowych. Remonty prowadzone 
były w warsztatach własnych zlokalizowanych częściowo pod ziemią, a w większości w obiektach 
na powierzchni, w których zatrudniano pracowników (zarówno fizycznych jak i dozoru) przyjętych 
na stanowiska pod ziemią. Nie przywiązywano dużego znaczenia do wysokich kosztów takiej dzia-
łalności. Zmiany ustrojowe wprowadzające mechanizmy gospodarki rynkowej oraz przeprowadzo-
ne reformy stopniowo wymusiły odchodzenie od remontów własnych na rzecz przeprowadzania ich 
w firmach obcych. Mocno zredukowano zatrudnienie oraz pozbyto się kosztownego w utrzymaniu 
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zaplecza, które umożliwiało prowadzenie remontów własnych. Obecnie oddziały Kompanii Węglo-
wej S.A. ograniczyły działalność do bezpośredniej produkcji i obsługi ciągu technologicznego. Od-
działy wykonują jedynie bieżące naprawy maszyn i urządzeń, związane z usuwaniem awarii, pole-
gające na podmianie uszkodzonych części i podzespołów. Coraz częściej też korzystają z usług ser-
wisowych. Obecnie usługi remontowe dla Kompanii Węglowej S.A. świadczy kilkuset wykonaw-
ców. 
 
 
OPIS STANU POPRZEDNIEGO 
 
W ostatnich latach gospodarka remontowa w oddziałach Kompanii Węglowej S.A. prowadzona by-
ła w sposób bardzo zróżnicowany. Stan ten był pozostałością funkcjonowania poszczególnych od-
działów w strukturach różnych spółek, z okresu przed powstaniem przedsiębiorstwa. Centrala przed-
siębiorstwa zajmowała się wyłącznie ogólnym nadzorem nad planowaniem oraz realizacją remon-
tów, co w praktyce ograniczało się do egzekwowania ustalonego poziomu kosztów bez ich głęb-
szej analizy oraz bez analizy faktycznych potrzeb w zakresie rzeczowym. Powodowało to dowolną 
interpretację gospodarki remontowej w poszczególnych oddziałach przedsiębiorstwa, co z kolei 
często skutkowało wydatkowaniem środków remontowych na cele inne niż remontowe. 
 Sytuacja ta wymaga pilnych zmian chociażby ze względu na fakt, że roczna wartość usług re-
montowych przedsiębiorstwa kształtuje się na poziomie kilkuset milionów zł. 
 Do ważniejszych problemów w obszarze gospodarki remontowej zaliczyć należy: 
– stawianie różnych wymagań technicznych i formalno-prawnych w postępowaniach przetargo-

wych dla jednakowych przedmiotów postępowania; 
– -zawieranie umów remontowych na różne zakresy remontu, co dawało wykonawcom remontu 

dużą swobodę interpretacji; 
– brak określania rzeczywistego zakresu remontu (dokładnej klasyfikacji elementów maszyn i urzą-

dzeń wysyłanych do remontu) oraz niemożliwość identyfikacji wysyłanych do remontu podze-
społów i części (brak ewidencji); 

– realizacja odbiorów poremontowych w większości przypadków wyłącznie od strony formalnej 
przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji (wiedzy technicznej i doświadczenia za-
wodowego), skutkująca niską jakością usług remontowych; 

– kwalifikacja maszyn, urządzeń i ich podzespołów do remontu przez fikcyjne komisje 
(stwierdzono przypadki, że w czasie kwalifikacji członkowie komisji byli nieobecni lub fak-
tycznie wy-konywali inne czynności); 

– prowadzenie postępowań reklamacyjnych przez osoby niekompetentne, skutkujące słabym eg-
zekwowaniem reklamacji; 

– brak skutecznego nadzoru nad gospodarką remontową. 
 W wyniku tak funkcjonującej gospodarki remontowej zamawiający często nie wiedział, za co 
właściwie płaci, jaka jest jakość przeprowadzonego remontu i jaka jest jego faktyczna wartość, 
a wykonawcy świadczący usługi remontowe bezwzględnie wykorzystywali wszystkie możliwości 
pozwalające maksymalizować ich zysk. Zdarzało się, że w umowach zawartych z tymi samymi 
wykonawcami, w porównywalnym okresie, na porównywalnych warunkach, dotyczących takiego 
samego zakresu remontu, tego samego urządzenia ceny różniły się prawie dwukrotnie. 
 
 
NOWA POLITYKA W ZAKRESIE GOSPODARKI REMONTOWEJ 
 
W celu rozwiązania opisanych problemów opracowano i przyjęto Polityk  Kompanii W glowej S.A. 
w zakresie gospodarki remontowej …, która wytyczyła ramy dla kompleksowego i ujednoliconego 
zarządzania gospodarką remontową we wszystkich oddziałach przedsiębiorstwa. 
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 Polityka określiła cele, metody oraz szczegółowe rozwiązania i działania zmierzające do popra-
wy gospodarki remontowej w przedsiębiorstwie między innymi poprzez:
– wprowadzenie nadzoru technicznego nad remontami, 
– uruchomienie działalność Centrum Demontażowego, 
– realizację funkcji kontrolnych dotyczących wszelkich działań w obszarze gospodarki remonto-

wej (począwszy od etapu planowania a skończywszy na odbiorze po remoncie oraz postępowa-
niach reklamacyjnych). 

 Wprowadzone systemowe zmiany organizacyjne, proceduralne oraz zmiany w zakresie zawiera-
nia umów na usługi remontowe i sposobu udzielania zamówień z wykorzystaniem elektronicznych 
narzędzi wsparcia są przedmiotem oddzielnych referatów. 
 Prezentowany w niniejszym referacie materiał przybliża problematykę z zakresu stosowania 
w Kompanii Węglowej S.A. nadzoru technicznego nad remontami oraz stosowania procesu demon-
tażu w gospodarce remontowej. 
 
 
NADZÓR TECHNICZNY NAD REMONTAMI 
 
W przeszłości z problemami podobnymi do wcześniej opisanych borykały się Towarzystwa Ubez-
pieczeniowe wypłacając ogromne kwoty za likwidację szkód majątkowych, gdyż wypłaty odszko-
dowań odbywały się w oparciu o fikcyjne zakresy remontów i bezkrytycznie wystawiane przez wy-
konawców remontów faktury. Dlatego ustalanie rzeczywistych zakresów remontów oraz sprawdza-
nie ich realizacji powierzono niezależnym rzeczoznawcom/ekspertom. Działania te przyniosły wie-
lomilionowe oszczędności, a wprowadzony system jest powszechnie stosowany. Kompania Węglo-
wa S.A. wprowadziła nadzór techniczny nad remontami, polegający na określaniu przez niezależ-
nych (od zamawiającego i wykonawców remontów) ekspertów (z firm zewnętrznych zawodowo 
trudniących się tego typu działalnością) rzeczywistych zakresów remontów oraz odbiorze maszyn 
i urządzeń po remoncie. Eksperci uczestniczą również w sprawach spornych, gdy wykonawca re-
montu kwestionuje zasadność reklamacji. Firmy świadczące usługi eksperckie wyłonione zostały 
w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – przetargu nieograniczonego. Dla identyfikacji 
części zamiennych i podzespołów maszyn i urządzeń (przed i po remoncie) wprowadzono technikę 
ich znakowania poprzez metkowanie lub numerowanie, co umożliwiło stworzenie bazy danych 
(RNT) oraz bazy dokumentacji zdjęciowej. Zapobiega to między innymi praktykom podmieniania 
części zamiennych i podzespołów. Dla oceny rzeczywistego zakresu remontu określonej grupy ma-
szyn, urządzeń i podzespołów przed ich remontem uruchomiono Centrum Demontażowe. 
 Usługi eksperckie wykonywane są w następujących etapach: 
 

Etap I 
Ocena maszyny, urządzenia lub podzespołu przeznaczonego do remontu przed przekazaniem do 
remontu, przy współudziale przedstawicieli zamawiającego, w miejscach wskazanych przez zama-
wiającego, obejmująca określenie zakresu remontu. 
 

Etap II 
Audit – dodatkowe oględziny w zakładzie remontowym lub na obiekcie będącym przedmiotem re-
montu, przy współudziale przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy, w przypadku konieczności 
rozszerzenia zakresu remontu, w celu ostatecznego określenia zakresu remontu. 
 

Etap III 
Odbiór techniczny maszyny, urządzenia lub podzespołu po zakończeniu remontu wraz z dokumen-
tami przynależnymi, między innymi takimi jak: 
a. Świadectwo jakości. 
b. Karta gwarancyjna. 
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c. Dla urządzeń budowy przeciwwybuchowej dodatkowo: 
dokumenty potwierdzające odbiór techniczny przez inspektora fabrycznego PREx posiada-
jącego aktualne uprawnienia; 
potwierdzenie przeprowadzonego remontu na karcie ewidencyjnej urządzenia dostarczonej 
przez zamawiającego; 
w razie konieczności duplikat zaświadczenia fabrycznego/deklaracji zgodności, uzyskany od 
producenta urządzenia. 

d. Wykaz części i podzespołów wymienionych. 
e. Wykaz części i podzespołów podlegających zwrotowi. 
f. Raport z wykonania pomiarów diagnostycznych przeprowadzonych na stacji prób – jeżeli do-

tyczy. 
 Każdy etap zakończony jest sporządzeniem protokołu eksperckiego wg ustalonego wzoru. 
 Grupa maszyn, urządzeń i podzespołów oraz obiektów podstawowych i budowli objętych nad-
zorem technicznym nad remontami jest systematycznie rozszerzana. W okresie 2010 roku w Kom-
panii Węglowej S.A. dokonano oceny zakresów remontów dla przeszło 70 tysięcy maszyn, urządzeń 
i podzespołów. W przeszło 600 przypadkach eksperci zakwestionowali odbiór po remoncie wysta-
wiając protokoły negatywne. 
 
 
STOSOWANIE PROCESU DEMONTAŻU 
 
W celu określenia rzeczywistego zakresu remontu przez eksperta przed zleceniem usługi remontu, 
maszyny, urządzenia i ich podzespoły poddawane są procesowi demontażu. Demontaż przeprowa-
dzany jest dla wybranej grupy maszyn, urządzeń i podzespołów w uruchomionym Centrum Demon-
tażowym na Ruchu „Wirek” w Rudzie Śląskiej. Wykonywanie usług demontażowych określonej 
grupy maszyn, urządzeń i podzespołów, wraz z zabezpieczeniem ich transportu z oddziałów Kom-
panii Węglowej S.A. do Centrum Demontażowego powierzono spółce córce – Konsorcjum Ochro-
ny Kopalń Sp. z o.o., która spełnia wymagania ustawowe i posiada odpowiednie warunki technicz-
no-organizacyjne. Dla każdej maszyny, urządzenia i podzespołu przeznaczonego do demontażu ok-
reślono niezbędny zakres demontażu, w celu umożliwienia określenia przez eksperta rzeczywistego 
zakresu remontu. Instrukcje niezbędnych zakresów demontażu dla poszczególnych maszyn, urzą-
dzeń i podzespołów opracowano w porozumieniu z jednostkami eksperckimi i wykonawcami remon-
tów. Obecnie Centrum Demontażowe dysponuje profesjonalnymi stanowiskami do demontażu, wy-
posażonymi w maszyny i urządzenia posiadające wymagane dokumentacje techniczne oraz certyfi-
katy. Pracownicy zatrudnieni przy demontażu posiadają wysokie kwalifikacje oraz wieloletnie do-
świadczenia zawodowe. Obieg maszyn, urządzeń i podzespołów kierowanych do remontu z uwz-
ględnieniem procesu demontażu i nadzoru technicznego uregulowany jest procedurą. Maszyny, urzą-
dzenia i podzespoły przeznaczone do remontu wysyłane są z oddziałów Kompanii Węglowej S.A. 
oraz wracają do tych oddziałów w sposób zorganizowany, w obiegu na paletach lub w pojemnikach. 
 Obecnie procesowi demontażu poddawane są między innymi: 
– hydraulika siłowa i sterownicza, 
– pompy, 
– przekładnie, 
– elementy przenośników zgrzebłowych, przenośników taśmowych, kruszarek oraz kolejek, 
– kołowroty, 
– silniki elektryczne, 
– wentylatory, 
– stacje transformatorowe. 
 Centrum Demontażowe posiada profesjonalnie zorganizowane miejsca składowania maszyn, urzą-
dzeń i podzespołów przed i po demontażu, których zarządzanie realizowane jest przy pomocy elek-
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tronicznych narzędzi wspomagających. W celu skutecznego zabezpieczenia i funkcjonowania Cen-
trum Demontażowego uruchomiono nowoczesny system monitoringu, który umożliwia ciągłą reje-
strację zdarzeń na terenie Centrum Demontażowego włącznie z obserwacją stanowisk pracy. Moż-
liwość zapoznania się ze stanem technicznym zdemontowanych maszyn, urządzeń i podzespołów 
oprócz ekspertów posiadają wykonawcy remontów oraz przedstawiciele oddziałów użytkujących. 
Dodatkowo Centrum Demontażowe wskazuje użytkownikom nieprawidłowości w zakresie eksplo-
atacji maszyn, urządzeń i ich podzespołów, które doprowadziły do ich uszkodzenia lub przedwcze-
snego zużycia. Wskazywane też są przypadki kierowania do remontu maszyn, urządzeń i podzespo-
łów, których remont jest technicznie nieuzasadniony. Uwzględniając postulaty wykonawców remon-
tów Kompania Węglowa S.A. systematycznie rozszerza proces demontażu o kolejne grupy maszyn, 
urządzeń i podzespołów. W roku 2010 procesowi demontażu poddano około 22 tysięcy sztuk ma-
szyn, urządzeń i podzespołów. Funkcjonowanie Centrum Demontażowego oraz nadzoru technicz-
nego nad remontami nadzorowane jest przez Biuro Remontów Kompanii Węglowej S.A. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Wprowadzone zmiany w gospodarce remontowej Kompanii Węglowej S.A. zaowocowały wzmo-
żeniem dyscypliny i staranności w gospodarce remontowej, wyeliminowaniem remontów nieuza-
sadnionych oraz poprawą jakości świadczonych usług remontowych. Wprowadzony system posia-
da elementy uniemożliwiające prowadzenie fikcji w gospodarce remontowej, polegającej między 
innymi na remontowaniu urządzeń stanowiących wartość złomu lub podmienianiu urządzeń kie-
rowanych do remontu na poremontowe. Planowy remont wykonany zgodnie z dobrą praktyką in-
żynierską, na podstawie właściwej dokumentacji przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa pracy 
tych urządzeń. Nowy system prowadzenia gospodarki remontowej, spowodował odciążenie służb 
utrzymania ruchu kopalń, które obecnie nie określają zakresów remontu i które w warunkach ogra-
niczonego zatrudnienia mogą poświęcać więcej czasu na swoje podstawowe obowiązki związane 
z utrzymaniem produkcji i bezpieczeństwa pracy. Stosowanie procesu demontażu maszyn, urządzeń 
i ich podzespołów oraz ich znakowanie i gromadzenie informacji w bazie danych, pozwala oprócz 
określenia rzeczywistego zakresu remontu na samoocenę i poznanie poziomu kultury technicznej 
w poszczególnych oddziałach przedsiębiorstwa, w zakresie eksploatacji tych urządzeń. Umożliwia 
to wskazywanie błędów i nieprawidłowości związanych z eksploatacją i konserwacją maszyn i urzą-
dzeń. Pozwala także na poznanie przyczyn zaistniałych sytuacji oraz podejmowanie działań profi-
laktycznych. Prowadzenie gospodarki remontowej w oparciu o stosowanie nadzoru technicznego 
nad remontami i procesu demontażu przyczyniło się do poprawy stanu bhp oraz obniżenie ogólnych 
kosztów remontów. 
 Zagrożeniem dla efektów wprowadzonych zmian, jest możliwość porozumienia się między so-
bą wykonawców świadczących usługi remontowe dla których poprzedni stan był korzystny. Wpro-
wadzone zmiany w obszarze gospodarki remontowej mają charakter rozwojowy i muszą być przed-
miotem ciągłych analiz i dalszego doskonalenia. 
 Dotychczas wprowadzone zmiany w gospodarce remontowej w Kompanii Węglowej S.A. mają 
charakter otwarty i dynamiczny, dlatego wymagana jest pełna mobilizacja i konsolidacja działań na 
wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem. Tylko wspólne działanie, otwarcie na nowe 
rozwiązania, świadomość wprowadzanych zmian oraz przyczyn ich wprowadzania, zrozumienie 
wagi i rangi problemu jest gwarancją prawidłowego i skutecznego funkcjonowania gospodarki re-
montowej. 
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SKOROWIDZ POJĘĆ 
 
1. Remont – to planowe działanie (czynności) mające na celu odtworzenie stanu zdatności użytko-

wej maszyny lub urządzenia wg określonych zasad. Ustalenie zakresu remontu, wymaga prze-
prowadzenia diagnostyki maszyny/urządzenia/podzespołu. Wykonanie remontu wymaga wyłą-
czenia maszyny/urządzenia z ruchu. W wyniku przeprowadzonego remontu maszyna/urządze-
nie/podzespół zostają doprowadzone do zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową/instruk-
cją użytkowania maszyn i urządzeń. 

2. Nadzór techniczny nad remontami – zespół usług świadczonych przez jednostki eksperckie zwią-
zanych z klasyfikacją (ustaleniem niezbędnego zakresu technicznego remontu) maszyn, 
urządzeń i podzespołów przeznaczonych do remontu oraz ich odbiorem po remoncie. 

3. Jednostka ekspercka – podmiot zawodowo trudniący się usługami nadzoru technicznego nad re-
montami, posiadający odpowiednie doświadczenie i zaplecze techniczne oraz kadrowe. 

4. Ekspert – pracownik jednostki eksperckiej posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadcze-
nie zawodowe w zakresie nadzoru technicznego nad remontami. 

5. Centrum demonta owe – wyznaczone w obiekcie budowlanym na powierzchni (np. hala warsz-
tatowa lub inna), miejsce, w którym firma demontażowa (własna lub obca) prowadzić będzie 
demontaż określonej grupy maszyn, urządzeń i podzespołów, w celu uzyskania możliwości oce-
ny zakresów ich remontów przez eksperta oraz umożliwienia dokonania ich oględzin przez po-
tencjalnych wykonawców remontów. 
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The Use of Technical Supervision and the Disassembly 
Process in Repair Management in Kompania Węglowa S.A. 
 
The paper describes the implemented at Kompania Węglowa S.A. model of repair management ba-
sed on technical supervision of expert units and the use of disassembly process to determine the ac-
tual scope of the repair of machinery, equipment and its components. The paper describes objecti-
ves, methods, solutions and actions aimed at widely understood improvement of repair management. 
The presented solutions are evolving and are the subject of ongoing analysis and further improve-
ment. 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono udział państwa w finansowaniu ze środków budże-
towych inwestycji początkowych w polskim górnictwie węgla kamiennego. Omówiono podstawy 
prawne oraz warunki udzielenia tej pomocy, przedstawiono inwestycje początkowe, które uzyskały 
dofinansowanie oraz przewidywane efekty realizacji tych inwestycji, jak też omówiono przewidy-
wany wpływ realizacji dofinansowanych inwestycji początkowych na bezpieczeństwo energetycz-
ne kraju. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Pomoc finansowa dla sektora węgla kamiennego ze środków budżetu pań-
stwa w ramach inwestycji początkowych, dodatkowe zasoby węgla udostępnione w wyniku reali-
zacji tych inwestycji 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
W dniu 6 czerwca 2010r., decyzją Komisji Europejskiej w sprawie N 653/2009 – Polska. Pomoc 
inwestycyjna dla sektora węgla kamiennego, został zatwierdzony program dofinansowania ze 
środków budżetu państwa inwestycji początkowych w górnictwie węgla kamiennego, umożliwia-
jący udzielenie przedsiębiorstwom górniczym pomocy na inwestycje początkowe, zgodnej z prze-
pisami Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002r. w sprawie pomocy pań-
stwa dla przemysłu węglowego.  
 Program dofinansowania inwestycji początkowych realizowany jest wyłącznie w 2010r., a do-
tacją są objęte jedynie inwestycje obejmujące zadania o charakterze rozwojowo-modernizacyjnym, 
związane z pracami infrastrukturalnymi lub wyposażeniem koniecznym do eksploatacji złóż węgla 
w istniejących kopalniach i prowadzących do wydatkowania zasobów przedsiębiorstwa w celu 
stworzenia majątku trwałego mającego: 
- przynosić korzyści w dłuższym czasie, 
- pozwolić na zachowanie konkurencyjnego potencjału produkcyjnego, 
które w logiczny sposób mogą stać się przedmiotem planowania, finansowania i wdrożenia jako 
pewna całość, a ich celem jest udostępnienie zasobów. Na realizację programu pomocy inwesty-
cyjnej przeznaczono środki budżetowe w wysokości 400,0 mln zł. 
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2. UWARUNKOWANIA PRAWNE POMOCY INWESTYCYJNEJ 
 DLA GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO 
 
Podstawowy aktem prawnym regulującym udzielanie przez państwo pomocy inwestycyjnej w gór-
nictwie węgla kamiennego jest Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. 
w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego. Nie definiuje ono jednak wprost i jedno-
znacznie czym są inwestycje początkowe. Jedynie w preambule, poprzez sformułowanie pojęcia 
„początkowe koszty inwestycji”, określa, że „pomoc na pokrycie początkowych kosztów inwesty-
cji pozwoli jednostkom, które są rentowne lub bliskie ekonomicznej rentowności, na podjęcie in-
westycji koniecznych do zachowania konkurencyjnego potencjału produkcyjnego”. Przez początko-
we koszty inwestycji natomiast rozumie się „stałe koszty kapitałowe bezpośrednio związane z pra-
cami infrastrukturalnymi lub wyposażeniem koniecznym do eksploatacji złóż węgla w istniejących 
kopalniach”. 
 Zgodnie z art. 5 ust. 2 powyższego Rozporządzenia Rady, pomoc na pokrycie początkowych 
kosztów inwestycji nie może przekroczyć 30% ogólnych kosztów właściwego projektu inwesty-
cyjnego. Należy przyjąć, że ogólne koszty właściwego projektu inwestycyjnego to koszty ogółem 
realizacji projektu obejmujące wartość kosztorysową projektu inwestycji początkowej rozumianą 
jako całość nakładów inwestycyjnych oraz kosztów realizacji projektu inwestycji początkowej, tj. 
kosztów bezpośrednich i pośrednich, pomniejszonych o amortyzację nowych środków trwałych 
(pod warunkiem, że wcześniej zaliczono ją do wydatków).  
 Należy jednak przy tym pamiętać, że w ramach pomocy inwestycyjnej państwa dofinansowaniu 
ze środków dotacji budżetowej podlegają tylko i wyłącznie koszty związane z węglem do produk-
cji energii elektrycznej, skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej, produkcji koksu i opa-
lania pieców hutniczych w przemyśle stalowym w przypadku, gdy takie zastosowanie ma miejsce 
we Wspólnocie (tzw. „cele kwalifikowane”). Dofinansowaniu nie będzie zatem podlegać węgiel 
wykorzystywany na cele inne niż wyżej wymienione. 
 Polska uzyskała prawo do wystąpienia o potwierdzenie zgodności pomocowego programu in-
westycyjnego z przepisami Unii Europejskiej wraz z notyfikowaniem Strategii działalności górnic-
twa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007–2015 oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funk-
cjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 (Dz. U. Nr 192, poz. 1379 z późn. 
zm.). W dokumentach tych Polska zagwarantowała sobie prawo udzielenia pomocy inwestycyjnej 
spółkom węglowym. Do 2010 r. nie skorzystała jednak z tego prawa z uwagi na ograniczone moż-
liwości budżetu państwa. 
 W 2009 r., na podstawie art. 19 wyżej wymienionej ustawy, opracowano projekt rozporządze-
nia Ministra Gospodarki, określający szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wykorzysta-
nia dotacji budżetowej przeznaczonej na dofinansowanie do inwestycji początkowych, tryb rozli-
czenia przyznanej dotacji budżetowej, jak też szczegółowe warunki powodujące cofnięcie lub cza-
sowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej. W listopadzie 2009 r. projekt ten został 
przekazany do notyfikacji, jako pomocowy program inwestycyjny. Decyzją z dnia 6 czerwca 2010 
roku w sprawie N 653/2009 – Polska. Pomoc inwestycyjna dla sektora węgla kamiennego, Komi-
sja Europejska uznała projekt wyżej wymienionego rozporządzenia za zgodny z przepisami Unii 
Europejskiej o pomocy publicznej. W konsekwencji, w czerwcu 2010 r. opublikowano Rozporzą-
dzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej 
na dofinansowanie do inwestycji początkowych (Dz. U. Nr 109, poz. 714). 
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3. PODSTAWOWE WARUNKI UBIEGANIA SIĘ 
 O DOFINANSOWANIE INWESTYCJI POCZĄTKOWEJ 
 
Zgodnie z przyjętymi zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie dotacji budżetowej 
na dofinansowanie do inwestycji początkowych, przedsiębiorstwo górnicze mogło uzyskać dota-
cję: 
1) jeżeli zostały spełnione warunki określone w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1407/2002,  
2) dla inwestycji początkowej rozpoczętej po dniu 1 stycznia 2010r., 
3) gdy przedsiębiorstwo wykaże, że inwestycja początkowa umożliwi utrzymanie się kopalni na 

rynku w okresie co najmniej 5 lat od dnia jej zakończenia.  
 Przedsiębiorstwa górnicze mogły ubiegać się o dotację na dofinansowanie inwestycji począt-
kowych realizowanych wyłącznie w kopalniach, które są ekonomicznie rentowne lub kopalniach 
będących blisko rentowności. Oznacza to, że beneficjentami pomocowego programu inwestycyj-
nego były: Kompania Węglowa S.A. (w odniesieniu do części kopalń), Katowicki Holding Węglo-
wy S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Południowy Koncern Węglowy S.A., Lubelski Węgiel 
„Bogdanka” S.A. oraz KWK „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o., przy czym ta ostatnia spółka nie ubie-
gała się o środki dotacyjne. 
 W trakcie opracowywania zasad i procedur opracowywania przez beneficjentów planów opera-
cyjnych oraz finansowych określono, że przedmiotem projektów inwestycji początkowych mogą 
być tylko i wyłącznie projekty rozwojowo-modernizacyjne. Projekt inwestycji początkowych nie 
może zatem obejmować wyłącznie działań o charakterze modernizacyjnym. Stosując kryterium za-
kresu wykonania prac, do projektów inwestycji początkowych, w ujęciu rodzajowo-zagadnienio-
wym, zaliczono takie kategorie działań, jak między innymi: 
– budowa lub rozbudowa poziomu wydobywczego (pola eksploatacyjnego), obejmująca roboty 

górnicze i budowlano – montażowe na poziomie wraz ze stanowiącymi pierwsze wyposażenie 
maszynami i urządzeniami oraz niezbędnymi instalacjami, 

– wykonanie wyrobisk (budowli) górniczych na poziomie, mających na celu kompleksowe przy-
gotowanie do eksploatacji nowej partii pokładu, 

– transport pionowy – szyby – budowa lub głębienie szybów wraz ze zbrojeniem, pogłębianiem 
szybu, przebudową lub jego modernizacją, urządzeniami i obiektami na dole, w szybie i na po-
wierzchni pod warunkiem, że inwestycja ta jest podyktowana koniecznością udostępnienia no-
wej partii pokładu, 

– transport poziomy – wyposażenie wyrobisk w systemy transportowe (kolejki spalinowe – pod-
wieszane, spągowe), urządzenia transportowe do i ze ściany do punktów załadowczych, zbior-
ników wyrównawczych, podszybia związane z koniecznością udostępnienia nowej partii po-
kładu, 

– wyposażenie w kompleksowe systemy chłodzenia wyrobisk górniczych, w tym również budo-
wa centralnej klimatyzacji, jeśli związana jest ona z udostępnianiem nowych partii pokładów, 

– kompleksowe wyposażenie techniczne przodków eksploatacyjnych w udostępnianych partiach,  
– wdrożenie nowoczesnych systemów nowoczesnego zarządzania, w tym systemów zdalnego mo-

nitoringu, komunikacji, zarządzania danymi, 
– budowa lub modernizacja zakładów przeróbki mechanicznej, jeśli celem jest uzyskiwanie pro-

duktów lepiej zaspakajających istniejące potrzeby potencjalnych nabywców, a także mających 
mniejszy negatywny wpływ na środowisko naturalne i jest związane z udostępnianymi zasoba-
mi. 

 Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie było złożenie wniosku wraz niezbędnymi doku-
mentami, obejmującymi między innymi plany operacyjne oraz plany finansowe jednostek produk-
cyjnych, zawierającymi szczegółowe informacje o inwestycji początkowej. Dokumenty te poddano 
ocenie w oparciu o następujące kryteria: 
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1) efektywność ekonomiczna, którą ma osiągnąć kopalnia w wyniku otrzymania dotacji, 
2) wpływ dotacji na sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa górniczego, 
3) tworzenie nowych bądź utrzymanie istniejących miejsc pracy w kopalni, 
4) wielkość udziału środków własnych przedsiębiorstwa górniczego w inwestycji początkowej, 
5) wpływ inwestycji początkowej na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w pod-

ziemnym zakładzie górniczym, 
6) wpływ inwestycji na wielkość wydobycia węgla, 
7) jakość i przeznaczenie węgla, który będzie wydobywany w wyniku realizacji inwestycji po-

czątkowej. 
 
 
4. PROJEKTY INWESTYCJI POCZĄTKOWYCH, KTÓRE 
 UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, termin składania wniosków o dofinansowanie do 
inwestycji początkowych upłynął w dniu 6 września 2010 r. Do tego dnia Kompania Węglowa 
S.A., Katowicki Holding Węglowy S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Południowy Koncern 
Węglowy S.A. oraz LW „Bogdanka” S.A. złożyły łącznie 35 wniosków o dofinansowanie do 35 
inwestycji początkowych, na łączną kwotę 640,8 mln zł. Szacowane łączne koszty ogółem realiza-
cji wszystkich przedstawionych we wnioskach inwestycji początkowych kształtowały się na po-
ziomie 6 356,8 mln zł. 
 W wyniku prac Zespołu ds. oceny wniosków o dofinansowanie inwestycji początkowych, po-
wołanego przez Ministra Gospodarki, zarekomendowano Ministrowi Gospodarki 24 inwestycje 
początkowe, a łączna wartość dofinansowania zarekomendowanych projektów wyniosła 400,0 mln 
zł. Łączne koszty realizacji tych inwestycji kształtowały się na kwotę 5 385,3 mln zł. Środki po-
mocy publicznej stanowiły zatem 7,4% kosztów ogółem zarekomendowanych projektów. 
 W październiku 2010 r. Minister Gospodarki dokonał wyboru inwestycji początkowych, które 
uzyskały dofinansowanie ze środków dotacji budżetowej do inwestycji początkowej. Dofinanso-
wanie uzyskały następujące projekty: 
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Lp. Nazwa projektu Lokalizacja
Kwota 

dofinansowania 
[ tys. zł ]

Koszty ogółem 
realizacji projektu

[ tys. zł ]

1.
Udostępnienie i przygotowanie do wydobycia zasobów węgla z pokładu 209 rejon D i E poprzez 
realizację koniecznego wyposażenia w zakresie maszyn i urządzeń oraz wykonanie 
niezbędnych instalacji i wyrobisk górniczych

KWK Ziemowit 18 588,6 106 427,1

2.
Udostępnienie i przygotowanie do wydobycia zasobów węgla z pokładu 206/1 w rejonie D poz. 
500 poprzez realizację koniecznego wyposażenia w zakresie maszyn i urządzeń oraz 
wykonanie niezbędnych instalacji i wyrobisk górniczych

KWK Ziemowit 4 354,6 40 252,6

3. Przygotowanie do eksploatacji nowych partii złóż na Ruchu Knurów poprzez wykonanie nowych 
wyrobisk udostępniających oraz wyposażenie i uruchomienie przodka eksploatacyjnego

KWK Knurów – 
Szczygłowice 31 460,0 112 457,7

4. Rozbudowa poziomu 850m w południowo-zachodniej partii złoża Ruchu Szczygłowice KWK Knurów – 
Szczygłowice 6 556,0 33 202,3

5.

Udostępnienie i wydobycie zasobów partii I pokładu 205/1-2 i 209, partii VI pokładu 211/1, partii 
XIV pokładu 209, partii II pokładu 205/4 poprzez wykonanie wyrobisk udostępniających oraz 
pozyskanie maszyn i urządzeń niezbędnych do wydobycia 
i drążenia

KWK Piast 12 801,9 140 734,5

6.
Udostępnienie i przygotowanie do eksploatacji nowych zasobów węgla zalegających 
w złożu części marklowickiej pomiędzy poz. 400m i 800m, a następnie wzbogacenie ich dzięki 
modernizacji zakładu przeróbczego

KWK Marcel 10 737,2 67 293,0

7.

Udostępnienie i przygotowanie do eksploatacji nowych zasobów węgla poprzez budowę poz. 
700m, rozbudowę infrastruktury oraz zakup maszyn i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia 
wydobycia celem uzyskania produktu wykorzystywanego na obszarze Wspólnoty na cele 
produkcji energii elektrycznej 

KWK Chwałowice 9 571,4 184 312,9

8.
Udostępnienie i przygotowanie do eksploatacji nowych zasobów węgla w pokładzie 504 – 
dostawa i uruchomienie maszyn i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia wydobycia węgla 
oraz rozbudowy infrastruktury transportowej 

KWK Bobrek – 
Centrum 3 921,4 44 918,7

9. Udostępnienie zasobów w partii zachodniej pokładów 364 i 510 oraz pozyskanie urządzeń do 
drążenia i eksploatacji

KWK Brzeszcze – 
Silesia 7 385,3 53 738,9

10. Udostępnienie i przygotowanie do eksploatacji nowych zasobów węgla w pokładach 408 
i 401, rozbudowa infrastruktury, dostawa maszyn i urządzeń do wydobycia KWK Bielszowice 13 045,6 49 152,6

11.
Udostępnienie zasobów w pokładzie 325 w ścianach 562, 563, 564 w parceli NW-3 
i w ścianach 551, 552 w parceli W-2 przez wykonanie wyrobisk oraz pozyskanie 
i zabudowę maszyn i urządzeń

KWK Bolesław 
Śmiały 6 543,9 22 084,6

12. Rozbudowa poziomu 665m i eksploatacja pól B1, B3, B4, Dw i Dz  KWK Mysłowice – 
Wesoła 22 275,0 320 483,0

13. Pogłębienie szybu Bronisław wraz z budową poz. 1080m i poziomu 1230m – Megakopalnia  KWK Mysłowice – 
Wesoła 1 000,0 1 470 145,0

14. Budowa poziomu 865m  KWK Mysłowice – 
Wesoła 44 771,0 298 587,0

15. Przygotowanie i eksploatacja frontu w pokładach cienkich: 407/1 w polu CDF, 402 i 401/1 
w polu "S"

KWK Murcki – 
Staszic 40 670,4 174 096,0

16. Przygotowanie i eksploatacja frontu w pokładach 364/1-2 i 403/1 w polu W KWK Murcki – 
Staszic 14 079,0 74 230,0

17. Udostępnienie pokładów w piętrze 1050 – 1290 dla uzyskania pierwszego wydobycia 
w 2014r. KWK Budryk 36 234,0 543 470,7

18. Budowa pochylni N-4 wraz z zabudową systemu transportu urobku w celu udostępnienia 
zasobów pokładu 330/2 w piętrze 620 – 1020 KWK Krupiński 22 022,7 77 068,4

19. Udostępnienie zasobów w partii E w pokładzie 356/1 w złożu "Pawłowice 1" dla uzyskania 
pierwszego wydobycia w 2020r. KWK Pniówek 9 600,0 298 343,0

20. Udostępnienie pokładów w piętrze 900 – 1080 dla uzyskania pierwszego wydobycia 
w 2016r. KWK Zofiówka 5 403,8 211 200,1

21. Udostępnienie pokładów w złożu Bzie – Dębina 2 – Zachód dla uzyskania pierwszego 
wydobycia w 2019r. KWK Zofiówka 14 980,6 740 370,7

22. Budowa poziomu 500m PKW S.A. 19 325,4 107 363,1

23. Udostępnienie partii Byczyna wraz z uruchomieniem wydobycia z pierwszej pilotującej ściany PKW S.A. 25 220,8 140 115,6

24. Budowa górniczego wyciągu szybowego szybu 2.1 pola Stefanów  LW Bogdanka S.A. 19 451,4 75 254,0

RAZEM 400 000,0 5 385 301,5
 

 
 W układzie poszczególnych spółek węglowych najwyższe środki dotacyjne uzyskała KW S.A. 
(124 965,9 tys. zł) z przeznaczeniem na realizację 11 projektów inwestycji początkowych w 9 ko-
palniach, następnie KHW S.A. (122 795,4 tys. zł) na realizację 5 projektów w 2 kopalniach) oraz 
JSW S.A. (88 241,1 tys. zł) na realizację również 5 projektów, lecz w 4 kopalniach.  
 Szacunkowe koszty ogółem realizacji dofinansowywanych ze środków budżetowych inwestycji 
początkowych w układzie poszczególnych spółek węglowych przedstawiają się następująco: 
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Spółka        Liczba   Koszty ogółem 
         projektów  realizacji projektów 
 
Kompania Węglowa S.A.   11  854 754,9 tys. zł, 
Katowicki Holding Węglowy S.A.  5  2 337 541,0 tys. zł, 
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 5  1 870 452,9 tys. zł, 
PKW S.A.        2  247 478,7 tys. zł, 
LW „Bogdanka” S.A.    1  75 254,0 tys. zł, 
RAZEM        24  5 385 301,5 tys. zł. 
 
 
5. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI INWESTYCJI POCZĄTKOWYCH 
 
Jak stwierdzono w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1407/2002, pomoc inwestycyjna dla przedsię-
biorstw górniczych, skierowana do konkretnej jednostki produkcyjnej, może zostać przyznana wy-
łącznie, jeśli przyczynia się do zachowania dostępu do rezerw węgla. Stąd też nadrzędnym celem 
polskiego programu pomocowego jest udostępnienie zasobów węgla kamiennego. Cel ten mierzo-
ny jest docelową wielkością udostępnianych zasobów operatywnych węgla kamiennego w wyniku 
realizacji inwestycji początkowych. 
 W wyniku realizacji inwestycji początkowych dofinansowywanych ze środków budżetu pań-
stwa szacuje się, że udostępnionych zostanie łącznie 1 471 mln ton zasobów przemysłowych, w tym 
864 mln ton zasobów operatywnych. 
 Można oszacować, że średni jednostkowy koszt udostępnienia zasobów przemysłowych 
w ramach realizowanych projektów inwestycji początkowych kształtuje się na poziomie 3,66 zł/t, 
natomiast zasobów operatywnych 6,23 zł/t. Oznacza to, że za przyznaną kwotę dotacji budżetowej 
udostępnionych zostanie 109 mln ton zasobów przemysłowych, w tym 64 mln ton zasobów opera-
tywnych. 
 W układzie poszczególnych spółek węglowych największe zasoby przemysłowe w ramach do-
finansowywanych projektów udostępnia KHW S.A. (545 mln ton), natomiast największe zasoby 
operatywne JSW S.A.(294 mln ton). Wielkość zasobów przemysłowych i operatywnych udostęp-
nianych w wyniku realizacji dofinansowywanych inwestycji początkowych w układzie poszcze-
gólnych spółek węglowych przedstawia się następująco: 
 
Spółka        Wielkość udostępnianych 
     zasobów przemysłowych zasobów operatywnych [mln ton] 
 
Kompania Węglowa S.A.    226  129, 
Katowicki Holding Węglowy S.A.  545  285, 
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 452  294, 
PKW S.A.        94   41, 
LW „Bogdanka” S.A.    154  115, 
RAZEM        1471  864. 
 
 Efekty realizacji poszczególnych inwestycji początkowych, dofinansowywanych ze środków 
budżetu państwa przedstawiają się następująco: 
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Lp. Nazwa projektu Lokalizacja

Wielkość udostępnianych zasobów 
przemysłowych w wyniku realizacji 

projektu inwestycji początkowej
[mln t]

Wielkość udostępnianych zasobów 
operatywnych w wyniku realizacji 
projektu inwestycji początkowej

[mln t]

1.
Udostępnienie i przygotowanie do wydobycia zasobów węgla z pokładu 209 rejon D i E poprzez 
realizację koniecznego wyposażenia w zakresie maszyn i urządzeń oraz wykonanie 
niezbędnych instalacji i wyrobisk górniczych

KWK Ziemowit 28,70 15,23

2.
Udostępnienie i przygotowanie do wydobycia zasobów węgla z pokładu 206/1 w rejonie D poz. 
500 poprzez realizację koniecznego wyposażenia w zakresie maszyn i urządzeń oraz 
wykonanie niezbędnych instalacji i wyrobisk górniczych

KWK Ziemowit 8,90 4,93

3. Przygotowanie do eksploatacji nowych partii złóż na Ruchu Knurów poprzez wykonanie nowych 
wyrobisk udostępniających oraz wyposażenie i uruchomienie przodka eksploatacyjnego

KWK Knurów – 
Szczygłowice 30,60 11,64

4. Rozbudowa poziomu 850m w południowo-zachodniej partii złoża Ruchu Szczygłowice KWK Knurów – 
Szczygłowice 11,10 5,80

5.

Udostępnienie i wydobycie zasobów partii I pokładu 205/1-2 i 209, partii VI pokładu 211/1, partii 
XIV pokładu 209, partii II pokładu 205/4 poprzez wykonanie wyrobisk udostępniających oraz 
pozyskanie maszyn i urządzeń niezbędnych do wydobycia 
i drążenia

KWK Piast 13,04 6,66

6.
Udostępnienie i przygotowanie do eksploatacji nowych zasobów węgla zalegających 
w złożu części marklowickiej pomiędzy poz. 400m i 800m, a następnie wzbogacenie ich dzięki 
modernizacji zakładu przeróbczego

KWK Marcel 30,00 21,70

7.

Udostępnienie i przygotowanie do eksploatacji nowych zasobów węgla poprzez budowę poz. 
700m, rozbudowę infrastruktury oraz zakup maszyn i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia 
wydobycia celem uzyskania produktu wykorzystywanego na obszarze Wspólnoty na cele 
produkcji energii elektrycznej 

KWK Chwałowice 64,08 38,22

8.
Udostępnienie i przygotowanie do eksploatacji nowych zasobów węgla w pokładzie 504 – 
dostawa i uruchomienie maszyn i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia wydobycia węgla 
oraz rozbudowy infrastruktury transportowej 

KWK Bobrek – 
Centrum 10,30 8,55

9. Udostępnienie zasobów w partii zachodniej pokładów 364 i 510 oraz pozyskanie urządzeń do 
drążenia i eksploatacji

KWK Brzeszcze – 
Silesia 11,77 8,46

10. Udostępnienie i przygotowanie do eksploatacji nowych zasobów węgla w pokładach 408 
i 401, rozbudowa infrastruktury, dostawa maszyn i urządzeń do wydobycia KWK Bielszowice 10,10 3,90

11.
Udostępnienie zasobów w pokładzie 325 w ścianach 562, 563, 564 w parceli NW-3 
i w ścianach 551, 552 w parceli W-2 przez wykonanie wyrobisk oraz pozyskanie 
i zabudowę maszyn i urządzeń

KWK Bolesław 
Śmiały 7,05 4,02

12. Rozbudowa poziomu 665m i eksploatacja pól B1, B3, B4, Dw i Dz  KWK Mysłowice – 
Wesoła 41,47 21,12

13. Pogłębienie szybu Bronisław wraz z budową poz. 1080m i poziomu 1230m – Megakopalnia  KWK Mysłowice – 
Wesoła 455,30 230,16

14. Budowa poziomu 865m  KWK Mysłowice – 
Wesoła 14,75 11,06

15. Przygotowanie i eksploatacja frontu w pokładach cienkich: 407/1 w polu CDF, 402 i 401/1 
w polu "S"

KWK Murcki – 
Staszic 18,50 8,94

16. Przygotowanie i eksploatacja frontu w pokładach 364/1-2 i 403/1 w polu W KWK Murcki – 
Staszic 15,03 13,65

17. Udostępnienie pokładów w piętrze 1050 – 1290 dla uzyskania pierwszego wydobycia 
w 2014r. KWK Budryk 238,40 159,40

18. Budowa pochylni N-4 wraz z zabudową systemu transportu urobku w celu udostępnienia 
zasobów pokładu 330/2 w piętrze 620 – 1020 KWK Krupiński 5,70 4,00

19. Udostępnienie zasobów w partii E w pokładzie 356/1 w złożu "Pawłowice 1" dla uzyskania 
pierwszego wydobycia w 2020r. KWK Pniówek 84,00 54,30

20. Udostępnienie pokładów w piętrze 900 – 1080 dla uzyskania pierwszego wydobycia 
w 2016r. KWK Zofiówka 71,90 47,10

21. Udostępnienie pokładów w złożu Bzie – Dębina 2 – Zachód dla uzyskania pierwszego 
wydobycia w 2019r. KWK Zofiówka 51,80 29,40

22. Budowa poziomu 500m PKW S.A. 37,00 22,00

23. Udostępnienie partii Byczyna wraz z uruchomieniem wydobycia z pierwszej pilotującej ściany PKW S.A. 57,00 19,00

24. Budowa górniczego wyciągu szybowego szybu 2.1 pola Stefanów  LW Bogdanka S.A. 154,50 114,70  
 
 
6. INWESTYCJE POCZĄTKOWE A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI 
 
Zgodnie z zapisami Polityki energetycznej Polski do 2030 r., prognozowany wzrost zapotrzebowa-
nia na energię pierwotną w okresie do 2030 r. wynosi 27% (Tabela 1), przy czym wzrost ten nastą-
pi głównie po 2020 r., po którym należy się liczyć z umiarkowanym wzrostem zapotrzebowania na 
energię pierwotną. 
 Założone ceny uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na poziomie 60 €’07/tCO2 spowodu-
ją, że w strukturze nośników energii pierwotnej nastąpi spadek zużycia węgla kamiennego o 3,2% 
i brunatnego o 13,4%, a zużycie gazu wzrośnie o ok. 40,3%. Udział energii odnawialnej w całko-
witym zużyciu energii pierwotnej wzrośnie z poziomu  ok. 7% w 2010r. do 12% w 2020r. i 12,4% 
w 2030r. W związku z przewidywanym rozwojem energetyki jądrowej, w 2020r. w strukturze 
energii pierwotnej pojawi się energia jądrowa, której udział w całości energii pierwotnej osiągnie 
w 2030r. około 6,3%. 
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 Równocześnie w Polityce energetycznej Polski zaznaczono, że mimo powyższych zmian w bi-
lansie energetycznym, krajowe zasoby węgla kamiennego oraz brunatnego pozostaną ważnymi sta-
bilizatorami bezpieczeństwa energetycznego kraju. 
 
 
Tabela 1. Zapotrzebowanie na energię pierwotną w podziale na nośniki 
Table 1. Primary energy demand in divide into energy carriers 

lp Wyszczególnienie Jedn. 2010r 2015r 2020r 2025r 2030r
0 1 2 3 4 5 6 7

Mtoe 11,2 12,1 9,4 11,2 9,7
mln ton 52,8 57,2 44,2 52,7 45,7
Mtoe 37,9 35,3 34,6 34,0 36,7

mln ton 66,1 61,7 60,4 59,3 64,0
Mtoe 25,1 26,1 27,4 29,5 31,1

mln ton 25,1 26,1 27,4 29,5 31,1
Mtoe 12,0 13,0 14,5 16,1 17,2

mld m3 14,1 15,4 17,1 19,0 20,2
5 Energia odnawialna Mtoe 6,3 8,4 12,2 13,8 14,7
6 Pozostałe paliwa Mtoe 0,7 0,9 1,1 1,4 1,6
7 Paliwo jądrowe Mtoe 0,0 0,0 2,5 5,0 7,5
8 RAZEM ENERGIA PIERWOTNA Mtoe 93,2 95,8 101,7 111,0 118,5

Gaz ziemny ***)4

Węgiel brunatny *)

Węgiel kamienny **)

Ropa i produkty naftowe

1

2

3

 
*) – wartość opałowa węgla brunatnego 8,9 MJ/kg. 
**) – wartość opałowa węgla kamiennego 24,0 MJ/kg. 
***) – wartość opałowa gazu ziemnego 35,5 MJ/kg. 
 
 
 Zasoby operatywne liczone dla całych złóż zalegających w obszarach górniczych kopalń czyn-
nych, według operatów ewidencyjnych, na koniec 2009r. wyniosły 3059 mln ton. Szacuje się, że 
łączne wydobycie węgla kamiennego w latach 2010–2030, w celu zaspokojenia potrzeb rynko-
wych, powinno wynieść ok. 1662 mln ton. Oznacza to, że przy realizacji inwestycji w bazę zaso-
bową przeprowadzonych tylko w niezbędnym stopniu oraz koniecznego łączenia kopalń, na koniec 
2030r. w złożach zostanie jedynie 1397 mln ton zasobów operatywnych, w obrębie jedynie 13 jed-
nostek produkcyjnych (po uwzględnieniu niezbędnych reorganizacji kopalń). 
 Utrzymanie wielkości wydobycia z 2030r. w wysokości 74,6 mln ton/rok (62,7 mln ton/rok 
węgla energetycznego i 11,9 mln ton/rok węgla koksowego) w latach następnych spowoduje, że 
w 2040r. zakończy eksploatację dalszych 6 jednostek produkcyjnych, a z pozostałych 7 będzie 
możliwe uzyskanie wydobycia na poziomie 46 mln ton/rok (45 mln ton/rok węgla energetycznego 
i 1 mln ton/rok węgla koksowego). W 2050r. następne 3 kopalnie zakończą eksploatację, a wydo-
bycie z 4 czynnych jednostek produkcyjnych wyniesie 14,4 mln ton/rok (ok. 14,9 mln ton/rok wę-
gla energetycznego i 0,5 mln ton/rok węgla koksowego). 
 Żywotność poszczególnych kopalń węgla kamiennego (przy uwzględnieniu przewidywanych 
zmian organizacyjnych polegających na łączeniu kopalń w większe kompleksy wydobywcze, zby-
wania niepieniężnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa górniczego) wraz z określeniem 
terminu zakończenia eksploatacji, przedstawiono w tabeli 2. Na rysunku 1 przedstawiono nato-
miast ilość czynnych jednostek produkcyjnych w kolejnych 10-letnich okresach. 
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Tabela 2. Zasoby węgla kamiennego oraz ich żywotność w poszczególnych kopalniach bez uwzględnienia 
dodatkowych zasobów operatywnych uzyskanych w wyniku uruchomienia inwestycji początkowych 
Table 2. The hard coal reserves and their durability in particular coal mines without taking into account the 
additional operational reserves gained as a result of initial investments realisation. 

lp Wyszczególnienie

Zasoby
 operatywne 
według stanu 

na 31.12.2009r.
[tys.ton]

Prognozowane
 wydobycie

 w latach 
2010 - 2030

[tys.ton]

Żywotność 
zasobów 
po 2030r. 

[lat]

Całkowita 
żywotność 
zasobów 

[lat]

Termin 
zakończenia 
eksploatacji 

[rok]

0 1 2 3 4 5 6

3 059 042,0 1 661 781,0 19 40 2049
1 Kopalnia Zespolona - Zachód 234 530,0 176 219,3 7 28 2037
2 Kopalnia Zespolona - Pólnoc 470 201,0 136 819,6 56 77 2086
3 Kopalnia Zespolona - Wschód 310 945,0 203 628,4 11 32 2041
4 Kopalnia Zespolona - Południe 367 750,0 211 470,7 16 37 2046
5 Kazimierz - Juliusz 9 516,0 8 562,0 3 24 2033
6 Wujek 62 931,0 62 975,0 0 21 2030
7 Mega - Kopalnia 462 229,0 237 301,0 19 40 2049
8 Budryk 242 171,0 66 781,2 54 75 2084
9 Krupiński 24 059,0 23 520,0 0 11 2020
10 Pniówek 84 866,0 68 573,0 5 26 2035
11 Kopalnia Zespolona 163 235,0 113 530,8 9 30 2039
12 Janina 213 886,0 57 800,0 54 75 2084
13 Sobieski 136 203,0 58 100,0 34 55 2064
14 Bolesław Śmiały 25 340,0 25 200,0 0 18 2027
15 LW Bogdanka S.A. 251 180,0 211 300,0 4 25 2034

Ogó em górnictwo w gla kamiennego 

 
Żywotność zasobów dla ogółem górnictwa węgla kamiennego obliczono jako wartość średnią 
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Rys. 1. Szacowana liczba czynnych jednostek produkcyjnych w górnictwie węgla kamiennego 
według żywotności zasobów operatywnych bez uwzględnienia dodatkowych zasobów 
operatywnych uzyskanych w wyniku uruchomienia inwestycji początkowych 
Figure 1. The estimated number of active coal production units in hard coal industry according 
to operational reserves durability without taking into consideration additional operational 
reserves as a result of initial investments realization 
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 Jak przedstawiono powyżej, w wyniku realizacji 24 inwestycji początkowych, dofinansowa-
nych ze środków budżetu państwa, udostępnionych zostanie 864 mln ton zasobów operatywnych. 
Dla uproszczenia prezentacji przyjęto, że o uzyskane w wyniku realizacji tych inwestycji począt-
kowych zasoby operatywne powiększono stan wyjściowy zasobów operatywnych, tj. zasoby ope-
ratywne na koniec 2009r. Wynosiłyby one zatem 3 922,9 mln ton.  
 W konsekwencji pozwoli to na uzyskanie w latach 2010–2030 łącznego wydobycia węgla ka-
miennego w wysokości ok. 1670 mln ton (o 8 mln ton więcej niż w wariancie bez dofinansowa-
nych inwestycji początkowych), przy czym w 2030 czynnych będzie 14 jednostek produkcyjnych 
(o 1 więcej). W ich złożach po 2030r. pozostanie 2253 mln ton zasobów operatywnych (o 856 mln 
ton więcej). 
 Wielkość wydobycia określona dla 2030r. w wysokości 75,7 mln ton/rok (63,8 mln ton/rok wę-
gla energetycznego i 11,9 mln ton/rok węgla koksowego) spowoduje, że jeszcze w 2040r. czyn-
nych będzie 10 jednostek produkcyjnych, których możliwości produkcyjne kształtować się będą na 
poziomie 54,4 mln ton/rok (45,3 mln ton/rok węgla energetycznego i 9,1 mln ton/rok węgla kok-
sowego). W 2060r. czynnych będzie 5 jednostek produkcyjnych. 
 Żywotność poszczególnych kopalń węgla kamiennego wraz z określeniem terminu zakończenia 
eksploatacji, przedstawiono w tabeli 3, natomiast na rysunku 2 przedstawiono ilość czynnych jed-
nostek produkcyjnych w kolejnych 10-letnich okresach. 
 
 
Tabela 3. Zasoby węgla kamiennego oraz ich żywotność w poszczególnych kopalniach przy uwzględnieniu 
dodatkowych zasobów operatywnych uzyskanych w wyniku uruchomienia inwestycji początkowych 
Table 3. The hard coal reserves and their durability in particular coal mines taking into account 
the additional operational reserves gained as a result of initial investment realization 

lp Wyszczególnienie

Zasoby
 operatywne 
według stanu 

na 31.12.2009r.
[tys.ton]

Dodatkowe 
zasoby

 operatywne 
z inwestycji

 początkowych
[tys.ton]

Łączne zasoby
 operatywne 

(2 + 3)
[tys.ton]

Prognozowane
 wydobycie

 w latach 
2010 - 2030

[tys.ton]

Żywotność 
zasobów 
po 2030r. 

[lat]

Całkowita 
żywotność 
zasobów 

[lat]

Termin 
zakończenia 
eksploatacji 

[rok]

0 1 2 3 4 5 6 7 8
3 059 042,0 863 940,0 3 922 982,0 1 670 165,0 30 51 2060

1 Kopalnia Zespolona - Zachód 234 530,0 17 440,0 251 970,0 176 219,3 9 30 2039
2 Kopalnia Zespolona - Pólnoc 470 201,0 12 450,0 482 651,0 136 819,6 58 79 2088
3 Kopalnia Zespolona - Wschód 310 945,0 35 280,0 346 225,0 203 628,4 15 36 2045
4 Kopalnia Zespolona - Południe 367 750,0 59 920,0 427 670,0 211 470,7 21 42 2051
5 Kazimierz - Juliusz 9 516,0 0,0 9 516,0 8 562,0 3 24 2033
6 Wujek 62 931,0 0,0 62 931,0 62 975,0 0 21 2030
7 Mega - Kopalnia 462 229,0 284 930,0 747 159,0 237 301,0 43 64 2073
8 Budryk 242 171,0 159 400,0 401 571,0 66 781,2 104 125 2134
9 Krupiński 24 059,0 4 000,0 28 059,0 27 804,0 0 13 2022

10 Pniówek 84 866,0 54 300,0 139 166,0 68 573,0 21 42 2051
11 Kopalnia Zespolona 163 235,0 76 500,0 239 735,0 113 530,8 24 45 2054
12 Janina 213 886,0 22 000,0 235 886,0 57 800,0 61 82 2091
13 Sobieski 136 203,0 19 000,0 155 203,0 58 100,0 42 63 2072
14 Bolesław Śmiały 25 340,0 4 020,0 29 360,0 29 300,0 0 21 2030
15 LW Bogdanka S.A. 251 180,0 114 700,0 365 880,0 211 300,0 15 36 2045

Ogó em górnictwo w gla kamiennego 

 
Żywotność zasobów dla ogółem górnictwa węgla kamiennego obliczono jako wartość średnią 
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Rys. 2. Prognozowana liczba czynnych kopalń węgla kamiennego według żywotności zasobów operatywnych 
przy uwzględnieniu dodatkowych zasobów operatywnych uzyskanych w wyniku uruchomienia inwestycji 
początkowych 
Figure 2. The forecasted number of active coal mines according to operational reserves durability 
taking into account the additional coal reserves gained as a result of initial investment realization 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Zgodnie z prognozami przyjętymi w Polityce energetycznej Polski do 2030r., węgiel kamienny na-
dal stanowić będzie zasadniczy nośnik energii pierwotnej. Jego udział w bilansie energii pierwot-
nej, pomimo spadkowej tendencji, wyniesie w okresie najbliższych 20 lat kształtować się będzie 
wciąż powyżej 30% energii pierwotnej ogółem, zaś zapotrzebowanie na węgiel kamienny na rynku 
krajowym po spadku do 59,3 mln ton (przy wartości opałowej 24 MJ/kg) do roku 2025r., w na-
stępnych kolejnych latach wzroście do 64,0 mln ton w 2030r. 
 Aby temu wyzwaniu sprostać polskie górnictwo musi mieć dostęp do zasobów węgla kamien-
nego. Wysokie koszty udostępnienia nowych zasobów operatywnych, jak też długotrwałość inwe-
stycji oraz ryzyka związane z geologiczną niepewnością spowodowały, że Polska w 2010r. podjęła 
decyzję o udzieleniu przedsiębiorstwom górniczym pomocy inwestycyjnej. Pomoc ta została uzna-
na przez Komisję Europejską za zgodną z przepisami Unii Europejskiej o pomocy publicznej. 
 Spośród 35 złożonych wniosków o dofinansowanie inwestycji początkowej, środki dotacyjne 
w łącznej wysokości 400 mln zł przyznano na realizację 24 inwestycji. W wyniku ich realizacji 
udostępnionych zostanie łącznie 864 mln ton zasobów operatywnych węgla kamiennego. Pozwoli 
to wydłużyć żywotność zasobów, a co za tym idzie jednostek produkcyjnych średnio o 11 lat. Po-
zwoli to na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, przy równoczesnym utrzymaniu 
wysokiego stopnia niezależności energetycznej od importowanych nośników energii. 
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State Aid in Initial Investments Financing in Polish Hard Coal Industry 
 
The share of public funds in initial investment financing has been presented in the paper. The both 
legal basis and condition of state aid granting have been also discussed. Additionally the initial in-
vestments which have being financed from the state budget and their forecasted effects have been 
presented as well as the forecasted impact of initial investments being financed on state’s energy 
security. 
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STRESZCZENIE: Budowa modeli finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górni-
czych jest zagadnieniem złożonym i wielowątkowym. Przesłankami budowy modeli są koszt kapi-
tału i ryzyko finansowania. Jako kryterium wyboru optymalnego modelu finansowania przyjęto 
wartość przedsiębiorstwa górniczego. Proces modelowania struktury finansowania działalności 
operacyjnej przedsiębiorstw górniczych spotyka się z wieloma problemami, które przedstawiono w 
niniejszym artykule. Dotyczą one określenia granic działalności operacyjnej, uwzględnienia rezerw 
na zobowiązania, kalkulacji kosztu kapitału i innych zagadnień. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: finansowanie, rezerwy na zobowiązania, model finansowania, koszt kapitału 
 
 
 

1. UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH 
 
Problematyka finansowania działalności przedsiębiorstwa jest wielowątkowa i złożona, zwłaszcza 
jeśli odniesie się ją do przedsiębiorstw tak specyficznych jak przedsiębiorstwa górnicze. Działają 
one w innych warunkach niż większość rynkowych podmiotów gospodarczych, mają za sobą duży 
bagaż doświadczeń związanych z kolejnymi programami rządowymi dotyczącymi ich restruktury-
zacji. Specyfika zarządzania przedsiębiorstwem górniczym różni się od zarządzania typowym 
przedsiębiorstwem przetwórczym. Działalność przedsiębiorstw górniczych jest przede wszystkim 
wysoce kapitałochłonna i obarczona większym ryzykiem, niż działalność innych podmiotów go-
spodarczych. Ponadto jako branża strategiczna dla gospodarki, odgrywająca istotną rolę w zapew-
nieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, jest bezpośrednio narażona na działania regulacyjne 
ze strony Państwa. Nie bez znaczenia pozostaje także liczba miejsc pracy, którą zapewniają przed-
siębiorstwa górnicze. W takich warunkach należy w szczególny sposób podchodzić do zarządzania 
finansami przedsiębiorstw górniczych. Na większość kopalń funkcjonujących w strukturach przed-
siębiorstw górniczych należy w dalszym ciągu patrzeć z punktu widzenia zakładu znajdującego się 
w sytuacji kryzysowej. 

Potwierdzeniem wysuniętych tez są badania przeprowadzone przez Autorów w ramach projek-
tu badawczego nr N R09 0010 04. Badaniami objęto sytuację ekonomiczno-finansową dwóch 
przedsiębiorstw górniczych. Na podstawie przeprowadzonej analizy zarysował się obraz istnieją-
cych struktur finansowania i skutków finansowych, jakie obecnie wykorzystywane źródła kapitału 
niosą. Badane przedsiębiorstwa górnicze w swoich strukturach źródeł finansowania bazują głównie 
na kapitale obcym. Ich struktury kapitału łamią większość reguł finansowania. W pierwszym z ba-
danych przedsiębiorstw kapitał własny nie przekracza w badanym okresie (lata 2003-2009) pozio-
mu 20 % pasywów (tabela 1), co implikuje brak spełnienia złotej reguły bilansowej. Relację kapi-
tału własnego i obcego w przedsiębiorstwie P1 obrazuje rysunek 1. Przedsiębiorstwo działające 
w takich warunkach narażone jest zatem na bardzo wysokie ryzyko finansowe, nie spełnia bowiem 
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założonych dla zadłużenia norm bezpieczeństwa. O bardzo wysokim ryzyku finansowym świadczy 
także poziom zadłużenia kapitałów własnych. W przedsiębiorstwie P1 w 2003r. zobowiązania i re-
zerwy na zobowiązania 24-krotnie przewyższają wartość kapitału własnego. W kolejnych latach 
wartość tego wskaźnika ulega, co prawda znacznemu obniżeniu, ale nadal jest zbyt wysoka w sto-
sunku do normy bezpieczeństwa. Dodatkowo należy zauważyć, że wśród kapitałów obcych domi-
nują zobowiązania krótkoterminowe. W warunkach gospodarki rynkowej, w przypadku przedsię-
biorstw spoza branży górniczej, taka struktura finansowania jest niespotykana. Uniemożliwia ona 
prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa.  
 
Tabela 1. Struktura pasywów przedsiębiorstwa P1 w latach 2003-2009 [%] 
 Stan na  

   2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

    Rok 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY  3,93 12,12 17,48 14,67 14,63 14,44 14,24

B.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY 
NA ZOBOWIĄZANIA 96,07 87,88 82,52 85,33 85,37 85,56 85,76

I. Rezerwy na zobowiązania  15,47 21,96 25,24 31,17 36,15 41,52 42,27
II. Zobowiązania długoterminowe  22,30 18,12 15,69 14,53 10,31 10,43 9,27

III. Zobowiązania krótkoterminowe  33,33 28,71 25,56 29,32 33,45 32,15 33,17

IV. Rozliczenia międzyokresowe  24,97 19,09 16,03 10,31 5,46 1,46 1,05

PASYWA razem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 1. Struktura pasywów (procentowy udział kapitału własnego i obcego 
w sumie bilansowej) w przedsiębiorstwie P1 w latach 2003-2009. 
Pic. 1. The structure of the liabilities (proportional part of the own and strange capital 
of in total ballance) in the enterprise P1 in years 2003-2009 
 

Złą sytuację finansową branży górniczej potwierdza także analiza finansowa drugiego badane-
go przedsiębiorstwa (P2). W tym przypadku udział kapitału własnego w strukturze finansowania 
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oscyluje około 40 % i dodatkowo wykazuje ujemną dynamikę. Podobnie jak w pierwszym bada-
nym przedsiębiorstwie, także w przedsiębiorstwie P2 w strukturze kapitału obcego znaczącą pozy-
cję zajmują zobowiązania krótkoterminowe [1]. Obrazuje to tabela 2 oraz rysunek 2.  
 
 
Tabela 2. Struktura pasywów przedsiębiorstwa P2 w latach 2003-2009 [%] 
 Stan na  

   2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
    Rok 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY  53,10 39,95 40,44 36,19 34,38 32,66 29,10

B.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY 
NA ZOBOWIĄZANIA 46,90 60,05 59,56 63,81 65,62 67,34 70,90

I. Rezerwy na zobowiązania  9,82 27,33 31,55 35,01 33,04 26,47 25,59
II. Zobowiązania długoterminowe  1,54 0,74 0,38 0,40 0,38 2,94 3,66

III. Zobowiązania krótkoterminowe  34,88 31,47 26,98 27,87 31,72 37,55 41,26

IV. Rozliczenia międzyokresowe  0,66 0,51 0,64 0,53 0,47 0,37 0,39

PASYWA razem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 2. Struktura pasywów (procentowy udział kapitału własnego i obcego 
w sumie bilansowej) w przedsiębiorstwie P2 w latach 2003-2009. 
Pic. 2. The structure of the liabilities (proportional part of the own and strange capital 
of in total ballance) in the enterprise P2 in years 2003-2009 
 
 

Analizując tą nietypową dla warunków rynkowych sytuację finansową należy dodatkowo zwró-
cić uwagę na fakt, że analizowane spółki, z uwagi na profil działalności, charakteryzują się wyso-
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kim unieruchomieniem majątku o dużej wartości, który w dużej części jest praktycznie niemożliwy 
do spieniężenia (budowle i obiekty inżynierii podziemnej, wyrobiska, specjalistyczne urządzenia 
górnicze itp.). Taki majątek powinien być finansowany kapitałem własnym lub kapitałem stałym1. 
Natomiast w badanych przedsiębiorstwach obserwujemy ujemny kapitał obrotowy netto, świad-
czący o tym, że znaczna część majątku trwałego jest finansowana kapitałem obcym, a zjawisko to 
jest tym bardziej niepokojące jeśli, tak jak w przypadku badanych przedsiębiorstw, jest to kapitał 
obcy krótkoterminowy.  
 Taka struktura finansowania, z jaką mamy do czynienia w badanych przedsiębiorstwach górni-
czych skutkuje alarmującym poziomem większości wskaźników finansowych. Szczególnie niepo-
kojące są wskaźniki płynności badanych przedsiębiorstw. W całym badanym okresie bieżąca płyn-
ność finansowa kształtuje się znacznie poniżej dolnej wartości normy. Wynika to głównie ze sto-
sunkowo niskiego udziału aktywów bieżących w majątku przedsiębiorstwa oraz wysokiego udziału 
zobowiązań bieżących w źródłach finansowania. Potwierdza to twierdzenie o nieustabilizowanej 
sytuacji w zakresie zarządzania środkami pieniężnymi. W drugim z badanych przedsiębiorstw, 
gdzie struktura finansowania kształtuje się korzystniej z uwagi na większy udział kapitału własne-
go, sytuacja również nie jest zadowalająca. W całym badanym okresie przedsiębiorstwo to, podob-
nie jak poprzednie nie posiada bieżącej płynności finansowej. Przedsiębiorstwo nie utrzymuje 
również płynności szybkiej oraz boryka się z silnymi wahaniami poziomu wskaźnika wypłacalno-
ści środkami pieniężnymi [2]. Problemem obu badanych przedsiębiorstw jest wysoki poziom zo-
bowiązań krótkoterminowych, który naraża je na ryzyko utraty płynności finansowej, a tym sa-
mym zdolności do regulowania tychże zobowiązań. 
 
 

2. PROBLEM OKREŚLENIA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 
W PRZEDSIĘBIORSTWIE GÓRNICZYM  

 
Budowa modeli finansowania działalności operacyjnej spotyka się z problemem określenia dzia-
łalności operacyjnej. Jest to trudne w przypadku działalności przedsiębiorstw górniczych, gdyż 
z uwagi na ich sytuację finansową działalność inwestycyjna w zasadzie nie jest finansowana ze-
wnętrznymi środkami. Nie ma więc możliwości zidentyfikowania w pasywach przedsiębiorstwa 
źródeł finansowania inwestycji (majątek z reguły odtwarza się do wysokości amortyzacji). Pojawia 
się także trudność zidentyfikowania obszaru działalności operacyjnej, gdyż zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami podatkowymi wiele działań, które w warunkach funkcjonowania rynkowych 
przedsiębiorstw są uznawane za przedsięwzięcia inwestycyjne, w warunkach działalności górniczej 
obciążają koszty działalności operacyjnej. Na przykład działania związane z wydobyciem węgla, 
budowa wyrobisk, odtworzenie frontu robót itp. zaliczane są do działalności operacyjnej. Jedynie 
budowa wyrobisk strategicznych zaliczana jest do inwestycji. W związku z tym, że inwestycje fi-
nansowane są z działalności operacyjnej nie można rozdzielić źródeł finansowania działalności 
operacyjnej i inwestycyjnej. Dlatego też budując modele finansowania działalności operacyjnej 
można przyjąć założenie, że odnosić się one będą do struktury kapitału odpowiadającej pasywom 
przedsiębiorstwa. Alternatywą dla takiego podejścia jest rozpatrywanie modeli finansowania dzia-
łalności operacyjnej w odniesieniu do źródeł finansowania aktywów obrotowych. Należałoby tu 
uwzględnić cykle obrotu zapasami, należnościami i zobowiązaniami i modelować finansowanie 
tylko w zakresie zapotrzebowania na kapitał niezbędny do zapewnienia ciągłości obrotu. 
 
 
 

                                                 
1 Przez kapitał stały rozumie się sumę kapitału własnego oraz zobowiązań długoterminowych. 
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3. PROBLEMY EWIDENCYJNO-SPRAWOZDAWCZE 
PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH2 

 
W okresie badawczym obejmującym lata 2003-2009 miał miejsce proces dostosowania ewidencji 
księgowej i sprawozdawczości badanych przedsiębiorstw górniczych do Międzynarodowych Stan-
dardów Rachunkowość i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 
szczególnie w zakresie: 
- urealnienia wartości aktywów trwałych – poprzez zastosowanie testu na trwałą utratę ich warto-
ści, 
- urealnienie aktywów obrotowych i trwałych – poprzez ujawnienie wyrobisk ruchowych, 
- oszacowanie różnego rodzaju rezerw, 
 W ramach określenia struktury aktywów i pasywów badanych przedsiębiorstw górniczych w 
związku z powyższymi problemami pojawiały się dysproporcje i niewłaściwe relacje. Trzeba jed-
nak zauważyć, że relacje te nie są ukształtowane w wyniku długookresowej działalności przedsię-
biorstw górniczych, a zostały zaprojektowane przez właściciela na etapie ich tworzenia. Dotyczy to 
zarówno spółek powstałych na bazie ustawy o komercjalizacji, jak i spółki powstałej na bazie na-
bycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 

Przedsiębiorstwa powstałe w wyniku komercjalizacji powstały z zaplanowanymi niskimi kapi-
tałami własnymi i teoretycznie miały czas na zbudowanie kapitałów własnych. Jednakże trzeba 
jednoznacznie stwierdzić, że w polskich realiach społeczno-gospodarczych budowanie kapitałów 
własnych poprzez zatrzymanie zysku w przedsiębiorstwach górniczych było nierealne z następują-
cych powodów: 
- ciągła zmiana przepisów – powodująca zwiększenie kosztów wydobycia (coraz ostrzejsze przepi-
sy bezpieczeństwa) oraz zwiększenie obciążeń podatkowych (zmiana stawki VAT, wprowadzenie 
opłaty eksploatacyjnej, ograniczeni katalogu zwolnień w zakresie narzutów na wynagrodzenia, po-
datek od nieruchomości), 
- cykle koniunkturalne – powodujące występowanie wysokich strat w krótkim okresie (brak ela-
styczności produkcji i wysokie koszty stałe), które potem pokrywane są ze stosunkowo niskich zy-
sków w latach następnych, 
- wpłata z zysku – jako dywidenda rozliczana w okresie rocznym niezależnie od poziomu straty z 
lat ubiegłych czy niepodzielonego wyniku finansowego, 
- roszczenia społeczne w zakresie podziału zysku – występujące w okresie gdy przedsiębiorstwo 
górnicze odnotowuje zyski w danym roku w oderwaniu od rachunku przepływów pieniężnych i 
strat z lat ubiegłych, 
- zmiany przepisów rachunkowych nakładające na przedsiębiorstwa górnicze konieczność tworze-
nia rezerw nie występujących w innych branżach (deputat węglowy, likwidacja kopalń), 
- obciążenia związane z restrukturyzacją kopalń – bardzo wysokie koszty redukcji mocy produk-
cyjnych zaliczanych do pozostałych kosztów operacyjnych i koszty bieżącej likwidacji kopalń po-
noszone przez przedsiębiorstwa górnicze oraz koszty reorganizacji struktury przedsiębiorstw gór-
niczych,  
- brak możliwości pokrycia straty z dopłaty wspólników lub zwiększenie kapitałów własnych – w 
normalnych spółkach kapitałowych występuje taka forma utrzymania właściwej struktury kapita-
łów dająca łatwiejszy dostęp do finansowania zewnętrznego, jednakże w sektorze górnictwa węgla 
kamiennego jest to pomoc publiczna [3]. 
 
                                                 
2 Opracowano na podstawie wewnętrznego studium w ramach projektu nr N R09 0010 04, Realizowanego 
 Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach: Mańka A., Opinia, wytyczne oraz praktyczne postulaty w za-
kresie opracowanych modeli finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych, Katowice 
2010, s. 6-7. 
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4. PROBLEM REZERW W PRZEDSIĘBIORSTWACH GÓRNICZYCH3  
 
W badanych przedsiębiorstwach górniczych rezerwy posiadały znaczącą rolę w strukturze pasy-
wów. Obrazują to powyższe tabele. W rzeczywistości rezerwy na przyszłe zobowiązania klasyfi-
kowane są jako element kapitału obcego i większość instytucji finansowych takich jak banki anali-
zując wskaźniki ekonomiczne nie bierze pod uwagę faktycznej roli rezerw w przedsiębiorstwach 
górniczych. Ich tworzenie wynika z przepisów i regulacji prawnych, głównie o charakterze bran-
żowym. 

W przedsiębiorstwach górniczych rezerwy zaczęto wprowadzać do bilansu po nowelizacji 
Ustawy o Rachunkowości w 2002 roku. Zasadnicza część rezerw dotyczyła specyficznych dla 
branży górniczej obowiązków wynikających z zapisów płacowych oraz prawa geologiczno-
górniczego. W przedsiębiorstwach górniczych mamy zwykle do czynienia z rezerwami na: 
- świadczenia pracownicze w trakcie zatrudnienia (rezerwa na jubileusze, rezerwa na świadczenia z 
tytułu niewykorzystanych urlopów), 
- świadczenia pracownicze należne pracownikom po okresie zatrudnienia (odprawy emerytalno-
rentowe, węgiel deputatowy dla emerytów i rencistów), 
- likwidację kopalń. 
Jak to wykazano powyżej w przedsiębiorstwie P1 udział rezerw w pasywach wzrósł z 15% do oko-
ło 42%, a w przedsiębiorstwie P2 z ponad 9% do prawie 26%. Zatem rezerwy stały się najistotniej-
szym elementem pasywów.  

Rezerwy tworzone przez przedsiębiorstwa sektora górnictwa węgla kamiennego mają unikalny 
i specyficzny charakter wynikający z odmiennych regulacji prawnych dotyczących sektora w od-
niesieniu od pozostałych branż i gałęzi gospodarki. 

Rezerwy aktuarialne, teoretycznie tworzone są na podstawie przepisów ogólnych czyli Mię-
dzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR). W rzeczywistości ich skala uwarunkowana 
jest przepisami indywidualnymi specyficznymi tylko dla górnictwa głębinowego tj.  
- ustawie z 7 września 2007o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych - uprawniającej górników do odejść na wcześniejsze emerytury, 
- dawnych przepisów branżowych Karta Górnika, której zapisy zostały wraz z przekształceniami 
Prawa Pracy w Polsce obligatoryjnie wciągnięte do układów zbiorowych pracy i regulaminów wy-
nagradzania. 
- kolejnych ustawach restrukturyzacyjnych górnictwa węgla kamiennego, które ustawowo dosto-
sowywały wielkość zatrudnienia pozostawiając po stronie zakładów górniczych część świadczeń 
pracowniczych nabytych po okresie zatrudnienia. 

Takie uwarunkowania prawne spowodowały niewspółmierną z innymi podmiotami gospodar-
czymi konieczność tworzenia rezerw takich jak: 
- rezerwa na deputat węglowy dla pracowników po okresie zatrudnienia – świadczenie mało spoty-
kane w innych gałęziach gospodarki,  
- rezerwa na odprawę emerytalną i rentowe – analogicznie do rezerwy na deputat węglowy, niski 
wiek emerytalny i krótki okres zatrudnienia górników powoduje, że odprawy w sektorze górnictwa 
węgla kamiennego są wypłacane częściej niż w innych branżach. Istotna w tym przypadku jest też 
struktura wiekowa zatrudnionych powstała w wyniku długotrwałego zakazu przyjmowania do pra-
cy nowych pracowników (zakaz właścicielski wynikający z polityki państwa), 
- rezerwa na niewykorzystane urlopy która w praktyce jest wykorzystana w postaci bezgotówko-
wej w pierwszym kwartale roku następnego i zachowuje się jak zobowiązania przed terminem 
                                                 
3 Opracowano na podstawie wewnętrznego studium w ramach projektu nr N R09 0010 04, Realizowanego 
w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach: Mańka A., Opinia, wytyczne oraz praktyczne postulaty 
w zakresie opracowanych modeli finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych, Katowi-
ce 2010, s. 6-7. 
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płatności gdyż nie rodzi dodatkowych skutków finansowych. Z tą różnicą, że w przypadku nie 
można mówić o jakichkolwiek kosztach ukrytych jak przy kredycie kupieckim. 

Kolejne rezerwy - na likwidację kopalń – tworzone są na podstawie Prawa Geologicznego i 
Górniczego oraz MSR. Jest to rezerwa stosowana tylko przedsiębiorstwach prowadzących górnic-
two głębinowe. Rezerwa ta jest tworzona na pokrycie kosztów zlikwidowania zakładów górni-
czych i skojarzona jest z Funduszem Likwidacji Zakładów Górniczych. Cechą charakterystyczną 
tej rezerwy jest jej długi okres zapadalności i brak realnego wierzyciela co sprawia, że rezerwa ta 
nie ma charakteru zobowiązań. Klasyfikowanie jej w jednej grupie ze zobowiązaniami wynika tyl-
ko i wyłącznie z faktu odmienności tego zdarzenia od standardu i braku regulacji (osobnej pozycji) 
w sprawozdaniu finansowym i wzorze bilansu.  
 Poza rezerwami na świadczenia pracownicze duże znaczenie dla przedsiębiorstw górniczych 
ma również rezerwa na szkody górnicze. Jest to kolejny przykład odmienności sektora górnictwa w 
stosunku do pozostałych gałęzi gospodarki. Rezerwa ta jest tworzona na podstawie przepisów 
Ustawy prawo geologiczne i górnicze na zgłoszone roszczenia osób poszkodowanych ruchem za-
kładu górniczego. 

Instytucje finansowe, banki, leasingodawcy w analizie ryzyka kredytowego i przy określeniu 
tzw. standingu finansowego zrównują ww. rezerwy z zobowiązaniami co powoduje, że przedsię-
biorstwa  z kilkumiliardowymi aktywach oraz o kilkumiliardowych obrotach ze sprzedaży nawet 
osiągające stałe zyski są klasyfikowane jako przedsiębiorstwa o wysokim ryzyku kredytowym.  

Pojawia się zatem problem: jak sklasyfikować rezerwy na potrzeby budowy modeli finansowa-
nia działalności przedsiębiorstw górniczych. Na potrzeby określania relacji kapitału własnego do 
obcego można tradycyjnie zaliczyć rezerwy do kapitałów obcych, można też uznać wartość rezerw 
jako równoznaczną z zyskami zatrzymanymi w przedsiębiorstwie i zaliczyć je do kapitałów wła-
snych. Rodzi się jednak kolejny problem: jakie powinny być założenia dotyczące kosztu kapitału i 
jakie powinny być parametry ryzyka tego źródła finansowania. Biorąc pod uwagę fakt, że rezerwy 
buduje się jako przyszłe hipotetyczne zdarzenie prezentowane w wartości bieżącej, a ich niespeł-
nienie ma paradoksalnie korzystny wpływ na strukturę pasywów, gdyż skutkuje poprawą wyniku 
finansowego, zasadnym wydaje się, że dla celów budowy modeli ryzyko pozyskania tych „para 
kapitałów własnych” powinno być zrównane z pozostałymi źródłami kapitału własnego czyli wy-
nosić zero. Dotyczy to w szczególności rezerw na: 
- odprawy emerytalne i rentowe,  
- deputat węglowy, 
- likwidację zakładów górniczych.  
Odmienny charakter mają: 
- rezerwa na szkody górnicze, 
- rezerwa na urlopy pracownicze. 
Są to rezerwy, które mają charakter zobowiązaniowy i powinny być potraktowane jak zobowiąza-
nia nieoprocentowane (niewymagalne), dla których koszt pozyskania kapitału równa się zero. 

Niezależnie od ujęcia konkretnej rezerwy we właściwej grupie lub stworzeniu niezależnej grupy 
pasywów dla potrzeb modelowania, oszacowany dla nich koszt pozyskania powinien być skory-
gowany o wartość zatrzymanej w firmie „wpłaty z zysku”, która w przypadku ich nie utworzenia 
byłaby odprowadzona do właściciela.[3] 
 
 

5. PROBLEM RYZYKA I KOSZTU KAPITAŁU W MODELACH FINANSOWANIA 
 
Przed przystąpieniem do budowy modeli finansowania przedsiębiorstw górniczych zbadano do-
tychczasowe struktury finansowania pod kątem ustalenia podstawowych parametrów charakteryzu-
jących je tj. kosztu kapitału i ryzyka finansowania. Na tym etapie prac pojawiają się pewne trudno-
ści związane z brakiem szczegółowych danych historycznych dotyczących kosztu kapitału w bada-
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nych przedsiębiorstwach oraz problemy z jednoznacznym określeniem wartości wszystkich para-
metrów niezbędnych do wyceny kosztu kapitału. Ogólne formuły dotyczące szacowania kosztu 
kapitału z poszczególnych źródeł, a zwłaszcza kapitału własnego okazały się mało przydatne w 
przypadku tak specyficznej działalności jaką jest działalność górnicza. Poważnym problemem był 
brak możliwości odniesienia tej działalności do typowych przedsiębiorstw notowanych na giełdzie 
czy też aktywnie uczestniczących w innych obszarach rynku finansowego (emitujący obligacje, 
krótkoterminowe papiery wartościowe itp.). Przekłada się to na praktyczne problemy związane z 
ustaleniem współczynnika Beta przy kalkulacji kosztu kapitału własnego metodą CAPM. Stosując 
metodę wypłat dywidend do kalkulacji kosztu kapitału własnego pojawia się problem braku regu-
larnie wypłacanej dywidendy. 

Obok problematyki kosztu kapitału, drugim równie ważnym zagadnieniem w ramach budowy 
modeli finansowania działalności jest ryzyko. Zagadnienie ryzyka można traktować z wielu punk-
tów widzenia. Ryzyko towarzyszy działalności każdego przedsiębiorstwa. Jest poważnym proble-
mem także w przedsiębiorstwach górniczych. W procesie budowy modeli finansowania uznano, że 
duże znaczenie będzie miało ryzyko operacyjne przedsiębiorstwa górniczego (wynikające z zagro-
żeń technicznych i zarządczych związanych z zarządzaniem aktywami obrotowymi, bieżącą pro-
dukcją, wydobyciem, robotami przygotowawczymi itp.) oraz ryzyko finansowania, które potrak-
towano jako kategorię szerszą od ryzyka finansowego i rozpatrzono z punktu widzenia dawcy i 
biorcy kapitału. Ryzyko operacyjne warunkuje wybór strategii zarządzania finansami przedsiębior-
stwa, co przekłada się na wybór typu modelu finansowania działalności. Ryzyko finansowania jest 
natomiast wypadkową zastosowania danego modelu finansowania działalności i charakteryzuje po-
szczególne źródła finansowania przejawiając się jako zagrożenia wystąpienia przerw w finansowa-
niu, zaprzestania finansowania itp. 
 
 

6. PRZESŁANKI BUDOWY MODELI FINANSOWANIA  
 

Strategia zarządzania finansami przedsiębiorstwa ma bezpośrednie przełożenie na dobór źró-
deł finansowania jakie są zastosowane w danym modelu finansowania i przejawia się w odpo-
wiednim poziomie kapitału obrotowego netto (kapitału pracującego). Przez kapitał obrotowy net-
to rozumie się różnicę między aktywami bieżącymi i zobowiązaniami bieżącymi.4 Można też 
określić go jako tą część kapitału stałego (kapitału własnego i zobowiązań długoterminowych), 
która po pokryciu majątku trwałego, finansuje aktywa obrotowe. Określa się go w takim przy-
padku dodatnim kapitałem pracującym. Jest to swego rodzaju zabezpieczenie przed ryzykiem 
utraty płynności. 

Wyróżniamy trzy główne typy strategii zarządzania finansami: 
- strategię konserwatywną, 
- strategię umiarkowaną, 
- strategię agresywną. 

Model finansowania działalności przedsiębiorstwa górniczego odpowiadający określonej stra-
tegii zarządzania finansami powinien być tworzony z uwzględnieniem poziomu ryzyka operacyj-
nego. Można więc sprecyzować następujące zasady budowy modeli finansowania: 
- przedsiębiorstwa górnicze charakteryzujące się niskim ryzykiem operacyjnym mogą stosować 
modele finansowania zbudowane w konwencji strategii agresywnej, 

                                                 
4 Przez aktywa bieżące rozumie się aktywa, które w okresie do 12 miesięcy mogą być zamienione na gotów-
kę. Nie obejmują one należności od odbiorców do ściągnięcia w terminie powyżej 12 miesięcy. Przez zobo-
wiązania bieżące rozumie się wszystkie zobowiązania, które muszą być spłacone w okresie do 12 miesięcy 
(nie obejmują zobowiązań z tytułu dostaw, które mają być spłacone w okresie powyżej 1 roku).  
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- przedsiębiorstwa górnicze charakteryzujące się średnim poziomem ryzyka operacyjnego posia-
dają warunki do stosowania modeli finansowania zbudowanych w konwencji strategii umiarko-
wanej, 
- przedsiębiorstwa górnicze charakteryzujące się najwyższym ryzykiem operacyjnym mogą sto-
sować modele finansowania zbudowane w konwencji strategii konserwatywnej. 

Uwzględniając klasę ryzyka operacyjnego przekładającą się na strategię zarządzania kapita-
łem obrotowym netto, można przyjąć się trzy główne typy modeli finansowania działalności ope-
racyjnej przedsiębiorstw górniczych: 

- modele finansowania typu konserwatywnego, 
- modele finansowania typu umiarkowanego, 
- modele finansowania typu agresywnego. 

Inne będą preferencje co do źródeł finansowania w przedsiębiorstwach zarządzanych w konwen-
cji agresywnej, gdzie skłonność do podejmowania ryzyka finansowania jest duża, a zarządzający 
nastawiają się na maksymalizację stopy zwrotu z działalności, inne natomiast będą przesłanki 
tworzenia modeli finansowania w przedsiębiorstwach reprezentujących strategię konserwatywną, 
gdzie zarządzający godząc się na wyższy koszt kapitału, preferują niższy poziom ryzyka finan-
sowania. 

Modele finansowania zgodne z założeniami strategii konserwatywnej (zachowawczej) będą 
się charakteryzować dużym, dodatnim poziomem kapitału obrotowego netto. Modele te będą cha-
rakterystyczne dla przedsiębiorstw posiadających: 
- długi okres obrotu zapasami, 
- długi okres obrotu należnościami, 
- krótki okres spłaty zobowiązań, 
co przekłada się na długi okres obrotu gotówką. 
Przedsiębiorstwa stosujące strategię konserwatywną decydują się na finansowanie z reguły więk-
szej części swoich aktywów kapitałem stałym, czyli kapitałem własnym i kapitałem obcym dłu-
goterminowym. Należy zatem założyć, że przyjęcie takiej strategii będzie szczególnie korzystne 
w warunkach, w których koszt kapitału obcego krótkoterminowego jest większy od kosztu do-
stępnego dla przedsiębiorstwa kapitału obcego długoterminowego oraz kapitału własnego. 
 Skutkiem stosowania strategii konserwatywnej jest: 
- duży poziom płynności finansowej, 
- małe ryzyko finansowe, 
- niska stopa zwrotu. 
 Modele zgodne z założeniami strategii agresywnej (dynamicznej) charakteryzują się kapita-
łem obrotowym netto równym zero lub ujemnym (w przypadku kapitału obrotowego netto rów-
nego zero kapitał stały finansuje jedynie aktywa trwałe, natomiast w przypadku kapitału obroto-
wego netto przyjmującego wartość ujemną, część aktywów trwałych jest finansowana zobowią-
zaniami krótkoterminowymi). 
 Modele odpowiadające strategii agresywnej będą charakterystyczne dla przedsiębiorstw po-
siadających: 
- krótki okres obrotu zapasami, 
- krótki okres obrotu należnościami, 
- długi okres spłaty zobowiązań, 
co przekłada się na krótki okres obrotu gotówką. 
Przedsiębiorstwa stosujące strategię agresywną na ogół mają możliwość pozyskania kapitałów 
krótkoterminowych o koszcie niższym od kosztu kapitałów długoterminowych. Przedsiębiorstwa 
posiadające kapitał obrotowy netto mniejszy od zera powinny charakteryzować się możliwością 
stałego odnawiania zobowiązań krótkoterminowych. Warunkiem stosowania takiej strategii jest 
stały dostęp przedsiębiorstwa do krótkoterminowego kapitału obcego. 
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 Skutkiem stosowania strategii agresywnej jest: 
- duże ryzyko finansowe, 
- wysoka stopa zwrotu. 
 Modele zgodne z założeniami strategii umiarkowanej charakteryzują się średnim dodatnim 
kapitałem obrotowym netto. Modele odpowiadające strategii umiarkowanej będą charaktery-
styczne dla przedsiębiorstw posiadających uśrednione wartości wszystkich wymienionych w po-
zostałych dwóch strategiach parametrów.  

Przesłanką ustalania racjonalnej struktury kapitału i wyboru typu modelu finansowania jest 
poziom ryzyka operacyjnego przedsiębiorstwa. Przewaga kapitału stałego w strukturze finanso-
wania powinna charakteryzować przedsiębiorstwa: 
- o wysokim ryzyku operacyjnym, 
- działające w warunkach wysokiego ryzyka rynkowego (duża zmienność stopy zwrotu, stóp pro-
centowych, cen zbytu, cen czynników produkcji itp.). 
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The Dilemmas of the Building Operational Activity 
Funding Models of Mining Enterprises 
 
Building operational activity funding models of mining enterprises is a complex and multi-thread 
matter. The reasons for models building are capital cost and funding risk. As criteria for optimal 
choice of funding model the value of mining enterprise was determined. The process of funding ac-
tivity structure modeling of mining enterprises faces many problems that are presented in hereby 
article. They concern indicating borders of operational activity, considering provisions for liabili-
ties, capital cost calculation and other issues. 
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Rozwój i eksploatacja układu transportu przenośnikami 
taśmowymi na przykładzie 33-letnej działalności 
działu Transportu Taśmowego O/ZG „Rudna” 
 
 
Andrzej Banaszak, Zbigniew Laska 
KGHM Polska Mied  S.A. O/ZG „Rudna”, Polkowice 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W referacie scharakteryzowano dział transportu taśmowego, podano genezę je-
go powstania oraz omówiono aktualny schemat transportu taśmowego. Ponadto przedstawiono in-
formacje na temat zmian zachodzących w eksploatowanych urządzeniach na przestrzeni 33 lat ist-
nienia działu Transportu Taśmowego O/ZG „Rudna”. 
 
 
 
WSTĘP 
 
Zakłady Górnicze „Rudna” projektowane były jako trzecia kopalnia Zagłębia Miedziowego. Po-
zwoliło to uwzględnić doświadczenia z eksploatacji kopalń „Lubin” i „Polkowice”. Wykorzystano 
również doświadczenia dotyczące transportu urobku. Odstąpiono od przewozu szynowego stoso-
wanego na liniach magistralnych pomiędzy rejonami kopalni. Zadecydowano, że odstawa urobku 
od wysypów oddziałowych zlokalizowanych w oddziałach górniczych do zbiorników przyszybo-
wych będzie realizowana przenośnikami taśmowymi. Było to przedsięwzięcie nowatorskie w gór-
nictwie miedziowym, a także prawdopodobnie pierwsze w górnictwie podziemnym. Rozwiązanie 
to wymaga bowiem wysokiej niezawodności pracy poszczególnych przenośników gdyż awaria 
jednego z przenośników w linii odstawy ma wpływ na postój wszystkich podających urobek na 
niego. Istotnym jest również zlokalizowanie w systemie odstawy zbiorników retencyjnych mogą-
cych gromadzić urobek w przypadku postojów przenośników, a także mających wpływ na równo-
mierne wykorzystanie wydajności przenośników. 
 
 
1. DZIAŁ TRANSPORTU TAŚMOWEGO – WYSPECJALIZOWANA JEDNOSTKA 

UKIERUNKOWANA NA EKSPLOATACJĘ PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH 
 
Pierwsze przenośniki taśmowe instalowane były w roku 1973 dla transportu urobku z drążonych 
upadowych centralnych, urobek kierowany był do szybów ZG „Polkowice”. Odstawę stanowiły 
przenośniki PTG o małych długościach 100÷400 m oraz niewielkiej wydajności rzeczywistej (uro-
bek pochodził z drążenia upadowych centralnych). Do nadzoru nad eksploatacją utworzono od-
dział MD-6. 
 Dział transportu taśmowego utworzono 01.02.1978 roku. Został wyodrębniony z działu maszyn 
dołowych. Było to przedsięwzięcie organizacyjne mające na celu stworzenie samodzielnej wyspe-
cjalizowanej struktury, która będzie zajmować się przenośnikami taśmowymi. Podjęto taka decy-
zję, bowiem wcześniejszy układ organizacyjny nie zapewniał właściwej eksploatacji przenośników. 
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Kierujący działem maszyn dołowych traktowali przenośniki „po macoszemu” mając dostatecznie 
dużo problemów z transportem oponowym. Duża ilość awarii przenośników spowodowała, że trud-
no było zapewnić przetransportowanie wymaganej ilości urobku. Rozważano zastąpienie przeno-
śników odstawy magistralnej przewozem. Jednak powołanie odrębnej struktury okazało się przy-
słowiowym „strzałem w dziesiątkę”. Rozpoczęto konsekwentne eliminowanie przyczyn niespraw-
ności. Zajęto się specjalistycznym szkoleniem pracowników. Prowadzono współpracę z producen-
tami przenośników, dostawcami taśm przenośnikowych, części zamiennych dążąc do poprawy ja-
kości dostarczanych elementów. Uczestniczono w konferencjach, sympozjach, targach i wystawach 
poszukując nowych mniej awaryjnych rozwiązań konstrukcyjnych. Współpracowano z placówka-
mi naukowo-badawczymi prowadząc testy i badania proponowanych rozwiązań. Podejmowano ry-
zyko ewentualnych niepowodzeń. Nadzorowano przygotowanie wyrobisk górniczych pod zabudo-
wę przenośników. Prowadzono bezpośredni nadzór nad montażem urządzeń. 
 Przedstawione powyżej działania udowodniły, że projektując system transportowy nie popeł-
niono błędu. Nowatorskie, po raz pierwszy zastosowane w górnictwie podziemnym rozwiązania 
w ZG „Rudna” przyniosły spodziewane efekty. 
 
 
2. OPIS UKŁADU TRANSPORTU PRZENOŚNIKAMI TAŚMOWYMI O/ZG „RUDNA” 
 
Obecnie układ transportu przenośnikami taśmowymi stanowią 64 przenośników o łącznej długości 
trasy 46,5 km. Przenośniki są funkcjonalnie powiązane w węzłowych punktach ze zbiornikami re-
tencyjnymi rudy. Takie rozwiązanie zapewnia dużą niezawodność pracy systemu oraz optymalne 
wykorzystanie systemu transportu. 
 Układ transportu oparty jest na tzw. „kwadracie odstawy”, którym transportowany jest uro-
bek z poszczególnych oddziałów wydobywczych do zbiorników szybów wydobywczych (R-I, R-II 
i R-III), a następnie po wydobyciu na powierzchnię do Zakładu Wzbogacania Rud. Takie rozwią-
zanie w odróżnieniu od układów szeregowych (w małym stopniu rozbudowanych) zapewnia duże 
wykorzystanie zdolności transportowej przenośników. Układ ten mimo większych nakładów finan-
sowych na konserwację i remont, daje możliwość pełnego wykorzystania wydajności, co w porów-
naniu z układem liniowym wpływa na obniżenie kosztu jednostkowego transportu 1 tony rudy. 
 Ponadto w punktach węzłowych układu transportu istnieje możliwość rozdzielenia strugi urob-
ku na dwa kierunki, tj.; ze zbiornika W-149/U-24/T-249 urobek może być kierowany linią W-249 
lub też linią U-24 oraz ze zbiornika U-24/T-128/U-15 urobek może być kierowany linią T-229 lub 
też linią U-15. Taka struktura pozwala w znacznym stopniu zwiększyć wydajność układu transpor-
tu, a także minimalizuje wpływ awarii przenośników magistralnych na wydobycie kopalni. 
 W Kopalni „Rudna” stosowane są przenośniki typu LEGMET B-1000 i B-1200 oraz w bezpo-
średnim sąsiedztwie szybów R-I i R-II przenośniki typu POLTEGOR B-1400. 
 W zależności od długości i nachylenia przenośnika stosowane są jednostki napędowe w konfi-
guracji 1 75 kW, 2 75 kW, 1 160 kW, 2 160 kW, 3 160 kW, 4 160 kW oraz 2 320 kW. 
 Aktualny układ transportu przedstawiono na poniższym schemacie, natomiast w tabeli 1 i 2 za-
warto istotne dane i typy przenośników wchodzących w jego skład. 
 
Tabela 1. Zestawienie przenośników pracujących w O/ZG „Rudna” w poszczególnych przedziałach długości 

Lp. Ilość przenośników Przedziały długości przenośników 

1. 29 do 500 mb 
2. 16 500 mb do 1000 mb 
3. 12 1000 mb do 1500 mb 
4. 7 powyżej 1500 mb 

Długość najdłuższego przenośnika wynosi 2220 mb. 
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Schemat 1. układ transportu O/ZG „Rudna” (linia pogrubiona – „kwadrat odstawy”) 

 
Tabela 2. Zestawienie przenośników pracujących w O/ZG „Rudna” pod względem typu 

Typ przenośnika 

POLTEGOR 
B-1400 

LEGMET 
B-1200 

LEGMET 
B-1000 Razem 

14 39 11 64 

 
 W 2010 roku przenośnikami taśmowymi przetransportowano około 14,5 mln ton urobku w tym 
na poszczególnych liniach odstawy: 
– T-321 S-1    7,3 mln ton 
 w tym U-7 L-1  5,6 mln ton, 
– T-229 L-4    4,3 mln ton, 
– U-3 L-2    1,7 mln ton, 
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do szybu R-III 
– U-15 L-1    1,8 mln ton, 
– U-11 L-1    0,2 mln ton. 
 
 
3. ZMIANY ZACHODZĄCE W EKSPLOATOWANYCH URZĄDZENIACH 
 

Konstrukcja przeno ników ta mowych 
 

Istotnymi modyfikacjami w pierwszym okresie było wdrożenie w 1974 roku przenośników typu 
„Legmet” o szerokości taśmy B-1200 i B-1000. Wykonanymi w wersjach z jednostkami napędo-
wymi o module 1, 2, 3 i 4 160 kW, uzyskano wydajności w granicach 2100 Mg/h. Zastąpiono nimi 
przenośniki typu Gwarek-1000 w mniejszym stopniu przystosowane do warunków kopalń LGOM. 
Następnie przeprowadzono poniższe modyfikacje: 
– W okresie od czerwca 1976 do października 1977 roku przebudowano 5 km tras przenośniko-

wych z konstrukcji linowej na sztywną (na bazie ceownika o wymiarze 100). Konstrukcja lino-
wa okazała się zawodna, liny pękały i następowały kilkunastogodzinne awarie (zdjęcie nr 1). 

 

 
 
– W 1978 roku zastosowano przenośniki „czyszczące” pod wysięgnikiem przenośnika podstawo-

wego eliminujących ręczne usuwanie ścierów. Na zainstalowany pod wysięgnikiem przenośni-
ka transportującego urobek przenośnik „ścierowy” kierowane są ściery z urządzeń czyszczących 
taśmę przenośnika. Wyeliminowano uciążliwą ręcznie wykonywaną czynność. 

– W maju 1981 oddano do ruchu przenośniki typu „Poltegor” zapewniające transport rudy z po-
ziomu 1000 na poziom 950. Zabudowano przenośniki o szerokości taśmy 1400 mm. Zwiększo-
no wydajność transportową. Uzyskano możliwość lokowania urobku w zbiornikach przyszybo-
wych. 

– 10.07.86 roku uruchomiono przenośnik rewersyjny o wahadłowym kierunku przesuwu trasy. 
Zabudowano przenośnik rewersyjny posiadający możliwość wahadłowego obrotu. Zapewnia to 
wykonanie zmiany położenia stacji zwrotnej na małej powierzchni. Pomysłodawcą tego roz-
wiązania był pracownik działu Aleksander Truchan (zdjęcie nr 2). 
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– W okresie od czerwca 1986 do października 1988 przebudowano konstrukcję przenośników na 

poziomie 950. Przystosowano przenośników do lokowania urobku w dodatkowo wybudowa-
nych zbiornikach retencyjnych szybu R II. Zmieniono konstrukcje istniejących przenośników, 
uzyskując możliwość wykonania dodatkowych rewersji. Poszerzony zakres zmiany kierunku 
strugi urobku pozwolił na lokowanie urobku w zbiornikach szybu R II (zdjęcie nr 3). 
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– We wrześniu 1988 wykonano prasę do demontażu przekładni napędowych przenośników ta-
śmowych Skrócono czas wykonywania czynności remontowych. Zapewniono pełny odzysk ele-
mentów po demontażu stacji napędowych. 

– W dniach 1–3.05.91 roku zabudowano pierwszych pięć wag przenośnikowych. Wdrożono obiek-
tywny niezależny od oceny pracowników system rozliczania wydobycia oddziałów górniczych 
w oparciu o pomiar ilości przetransportowanego urobku (zdjęcie nr 4 i 5). 

 

  
 
– 13.04.92 roku uruchomiono pierwszy system sterowania przenośnika „Promos”. Zastąpiono do-

tychczasowy system sterowania systemem o wyższej pewności działania. Uzyskano możliwość 
pełnej wizualizacji parametrów pracy przenośnika z transmisją danych na powierzchnię do Dy-
spozytora. Daje to możliwość stałej kontroli nad pracą urządzenia bez konieczności utrzymania 
bezpośredniej obsługi (zdjęcie nr 6). 

 

 
 
– 24.09.92 roku zabudowano układ napinania taśmy przenośnikowej z prowadzeniem obciążni-

ków po upadzie. Wyeliminowano konieczność wykonywania kilkumetrowych pionowych wy-
łomów dla montażu wież napinających. Poprawiono warunki kontroli układu napinającego. 
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– W marcu 1993 roku zastosowano urządzenie firmy „Optalign” do osiowania wałów silników 
i przekładni napędowych Wykonanie precyzyjnego osiowania położenia silnika i przekładni 
zwiększyło poprawność pracy napędu i czas bezawaryjnej pracy sprzęgieł. Zmniejszono drga-
nia jednostki napędowej oraz obniżono poziom hałasu. 

– W lipcu 1996 roku zastosowano urządzenie sterujące bieg taśmy W sposób niewymagający in-
gerencji pracownika korygowany jest bieg taśmy przenośnikowej w przypadku nie zachowania 
prostoliniowości biegu. Układ pozwala eliminować ocieranie obrzeży taśmy o konstrukcje prze-
nośnika (zdjęcie nr 7). 

 

 
 
– W październiku 1996 uruchomiono przenośnik z odcinkiem trasy wykonanym po łuku Ukształ-

towano trasę przenośnika umożliwiając prawidłowe prowadzenie taśmy mimo wystąpienia łuku 
wyrobiska w którym przenośnik został zabudowany. Wyeliminowano napęd przenośnika zabu-
dowanego w miejscu załamania wyrobiska zabudowując w tym miejscu trasę przenośnika. 

– W październiku 1997 roku uzastosowano sprzęgła hydrokinetyczne TVVS z dodatkowymi ko-
morami olejowymi. Zamieniono dotychczas stosowane sprzęgła SHA-160 konstrukcji TV sprzę-
głami firmy „Voith” o konstrukcji TVVS. Dodatkowe komory olejowe pozwalają upłynnić roz-
ruch przenośnika. Zmniejszeniu ulegają wielkości prądów rozruchowych. Wyeliminowano awa-
rie z tytułu nieprawidłowego rozruchu – wytopienie bezpieczników sprzęgła. 

– W czerwcu 1999 roku zastosowano hamulec zabudowany na bębnie stacji zwrotnej. Zamonto-
wanie hamulca eliminuje „zwisy” taśmy na trasie przenośnika transportującego urobek po upa-
dzie, umożliwia szybkie zatrzymanie przenośnika. Nie występuje tzw. wybieg taśmy, a tym sa-
mym większa ilość urobku w przesypie kolejnego przenośnika (zdjęcie nr 8). 
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– W lipcu 2000 roku zastosowano specjalnej konstrukcji urządzenia czyszczące taśmę przenośni-

kową na stacji zrzutowej. Po wieloletnich próbach wybrano konstrukcję i odpowiednie materia-
ły ścierające, które umożliwiają dokładne czyszczenie taśmy przenośnikowej nie niszcząc 
okładziny nośnej. Pozwala to zaoszczędzić pracochłonność obsług przenośnika z tytułu czysz-
czenia tras przenośników. 

– W grudniu 2000 roku uruchomiono sterowanie napędu pośredniego „taśma-taśma” przenośnika 
taśmowego. Zastosowano dodatkowy, zabudowany na trasie przenośnika taśmowego napęd 
wspomagający jego pracę. Przekazywanie siły napędowej następuje poprzez siły tarcia taśmy 
o taśmę. Sterowanie zapewnia „falownik częstotliwości prądu” zmieniając i tym samym dosto-
sowując prędkości taśm przenośnikowych (głównej i wspomagającej). Zapobiega to wystąpie-
niu poślizgów taśm. Takie rozwiązanie pozwoliło: wydłużyć długość trasy przenośnika typu 
Legmet B-1200 (do 2300 m), zmniejszyć wytrzymałość taśmy wymaganej do zabudowy jak 
również zmniejszyć ilość pobieranej energii elektrycznej (zdjęcie nr 9 i 10). 
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– We wrześniu 2001 roku zastosowano na trasie przenośnika taśmowego w miejscach o najwięk-
szym zagrożeniu zbiegania taśmy rolki samo centrujące bieg taśmy przenośnikowej. Konstruk-
cja rolek poprzez wahliwe podparcie zapewnia zmianę ustawienia w stosunku do osi taśmy. 
Zapewnia to odpowiednie ukierunkowanie taśmy i utrzymanie biegu taśmy w osi przenośnika. 
Wyeliminowane zostają ewentualne otarcia taśmy o konstrukcję przenośnika. 

– W maju 2002 roku zastosowano czujniki sygnalizujące zbieganie taśmy przenośnikowej. Zabu-
dowano je w miejscach najbardziej zagrożonych zbieganiem taśmy (stacja zrzutowa, napędowa, 
napinająca, zwrotna, dozowniki zasypowe). Wykorzystano fotokomórkę. Z chwilą zejścia ta-
śmy, przecięty zostaje (przez taśmę) strumień świetlny. Operator przenośnika uzyskuje infor-
macje o miejscu wystąpienia zbiegania. Może w szybki sposób przystąpić do usuwania przy-
czyny (zdjęcie nr 11). 

– W październiku 2005 roku uruchomiono pierwszy przenośnik z bezwieżowym napinaniem na-
dążnym. Układ napinania nadążnego oparty jest o dwa wózki napinające (wysoko i niskonapię-
ciowy, które połączone są układem zlinowania. Wartość napięcia wstępnego ustalana jest typo-
wą wciągarką linową. Zastosowanie tego rozwiązania eliminuje kosztowne prace górnicze przy 
wykonywaniu wyłomu pod wieże w układzie napinania grawitacyjnego. 

– W lipcu 2006 roku uruchomiono pierwszy przenośnik, na którym zastosowano sztywną Kon-
strukcję zestawów trójkrążnikowych (górnych). Konstrukcja ta wpływa na obniżenie energo-
chłonności przenośnika. Zastosowanie sztywnych zestawów trójkrążnikowych pozwoliło wy-
dłużyć przenośnik do 1950 mb. 

 
Ta ma i z cza przeno nikowe 
 

– W czerwcu 1974 zastosowano spinacze śrubowe do łączenia taśm przenośnikowych. Poprawio-
no niezawodność pracy połączeń, zmniejszono ilość awarii z tytułu zerwania taśm. Wydłużono 
okres pracy złącz. 

– W lutym 1982 roku wdrożono własnej konstrukcji zrywarki w procesie wykonywania złącz 
przenośnikowych. Uproszczono czynność wykonywania złącz przenośników. Wyeliminowano 
ręczne zrywanie warstwy wierzchniej podczas wykonywania złącza. 

– W maju 1983 roku opracowano konstrukcję wiertarki dwuwrzecionowej. Zastąpiono tradycyjną 
głowicę wiertarki głowicą dwuwrzecionową. Uzyskano możliwość montażu dwóch wierteł. Skró-
cono czas wykonywania złącz. Zapewniono odpowiedni rozstaw otworów do montażu spinaczy 
śrubowych. 

– W październiku 1989 roku wykonano pierwsze połączenie taśm przenośnikowych metodą kle-
jenia na zimno z zastosowaniem materiałów firmy „Tip-Top Stahlgruber”. Zastosowane mate-
riały dają możliwość wykonania złącz bez użycia spinaczy śrubowych. Zwiększona została 
trwałość złącz. Uzyskano możliwość zastosowania pewniejszych w działaniu urządzeń czysz-
czących taśmę. Wyeliminowano szkodliwy wpływ złącza na krążniki i zestawy. 

– W maju 1990 roku wykonano pierwsze złącza wulkanizowane z zastosowaniem prasy firmy 
„Wagner”. Wykonane złącza mają duży stopień pewności pracy. Korzyści z wyeliminowania 
spinaczy śrubowych jak w przypadku połączeń klejonych na zimno. 

– 21.08.93 roku zabudowano pierwszą taśmę trudnopalną Zgodnie z wymogami przepisów zastą-
piono taśmę trudnozapalną taśmą spełniającą warunki normy trudnopalności. 

– 17.06.95 roku zabudowano pierwszą taśmę o konstrukcji jednoprzekładkowej oraz wykonano 
złącze „palcowe”. Podstawową cechą taśmy jednoprzekładkowej jest niewystępowanie rozwar-
stwień. Znacznej poprawie uległa wartość użytkowa taśmy bowiem z powodów rozwarstwień 
przekładek wymienianych jest wiele taśm o konstrukcji wieloprzekładkowej. 

– W 1997 roku wdrożono program komputerowy doboru taśm przenośnikowych. Wykorzystując 
program komputerowy określono wymaganą wytrzymałość taśmy przenośnikowej dla każdego 
przenośnika w zależności od lokalizacji, długości i obciążenia. Uzyskano oszczędności z tytułu 
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zastosowania taśm o mniejszej wytrzymałości niż wcześniej stosowane (cena taśmy maleje wraz 
ze zmniejszeniem wytrzymałości). 

– W 1999 roku zabudowano pierwsze taśmy dwuprzekładkowe. Po okresie prób w 2003 zwięk-
szono zakres ich stosowania na przenośniki magistralne. Konstrukcja taśm dwuprzekładkowych 
pozwoliła zastosować dłuższe odcinki, dzięki niskiej wadze taśmy i małej grubości. Konstruk-
cja warstwy międzyprzekładowej stanowi doskonały element amortyzujący uderzenia urobku. 

– W marcu 2007 roku po raz pierwszy w KGHM zastosowano taśmę z linkami stalowymi. Na 
przenośniku T-229 L-2 zabudowano taśmy trzech producentów (Phoenix, FTT Wolbrom i Sem-
pertrans Bełchatów). Celem przeprowadzenia prób z taśmą w normalnych warunkach eksplo-
atacyjnych. Poszukiwanie taśm innych niż tekstylne wynika z konieczności wdrożenia przeno-
śników taśmowych o długościach ponad 3000 mb, w rejonie Głogowa Głębokiego Przemysło-
wego. 

 
 

PODSUMOWANIE 
 
Lata eksploatacji przenośników taśmowych potwierdziły zasadność utworzenia w 1978 roku działu 
transportu taśmowego i rurociągów. Powstał dział, który z biegiem lat wyspecjalizował się w ob-
słudze przynależnych obiektów. Stworzono kolektyw osób, które miały poczucie tożsamości z użyt-
kowanymi urządzeniami. Wypracowano poprzez lata zasady mające decydujący wpływ na popra-
wę warunków eksploatacji, a tym samym obniżenie awaryjności urządzeń. Określały one: 
 Konfigurację i kształt wyrobisk w których miały być budowane przenośniki: 
 W fazie wstępnej powstawały projekty tych wyrobisk, gdzie określono: 
– lokalizację stacji napędowych i zwrotnych zapewniając dojazd do tych miejsc, 
– zabudowę kanałów ściekowych dla wody i miejsca usytuowania pompowni, 
– właściwe pochylenie wyrobisk i wytyczono oś zabudowy przenośnika, 
– lokalizację wysypów oddziałowych i zbiorników retencyjnych. 
 Formę nadzoru nad budową obiektów: 
 Przyszły użytkownik na bieżąco śledził wykonawstwo obiektów. Zapewniono tym samym: 
– zgodność wykonanych prac z projektami, 
– odbiór wykonanych wyrobisk przed przystąpieniem do prac montażowych, 
– kontakt wykonawcy z przyszłym użytkownikiem, 
– wykonanie rozwiązań konstrukcyjnych nie uwzględnionych w projekcie zgodnie z zaleceniami 

użytkownika. 
 Warunki eksploatacji obiektów: 
 Na bieżąco uwzględniając doświadczenia uzyskane z szczegółowej analizy występujących awa-
rii, w celu wyeliminowania przyczyn: 
– określano instrukcje obsługi, 
– opracowano harmonogramy konserwacji i remontów obiektów, 
– wprowadzono raportowanie awarii, ze wskazaniem przyczyn ich powstawania i przedstawieniem 

wniosków w celu eliminacji podobnych zdarzeń w przyszłości, 
– omawiano po każdej awarii ich przyczyny z dozorem, 
– przeprowadzano szkolenia pracowników, 
– prowadzono kontrole stanu technicznego obiektów, 
– konsekwentnie egzekwowano prawidłowość eksploatacji urządzeń. 
 Zakres obowiązków i odpowiedzialności: 
– opracowano szczegółowe zakresy obowiązków na stanowiskach pozwalające na bieżące rozli-

czanie z uzyskiwanych wyników, 
– cyklicznie organizowano narady na których: 

omawiano występujące przypadki nieprawidłowego wykonywania obowiązków jak również 
podkreślano przypadki pozytywne, 
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wytyczano zadania i określano drogi realizacji, 
rozliczano wykonanie poszczególnych zleceń. 

 Współpracę z jednostkami zewnętrznymi: 
 Poprzez organizowane spotkania mające na celu uzgodnienia z wykonawcami: 
– poprawiana i udoskonalana była na bieżąco konstrukcja przenośników. Pozwoliło to wyelimi-

nować najbardziej zawodne elementy, 
– szukano rozwiązań na bazie doświadczeń innych podmiotów zewnętrznych, stosowano kon-

strukcje sprawdzone w porównywalnych warunkach eksploatacji, 
– wskazywano problemy eksploatacyjne i proponowano kierunki poszukiwania zmian, 
– poszukiwano rozwiązań decydując się na sprawdzenie na własnych urządzeniach prototypowe 

konstrukcje przenośników i taśmy przenośnikowej, 
– prowadzono analizę poprawności eksploatacji i porównywano je z wynikami uzyskiwanymi 

przez innych użytkowników. Prowadzono konsultacje w celu ustalenia przyczyn innych od ok-
reślanych przez producentów oraz uzyskiwanych przez innych użytkowników, 

– uczestniczono w oględzinach zużytych elementów podczas wykonywania ich remontów u wy-
konawców zewnętrznych, 

– wprowadzono odbiór wykonanych prac projektowych, wykonawczych, remontowych. 
 Prowadzenie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji osób dozoru i pracowników na 
stanowiskach robotniczych: 
– udział w spotkaniach, konferencjach, sympozjach, kierunkowych szkołach organizowanych przez 

producentów, jednostki remontowe, jednostki naukowo-badawcze, 
– prowadzenie szkoleń tematycznych jak również weryfikacja uprawnień, 
– kierowanie pracowników na specjalistyczne kursy, 
– analizowano rozwiązania przedstawione w specjalistycznej literaturze oraz czasopismach. Pro-

wadząc popularyzację wiedzy teoretycznej. 
 Działania mające na celu integrację osób bezpośrednio ze sobą współpracujących: 
 Umożliwiony został kontakt osób wykonujących zbliżone zadania poprzez: 
– uczestniczenie po pracy w spotkaniach koleżeńskich: brygadowych; oddziałowych; działu, 
– organizowanie w ramach działu z opracowanym wcześniej programem według określonego sce-

nariusza: 
karczm piwnych, 
zabaw tanecznych, 
imprez w plenerze, 

– uczestnictwo reprezentacji działu w zawodach na szczeblu zakładowym (piłka nożna; biegi prze-
łajowe), 

– w celu podkreślenia tożsamości działu ustanowiono Dzień Taśmowca. 
 Dotychczas odbyło się 31 tego typu spotkań. Organizowane są w większości w czerwcu każde-
go roku. Na przestrzeni lat miały różne formy. Od spotkań po pracy przy ognisku poprzez wspólne 
trzydniowe wyjazdy z rodzinami do ośrodków wypoczynkowych. Od kilkunastu lat wykształtowa-
ła się forma spotkania w plenerze o charakterze rekreacyjno-zabawowym. Przeprowadzane są na 
wesoło konkurencje sprawnościowe. Zabawy posiadają znamiona współzawodnictwa. 
 W trakcie spotkań następuje dzielenie się doświadczeniami. Porównywane są dokonania i spo-
soby ich osiągnięcia. Pozwala to uzyskać wzajemne zrozumienie. Deklarowana jest obustronna po-
moc. Spotkania te poprawiają współpracę. Eliminowana jest tzw. „niezdrowa konkurencja” pomię-
dzy brygadami. 
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ZAKOŃCZENIE 
 
Wymienione powyżej zasady, które konsekwentnie realizowano pozwoliły na pokonywanie trud-
ności związanych z eksploatacją urządzeń. 
 Na przestrzeni lat można rozróżnić okresy charakteryzujące się pewną specyfiką: 
– Od lat początkowych istnienia działu (końcówka lat siedemdziesiątych, początek osiemdziesią-

tych), znamiennych w awarie i brak doświadczeń. 
– Poprzez lata 1982–1990, kiedy to występowały nieustające braki zaopatrzeniowe oraz brak by-

ło osób chętnych do pracy w górnictwie, a w dziale taśmowym w szczególności. 
– Lata 1990–1995 gdzie poszukiwano nowych zasad i przystosowywano się do nowych warun-

ków. 
– Od roku 1996 następowała restrukturyzacja i drastyczny spadek ilości zatrudnionych. 
– Od roku 1998 wprowadzono budżetowanie i rozpoczęto konsekwentnie obniżanie kosztów jed-

nostkowych. Opracowane zostały programy obniżki kosztów. 
– Aktualnie poprzez system SAP wprowadzona jest dokładna ewidencja kosztów, następuje przy-

porządkowanie poszczególnych składowych do konkretnych miejsc ich powstawania. Umożli-
wia to szczegółową analizę zużycia elementów pod względem ilościowym jak również kwoto-
wym. Dział zaangażowany jest w procedury formalne i negocjacyjne w celu wyboru dostaw-
ców produktów i usług. Cała działalność działu oparta jest na różnego rodzaju planach, których 
realizacja jest dokładnie przestrzegana. Wymaga to dużego wkładu pracy w fazie ich opracowy-
wania i uzyskania akceptacji. 

 Na przestrzeni 33 lat zmieniona została funkcja oddziałów, od typowej technicznej związanej 
z utrzymaniem w sprawności urządzeń i zapewnieniem odstawy urobku, poprzez lata następne, 
w których dodana została funkcja modernizacyjna mająca na celu znalezienie właściwych rozwią-
zań, do lat kiedy to dwie poprzednie funkcję zostały dodatkowo poszerzone o funkcję administra-
cyjno-ekonomiczną. 
 Pokonanie trudności, opracowanie zasad pracy, stworzenie modelu funkcjonowania działu na-
stąpiło dzięki zgranemu kolektywowi pracowniczemu. Gdzie dokładnie określone zostały zadania 
i konsekwentnie następuje ich realizacja. 
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STRESZCZENIE: Przedstawiono ogólną charakterystykę środków transportu z napędem spalino-
wym przeznaczonych do stosowania w podziemiach kopalń węgla kamiennego. Podano przykłady 
rozwiązań urządzeń transportowych z napędem spalinowym eksploatowanych w polskich kopal-
niach oraz zwrócono uwagę na uwarunkowania ich stosowania. Wskazano tendencje rozwoju gór-
niczych urządzeń transportujących z napędem spalinowym. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo, transport dołowy, napęd spalinowy 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Stan bezpieczeństwa związany z ruchem urządzeń transportu poziomego i pochyłego na nachyle-
niach do 45  dowodzi, że mimo dokonania w ostatnich latach olbrzymiej restrukturyzacji technicz-
nej urządzeń transportowych poziom wypadkowości w tym zakresie nie uległ zmniejszeniu [4]. 
 Wprowadzenie w ostatnich piętnastu latach do polskich kopalń węgla kamiennego nowoczesnych 
systemów transportowych opartych na kolejach podwieszanych i spągowych z napędem spalinowym 
w znacznym zakresie poprawiło ich efektywność i wydajność. Stworzona przy tym infrastruktura, 
tj: zajezdnie, komory napraw, komory tankowania, przy wykorzystaniu istniejących torowisk, stwo-
rzyła możliwość wprowadzenia, przy stosunkowo niskich kosztach, lokomotyw spalinowych do ko-
palnianych kolei podziemnych. Istnieje jednak konieczność ciągłego doskonalenia produkowanych 
urządzeń w aspekcie ich bezpiecznego zastosowania. Nie mniej ważnym problemem jest podej-
mowanie przez służby kopalniane działań organizacyjno-technicznych dotyczących podniesienia 
świadomości pracowników w zakresie zagrożeń związanych z ruchem urządzeń transportowych 
oraz inicjowanie zwiększania częstości prowadzenia szkoleń załóg górniczych w tym zakresie. 
 
 
2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH Z NAPĘDEM 

SPALINOWYM STOSOWANYCH W POLSKICH KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO 
 

2.1. Stan ilo ciowy urz dze  transportowych z nap dem spalinowym 
w polskich kopalniach w gla kamiennego 

 

Jeszcze w końcowych latach XX wieku w polskich kopalniach węgla kamiennego dominowały ko-
leje podwieszone i spągowe z napędem linowym. Istotnym ograniczeniem ich stosowania była ko-
nieczność prowadzenia transportu wzdłuż z góry wyznaczonej trasy. Każde wydłużenie lub skró-
cenie trasy wymagało odpowiedniego wydłużenia lub skrócenia liny, co było operacją czasochłon-
ną i pracochłonnych. Dodatkowo, w przypadku konieczności prowadzenia transportu wzdłuż trasy 
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rozgałęzionej, należało do każdego odgałęzienia zamontować oddzieloną linę z własnym napędem, 
co stawało się ruchowo i ekonomicznie nieopłacalne. Zasadnicze wady transportu linowego można 
scharakteryzować w następujący sposób: 
– brak wizualnego kontaktu pracownika obsługującego napęd z zespołem transportowym, 
– możliwość niekontrolowanego zerwania liny i powstania zagrożenia wypadkowego, 
– konieczność stałych nakładów na konserwację liny, oraz zespołów rolek prowadzących na tra-

sie jezdnej. 
 Powyższe wady wyeliminowano stopniowo poprzez wprowadzenie do eksploatacji kolei pod-
wieszonych i spągowych z napędem spalinowym. Powstała przy tym infrastruktura, tj.: zajezdnie, 
komory napraw oraz tankowania, przy wykorzystaniu istniejących torowisk, stworzyła możliwość 
wprowadzenia, przy stosunkowo niskich kosztach, lokomotyw spalinowych do kopalnianych kolei 
podziemnych. Według informacji pozyskanych z Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej S.A. i Kompanii Węglowej S.A, na koniec października 2010 roku 
eksploatowanych było 245 ciągników spalinowych do kolei podwieszonych, 70 lokomotyw i cią-
gników spągowych oraz 3 wozy oponowe (tab. 1). 

 
Tabela 1. Stan ilościowy urządzeń transportowych z napędem spalinowym 
w polskich kopalniach węgla kamiennego (źródła własne autorów) 
Table 1. Number of transportation machines with diesel drive 
in Polish hard coal mines (authors’ source) 

Urządzenie 

 
Użytkownik 

Koleje 
podwieszone 

Koleje 
spągowe 

Lokomotywy 
torowe 

Wozy 
oponowe 

Jastrzębska Spółka 
Węglowa S.A. 58 15 16 3 

Katowicki Holding 
Węglowy S.A. 66 4 5 0 

Kompania 
Węglowa S.A. 121 11 19 0 

Suma 245 30 40 3 

 
2.2. Koleje podwieszone 
 

W polskich kopalniach węgla kamiennego eksploatowane są koleje podwieszone z napędem spali-
nowym wytwarzane między innymi przez firmy Scharf (Niemcy) (rys. 1), Stavos (Czechy) (rys. 2), 
Ferrit (Czechy) (rys. 3), Bevex (Słowacja) (rys. 4). 
 Zrealizowany przez KOMAG i FMG PIOMA S.A. w latach 1995–1997 projekt celowy dał pod-
stawę do uruchomienia krajowej produkcji kolei podwieszonych z napędem spalinowym. Opraco-
wany w ramach ww. projektu celowego ciągnik spalinowy typu Lps-90, oraz ciągniki spalinowe (do 
kolei podwieszanych) typu: PIOMA CS 120 (rys. 5) i PIOMA CSP oferuje obecnie użytkownikom 
Grupa FAMUR FMG PIOMA S.A. 
 W ciągnikach tych zastosowano mikroprocesorowy system sterowania maszyn górniczych z na-
pędem spalinowym firmy ELSTA Wieliczka, który opracowano w ramach projektu celowego re-
alizowanego wspólnie z Instytutem KOMAG. 
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Rys. 1. Ciągnik spalinowy typu DZ 200 produkcji Scharf [6] 
Figure 1. DZ 200 Diesel hauler made by Scharf [6] 

 

 
 
Rys. 2. Ciągnik spalinowy typu IMM-120TD produkcji Stavus [7] 
Figure 2. IMM-120TD diesel hauler made by Stavus [7] 
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Rys. 3. Ciągnik spalinowy typu DLZ110F produkcji Ferrit [8] 
Figure 3. DLZ110F diesel hauler made by Ferrit [8] 
 

 
 
Rys. 4. Ciągnik spalinowy typu BEVEX-70 produkcji firmy Bevex [6] 
Figure 4. BEVEX-70 diesel hauler made by Bevex [6] 
 

 
 
Rys. 5. Ciągnik spalinowy typu CS-120 produkcji FMG PIOMA S.A. [6] 
Figure 5. CS-120 diesel hauler made by FMG PIOMA S.A. [6] 
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 W ostatnich latach w wyniku prowadzonych własnych prac rozwojowych, firma Becker-War-
kop Sp. z o.o. wprowadziła do produkcji i eksploatacji w podziemiach kopalń rozwiązanie kolei 
podwieszonej z ciągnikiem spalinowym typu KPCS-148 (rys. 6). 
 

 
 
Rys. 6. Ciągnik spalinowy typu KPCS-148 produkcji Becker-Warkop [6] 
Figure 6. KPCS-148 diesel hauler made by Becker-Warkop [6] 

 
 Podstawowe parametry ciągników spalinowych eksploatowanych w polskich kopalniach przed-
stawiono w tabeli 2. 
 
Tabela 2. Podstawowe parametry ciągników spalinowych do kolei podwieszonych 
eksploatowanych w polskich kopalniach węgla kamiennego [8], [9], [10], [11], [12] 
Table 2. Main parameters of diesel haulers used for suspended monorails used 
in Polish hard coal mines [8], [9], [10], [11], [12] 

Typ-producent 
 

Parametr 

PIOMA 
CS 120 

KPCS-148 
Becker- 
-Warkop 

BEVEX 70 DLZ110F 
Ferrit 

DZ-2000 
Scharf 

IMM 
120 DT 

Moc silnika [kW] 123 148 60–72 81 130 118 
Masa [kg] 

(dla 4 napędów) 7500 6500 4160 4800  5620 

Siła uciągu [kN] 
120 
dla 

6 napędów 

80 
dla 

4 napędów 

80 
dla 

4 napędów 

80 
dla 

4 napędów 
120 60–160 

Maksymalna siła 
uciągu [kN] -- 120 

6 napędów 
100 

5 napędów 
120 

6 napędów -- -- 

Prędkość maksymalna
dla 4 napędów [m/s] 2 2,6 2,2 1,5 

2 (3 napędy) 2,5–4 2 

Prędkość maksymalna
dla 6 napędów [m/s] -- 1,7 -- 1,36 

2 (4 napędy) -- -- 

 
2.3. Koleje sp gowe 
 

Przykładem kolei spągowej, przeznaczonej do pracy w podziemnych wyrobiskach nachylonych do 
30° jest kolej KSZS-650/900 firmy Becker-Warkop Sp. z o.o. (rys. 7) zastosowano w niej opraco-
wany i wdrożony w wyniku własnych prac rozwojowych ciągnik spalinowy. 
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Rys. 7. Kolejka spągowa spalinowa typu KSZS-650/900/148 firmy Becker-Warkop Sp. z o.o. [6] 
Figure 7. KSZS-650/900/148 floor-mounted diesel railway made by Becker-Warkop Sp. z o.o. [6] 
 
 Prace z zakresie kolei spągowych z napędem spalinowym prowadzono także przez KOMAG 
przy współpracy z partnerami przemysłowymi: RFM Ryfama S.A. i firmą VACAT Sp. z o.o. 
 W wyniku współpracy KOMAG-u z FMG RYFAMA S.A. powstało rozwiązanie szynowej ko-
lei spągowej SKZ-81 (rys. 8). Podstawowym założeniem było zapewnienie możliwości bezpośred-
niego transportu ładunków (w tym kompletnych sekcji obudów zmechanizowanych) od podszybia 
aż do wyrobiska ścianowego, bez konieczności przeładunku. Mając na uwadze obniżenie kosztów 
wykonania trasy, przyjęto za cel wykorzystanie istniejących torowisk kopalnianych z opcją dobu-
dowania na odcinkach nachylonych listwy zębatej. W związku z tym ciągnik kolei wyposażono 
w podwójny system napędowy: 
– adhezyjny, do jazdy na odcinkach trasy praktycznie poziomych, o nachyleniu do 4 , 
– zębaty, do jazdy w wyrobiskach nachylonych do 30 . 
 

 
 
Rys. 8. Ciągnik spalinowy kolei spągowej SKZ-81 produkcji firmy RFM RYFAMA S.A. [3] 
Figure 8. SKZ-81 diesel hauler of floor-mounted railway made by RYFAMA [3] 
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 Efektem współpracy KOMAG-u z firmą VACAT Sp. z o.o. (przy współudziale FMG PIOMA 
S.A.) jest spalinowa kolej spągowa PIOMA-VACAT (rys. 9). Kolej ta przemieszcza się po trasie 
ceownikowej (podobnej do trasy kolejek spągowych z napędem linowym), z tym, że w osi trasy 
umieszczono pionową listwę cierną. Dla nachyleń, do 30 , w osi trasy stosuje się podwójną listwę 
zębatą o zębach poziomych. W zależności od potrzeby i warunków panujących w wyrobiskach wy-
korzystane może być cierne lub zębate sprzężenie kół napędowych z listwą napędową szyn jezd-
nych. 

 

 
 
Rys. 9. Ciągnik spalinowy kolei spągowej PIOMA-VACAT [6] 
Figure 9. PIOMA-VACAT diesel hauler of floor-mounted railway [6] 

 
 Zestawienie parametrów kolei spągowych z napędem spalinowym pracujących w polskich ko-
palniach przedstawiono w tabeli 3. 

 
Tabela 3. Podstawowe dane kolei spągowych z napędem spalinowym 
eksploatowanych w polskich kopalniach węgla kamiennego [9], [10], [13] 
Table 3. Main parameters of floor-mounted diesel railways 
used in Polish hard coal mines [9], [10], [13] 

Typ-producent 
 
 

Parametr 

KSZS-650/900/80 
Becker-Warkop 

SKZ-81 
RYFAMA PIOMA-VACAT 

Moc silnika [kW] 81 81 81 
Masa ciągnika [kg] 10 000 15 000  

Rodzaj napędu zębaty zębato-cierny zębato-cierny 

Siła uciągu [kN] 120 dla 4 siln. hydr. 
90 dla 4 siln. hydr. 40 80 dla nap. ciernego 

100 dla nap. zębatego 
Prędkość 

maksymalna [m/s] 
2 dla 3 siln. hydr. 

1,6 dla 4 siln. hydr. 4 2 

Jezdnia Jezdnia specjalna 
z listwami zębatymi 

Torowisko kolei kopalnianej
z listwami zębatymi 

na nachyleniach 

Jezdnia specjalna 
z listwami zębatymi 

na nachyleniach 
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2.4. Lokomotywy spalinowe do kopalnianej kolei podziemnej 
 

Przykładem lokomotywy spalinowej przeznaczonej do pracy w wyrobiskach o nachyleniu do 4° 
(rys. 10) jest lokomotywa typu Lds-100K-EMA której konstrukcję opracowano w ITG KOMAG, 
zaś jej producentem jest firma ENERGO-MECHANIK. Lokomotywa ta posiada konstrukcję jed-
nobryłową, zaś transmisja momentu obrotowego z silnika spalinowego na koła jezdne realizowana 
jest w sposób mechaniczny. 
 

 
 
Rys. 10. Lokomotywa dołowa spalinowa typu Lds-100K-EMA produkcji firmy Energo-Mechanik Sp. z o.o. [1] 
Figure 10. Lds-100K-EMA underground diesel locomotive made by Energo-Mechanik Sp. z o.o. [1] 
 

 
 
Rys. 11. Lokomotywa dołowa spalinowa LDS 80 PIOMA produkcji FMG PIOMA S.A. [1] 
Figure 11. LDS 80 PIOMA underground diesel locomotive made by FMG PIOMA S.A. [1] 
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 Innym krajowym rozwiązaniem jest lokomotywa dołowa spalinowa LDS 80 PIOMA powstała 
w wyniku współpracy KOMAG-u z FMG PIOMA S.A. Jest to lokomotywa trójbryłowa, z hydrau-
liczną transmisją momentu z silnika spalinowego na koła jezdne. W lokomotywie tej zastosowano 
innowacyjne rozwiązanie odrębnych hydrauliczno-mechanicznych układów napędowych kół jezd-
nych związanych z prawą i lewą szyną. Dzięki temu na łukach o małych promieniach (4 m) nie do-
chodzi do poślizgów kół, a zatem nie jest zmniejszana siła pociągowa. 
 Na rysunku 12 pokazano lokomotywę typu DLP140F produkcji firmy Ferrit, stosowaną również 
w polskich kopalniach węgla kamiennego. 

 

 
 
Rys. 12. Lokomotywa dołowa spalinowa typu DLP140F produkcji firmy Ferrit [8] 
Figure 12. DLP140F underground diesel locomotive made by Ferrit [8] 

 
 Zestawienie podstawowych parametrów lokomotyw spalinowych eksploatowanych w polskich 
kopalniach przedstawiono w tabeli 4. 

 
Tabela 4. Podstawowe parametry lokomotyw spalinowych eksploatowanych 
w polskich kopalniach węgla kamiennego [8], [9] 
Table 4. Main parameters of diesel locomotives used in Polish hard coal mines [8], [9] 

Typ-producent 

 
Parametr 

Lds-100K-EMA 
ENERGO- 

-MECHANIK 

LDS 80 PIOMA 
FMG PIOMA S.A. 

DLP140F 
FERRIT 

Moc silnika [kW] 81/102 104 81 
Masa [kg] 13 000 15 500 ±5% 15 000 

Siła uciągu [kN] do 42 40 40 
Prędkość maksymalna [m/s] do 6,4 5  ±5% 4 
Zalecany minimalny promień 

krzywizny toru [m] 12,5 12 12 
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3. UWARUNKOWANIA STOSOWANIA URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH 
Z NAPĘDEM SPALINOWYM W PODZIEMIACH KOPALŃ 

 
Zastosowanie kolei podwieszonych z napędem spalinowym w podziemnych wyrobiskach kopalń 
węgla kamiennego było istotnym krokiem w rozwoju dołowych systemów transportowych. Zade-
cydowały o tym ich liczne zalety, spośród których najważniejsze to: 
– wyeliminowanie środków transportowych napędzanych liną, stwarzających zagrożenie wypad-

kowe; 
– stały kontakt wzrokowy obsługującego środek transportowy, umożliwiający natychmiastową re-

akcję w sytuacji krytycznej; 
– możliwość łatwej i szybkiej zmiany konfiguracji jezdni szynowej; 
– eliminacja przeładunków na drogach transportowych; 
– zwiększenie przewożonych mas, z eliminacją pracochłonnego i niebezpiecznego demontażu 

i powtórnego montażu maszyn (zwłaszcza sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej); 
– możliwość wykorzystania zastosowanych środków do przewozu załóg górniczych (stosunkowo 

łatwa zmiana konfiguracji zestawu transportującego); 
– możliwość stałego, zdalnego nadzoru nad przemieszczaniem się ładunków na terenie zakładu 

górniczego, poprzez wprowadzenie elektronicznego systemu monitoringu i wizualizacji. 
 Eksploatacja napędów spalinowych stwarza jednak zagrożenia, do których można zaliczyć [15]: 
– zagrożenie hałasem, 
– zagrożenie drganiami mechanicznymi, 
– zagrożenie szkodliwymi substancjami chemicznymi, 
– zagrożenie poparzeniem nagrzanymi płynami lub elementami maszyn, 
– zagrożenie od wirujących elementów maszyn, 
– zagrożenie płynami pod ciśnieniem, 
– nieprawidłowe oświetlenie, 
– zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym. 
 Niemniej istotne są zagrożenia wynikające z warunków pracy, bowiem mogą one wywierać du-
ży wpływ na bezpieczeństwo wykonywanej pracy. Do zagrożeń tych zalicza się [15]: 
– zagrożenie potknięcia i/lub poślizgnięcia na drodze dojścia, jak i na stanowisku pracy, 
– zagrożenie spowodowane brakiem ciągłości trasy – rozerwanie się mocowań szyn i rozjaz-

dów, 
– zagrożenie pracy na wysokości, 
– zagrożenie ze strony przedmiotów ciężkich i wielkogabarytowych – brak uwagi przy załadun-

ku, rozładunku, transporcie i przechodzeniu obok załadowanych elementów, 
– zagrożenie zaprószenia oczu, 
– zagrożenie najechania i potrącenia przez środek transportu, 
– zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym. 
 Do istotnych ograniczeń stosowania urządzeń transportowych z napędem spalinowym w pod-
ziemnych wyrobiskach kopalń węgla kamiennego należą: 
– emisja spalin do atmosfery kopalnianej, 
– zwiększające się masy transportowanych ładunków, zwłaszcza kompletnych maszyn i urządzeń 

oraz ich elementów. 
 Norma PN EN 1679-1:2000, zdaniem autorów, dość liberalnie traktuje zagadnienie emisji spa-
lin przez maszyny stosowane w podziemiach kopalń. Jednak krajowe „przepisy eksploatacyjne” [14], 
wprowadzają w tym zakresie istotne ograniczenia, spośród których najistotniejsze to: 
– §542. Liczbę pracujących w wyrobisku maszyn z napędem spalinowym ustala się tak, aby za-

wartość szkodliwych gazów w powietrzu nie przekroczyła dopuszczalnych wartości określo-
nych w §187 ust. 2. 
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– §187.2. Wszystkie dostępne wyrobiska i pomieszczenia należy przewietrzać w taki sposób, aby 
stężenie tlenu w powietrzu nie było mniejsze niż 19% (objętościowo), a najwyższe dopuszczal-
ne stężenie innych, gazowych składników nie przekraczało wartości przedstawionych w tabeli 5. 

 
Tabela 5. Dopuszczalne stężenie gazów w wyrobisku górniczym [15] 
Table 5. Permissible concentration of gases in mine working [15] 

Rodzaj gazu NDS/mg/m3 
(objętościowo i %) 

NDSCh/mg/m3 
(objętościowo i %) 

Dwutlenek węgla - 
(1,0) 

- 
(1,0) 

Tlenek węgla 30 
(0,0026) 

180 
(0,015) 

Tlenek azotu 5 
(0,00026) 

10 
(0,00052) 

Dwutlenek siarki 2 
(0,000075) 

5 
(0,0019) 

Siarkowodór 10 
(0,0007) 

20 
(0,0014) 

 
 Wymienione rozporządzenie, bezpośrednio określa maksymalną ilość tlenku węgla w spalinach 
emitowanych do atmosfery kopalnianej na poziomie 500 ppm. 
 Z drugiej strony, zwiększające się masy transportowanych ładunków skłaniają do stosowania sil-
ników spalinowych o większych mocach, emitujących coraz większe ilości spalin i ciepła do ota-
czającej atmosfery kopalnianej oraz zużywające większą ilość tlenu w procesie spalania. 
 Oddzielnym problemem jest wciąż stosunkowo niską sprawność transmisji momentu obrotowe-
go z silnika spalinowego na koła jezdne. Powszechnie stosowanymi są: hydrauliczna transmisja 
momentu z silnika spalinowego na koła jezdne (tzw. napęd spalinowo-hydrauliczny) oraz sprzęże-
nie cierne koło–szyna jezdna. Podwyższenie sprawności tych układów pozwoliłoby na lepsze wy-
korzystanie mocy stosowanych silników spalinowych. 
 W przypadku kolei podwieszonych należy zwrócić uwagę na fakt, że wzrost możliwości trans-
portowych napędów spalinowych (i zestawów nośnych) nie koreluje z rozwojem możliwości ob-
ciążania tras jezdnych, wynikających z wskaźników wytrzymałościowych szyn, złączy szynowych 
oraz stosowanych sposobów podwieszenia trasy [5]. 
 Powyższe ograniczenia determinują kierunki rozwoju górniczych urządzeń transportujących 
z napędem spalinowym przeznaczonych do stosowania w podziemiach kopalń węgla kamiennego. 
 
 
4. TENDENCJE ROZWOJU GÓRNICZYCH MASZYN TRANSPORTOWYCH 

Z NAPĘDAMI SPALINOWYMI 
 
Rozwój urządzeń transportowych z napędami spalinowymi w górnictwie podziemnym uzależniony 
będzie od szeregu czynników, spośród których najistotniejszym są ograniczenia wynikające z prze-
kroczenia dopuszczalnego stężenia spalin, a zwłaszcza ich toksycznych składników w wyrobiskach 
górniczych. Wpływ na rozwój tych urządzeń będzie miało również zwiększanie efektywności trans-
portu i poszukiwanie rozwiązań spełniających w coraz większym stopniu potrzeby transportowe ko-
palń. Efektywność transportu będzie ściśle związana z prędkością jazdy, stanem torowiska, organi-
zacją rozjazdów i stanowisk przeładunkowych. 
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 W zakresie ograniczenia ilości emitowanych spalin i ich toksycznych składników przewiduje się 
następujące kierunki rozwojowe: 
– wdrażanie nowych konstrukcji silników spalinowych w oparciu doświadczenia przemysłu samo-

chodowego; 
– wdrożenie katalizatorów przystosowanych do pracy w warunkach zagrożonych wybuchem; 
– zastosowanie przepłuczki spalin do przechwytywania substancji smolistych; 
– wdrożenie spalinowo-elektrycznych napędów hybrydowych. 
 Wprowadzanie przez Unię Europejską kolejnych standardów emisji spalin przez pojazdy samo-
chodowe, od EURO I do EURO VI wymusiło na producentach silników ciągły postęp technolo-
giczny. Wymagania EURO VI w stosunku do EURO I redukują zdecydowanie możliwość emisji 
toksycznych związków, na przykład trzykrotnie CO i szesnastokrotnie NOx. Staje się to możliwe 
przez zwiększanie sprawności silników dzięki czemu na jednostkę mocy zużywa się mniej paliwa. 
Jednak podstawowym sposobem ograniczenia emisji szkodliwych związków jest stosowanie kata-
lizatora. Stąd też adaptacja silnika do zastosowań górniczych, z pominięciem katalizatora nie bę-
dzie mogła przynieść oczekiwanego skutku. Dotychczas nie podejmowano prób zastosowania kata-
lizatora w warunkach podziemi kopalń, z uwagi na zbyt wysoką temperaturę jego pracy, która wy-
nosi około 600–800ºC. W warunkach dołowych temperatura napędu spalinowego w żadnym miej-
scu nie powinna przekraczać 150ºC. Przy małej ilości pracujących w kopalniach napędów spali-
nowych problem nie był w zasadzie dostrzegany. Oczywistym jest, że należałoby wykorzystać ka-
talizatory adaptowane z przemysłu samochodowego. Możliwym do wdrożenia sposobem będzie 
osłonięcie katalizatora materiałem izolującym termicznie, wewnątrz którego będzie przepływał czyn-
nik chłodzący. Biorąc pod uwagę, że katalizator skutecznie co najmniej kilkukrotnie redukuje emi-
sję tych tlenków, byłoby możliwe zwiększanie ilości pracujących napędów spalinowych, pod wa-
runkiem utrzymania zawartości tlenu w powietrzu kopalnianym powyżej 19%. 
 Doświadczenia związane ze stosowaniem płuczek spalin, których podstawowym zadaniem jest 
obniżenie ich temperatury, wskazują na dużą efektywność tych urządzeń w uławianiu substancji 
smolistych. Uławianie substancji smolistych nie zapewnią wprowadzane do urządzeń transporto-
wych płuczki suche, które są jednak wygodniejsze w użyciu, z uwagi na brak konieczności uzupeł-
niania wody. Należy zatem poszukiwać sposobu redukcji substancji smolistych, bez konieczności 
stosowania płuczki wodnej. 
 Zastosowanie napędów hybrydowych, spalinowo-elektrycznych budzi szereg wątpliwości w as-
pekcie ich stosowania w podziemiach kopalń węgla. W przypadku lokomotyw spalinowych, które 
są eksploatowane na nachyleniach do 4°, a przeważnie do 2°, z jednej strony można liczyć tylko na 
niewielki odzysk energii z procesu hamowania, z drugiej zwiększenie masy lokomotywy z powodu 
wprowadzenia elektrycznej części napędowej (akumulatora, generatora, silników, przetworników) 
polepszałby możliwości pociągowe maszyny w przeciwieństwie do ciągników podwieszonych lub 
spągowych, które pracują na dużych nachyleniach do 30°. Podczas zjazdu po nachyleniu można by 
liczyć na znaczny odzysk energii, ale podczas jazdy po wzniosie masa urządzeń elektrycznych na-
pędu hybrydowego znacząco zmniejszałaby możliwości pociągowe ciągnika. Dodatkowo, napęd 
hybrydowy może spowodować znaczący wzrost kosztów zakupu lokomotywy czy ciągnika i ten 
aspekt również należy mieć na uwadze analizując możliwości zastosowania napędów hybrydowych 
w górnictwie. 
 Zwiększenie efektywności transportu urządzeń z napędem spalinowym odbywać się będzie po-
przez: 
– zwiększanie mocy urządzeń transportowych oraz nośności tras jezdnych; 
– wdrażanie urządzeń o podwójnym systemie przeniesienia napędu w celu ograniczenia ilości 

przeładunków; 
– monitoring środków transportu w celu umożliwienia bezkolizyjnego transportu. 
 Zwiększanie mocy napędów urządzeń transportujących jest wymuszane ciągłym wzrostem mas 
urządzeń wyposażenia ścianowego, zwłaszcza obudów zmechanizowanych. Rosną koszty zakupu 
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tych urządzeń, dlatego jednym ze sposobów kompensacji kosztów jest wydłużenie dyspozycyjnego 
czasu urządzeń, poprzez skrócenie czasu transportu. Wzrost mocy może przekładać się na wzrost 
siły pociągowej, ale również prędkości. Spowoduje to konieczność zwiększenia nośności tras jezd-
nych  pozwalających na transport z większymi prędkościami i większymi masami. Dotyczy to tras 
podwieszonych, które do chwili obecnej bazują na profilu I 155. Uzasadnieniem tego jest domina-
cja transportu podwieszonego nad spągowym z uwagi na specyfikę wyrobisk górniczych i wzrost 
transportowanych mas jednostkowych. 
 Urządzenia o podwójnym systemie przeniesienia napędu wpisują się w trend ograniczania czasu 
transportu, z uwagi na możliwość ograniczenia liczby przeładunków i zwiększenia prędkości jaz-
dy. Przykładem maszyny o podwójnym systemie przeniesienia napędu jest wspomniany już wcze-
śniej ciągnik spągowy PIOMA-VACAT. Znane z kolejek podwieszonych możliwości transportowe 
przy wykorzystaniu ciernego przeniesienia napędu są wystarczające na nachyleniach tras do około 
20  i tam, gdzie listwa cierna w trasie jest czysta i sucha. Napęd zębaty pozwala na jazdę po lokal-
nie zawodnionych odcinkach transportowych i na nachyleniach do 30 . Rodzaj wykorzystywanego 
w danym momencie napędu zależy tylko od rodzaju ułożonych na danym odcinku torów kolejki. 
Przejście z jednego napędu na drugi odbywa się płynnie i sekwencyjnie, bez zatrzymywania cią-
gnika. 
 

 
 
Rys. 13. Widok od dołu pracujących kół zębatych modułu napędowego ciagnika PIOMA-VACAT [1] 
Figure 13. Bottom view of operating toothed wheels in a drive module of PIOMA-VACAT hauler [1] 

 
 Kolejną tendencją w zakresie rozwoju ciągnika o podwójnym systemie przeniesienia napędu 
jest nowe rozwiązanie ciągnika spalinowego do kolei spągowych opracowane przez ITG KOMAG. 
Maszyna ta będzie mogła pracować jako lokomotywa lub jak ciągnik zębatkowy na nachyleniach. 
Ideowo ciągnik ten jest zbliżony do wdrożonego przez RFM Ryfama S.A. ciągnika SKZ-81, ale 
jest znacząco udoskonalony. 
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Rys. 14. Widok ogólny nowego rozwiązania ciągnika spalinowego do kolei spągowych 
(źródło własne autorów) 
Figure 14. General view of new design of diesel hauler for floor mounted railway (authors’ source) 

 
 Masa agregatu oraz masa kabin jest w całości wykorzystana do nacisku na koła jezdne, a to prze-
kłada się na dużą siłę sprzężenia ciernego kół z szyną i możliwość pełnego wykorzystania mocy 
w funkcji jazdy lokomotywowej. Tego rodzaju maszyna będzie umożliwiać bez transport od szybu 
do przodków wydobywczych bez przeładunków, co przełoży się wzrost bezpieczeństwa pracy. 
 Monitorowanie położenia środków transportu w wyrobiskach transportowych wynikać będzie 
z coraz większego zakresu ich stosowania w kopalniach. W celu umożliwienia planowania jak naj-
bardziej efektywnego transportu przewiduje się konieczność tworzenia systemów nadzoru i plano-
wania ruchu. Systemy te będą oparte o technologię RFID. Kontrola ruchu kolejek będzie najpraw-
dopodobniej realizowana z wykorzystaniem bezprzewodowych układów nadawczo-odbiorczych. 
Skład transportowy posiadając elementy nadawcze (tzw. tagi) na początku i na końcu składu, prze-
mieszczając się w okolicach anten rozmieszczonych w wyrobiskach będzie lokalizowany przez sys-
tem. Dane na temat ruchu składów transportowych będzie można wizualizować na dołowych lub 
powierzchniowych stanowiskach dysponenckich. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
W ostatnich latach w polskich kopalniach węgla kamiennego dokonano głębokiej technicznej re-
strukturyzacji systemów transportowych. W miejsce wypadkogennych i kosztownych w eksploata-
cji systemów z liną otwartą (kołowroty) oraz liną zamkniętą (koleje podwieszone i spągowe) wdro-
żono systemy transportu podwieszonego i spągowego z napędem spalinowym. Pomimo bardzo wie-
lu zalet systemy te cechuje jednak szereg ograniczeń, tj.: emisja toksycznych składników spalin czy 
też emisja zwiększonej ilości ciepła do atmosfery kopalnianej. Rozwój górniczych napędów spali-
nowych uzależniony będzie zatem od emisji spalin, z jednoczesnym uzyskaniem maksymalnej 
sprawności układu napędowego. 
 Rozwój komponentów elektrycznych, bezpiecznych w eksploatacji w podziemiach kopalń, spo-
woduje prawdopodobnie ukierunkowanie rozwoju systemów transportu na napędy elektryczne, 
w tym zasilane z własnych źródeł. 
 Niewykluczone, że w dalszym rozwoju napędów lokomotyw i ciągników spalinowych uwzględ-
nione zostaną wodorowe ogniwa paliwowe, czemu będzie sprzyjał rozwój tej technologii w prze-
myśle samochodowym. Korzystnym aspektem możliwości wykorzystania wodorowego ogniwa jest 
stosunkowo niska temperatura procesu przemiany energii wewnątrz ogniwa, nieprzekraczająca 100 C. 
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 Największy wpływ na scenariusz rozwoju urządzeń transportowych będzie miała jednak per-
spektywa węgla kamiennego jako paliwa energetycznego, struktura cen konkurencyjnych nośni-
ków energii oraz rozwój nowych technologii. 
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Trends in Development of Mine Transportation Machines with Diesel Drive 
 
Systematic of transportation means with diesel drive, designed for use in hard coal mines under-
ground, was presented. Examples of designs of transportation machines with diesel drives currently 
used in Polish mines were given. Attention was drawn to the advantages and limitation of using 
diesel drives in the Polish mining industry. Trends in development of mine transportation machines 
with diesel drive were specified. 
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STRESZCZENIE: Artykuł dotyczy opisu systemu BCE (Belt Conveyor Editor), którego zadaniem 
jest akwizycja danych oraz ich wykorzystanie do wspomagania zarządzania eksploatacją taśm prze-
nośnikowych. Opisano budowę, funkcjonowanie i informacje jakie mogą zostać uzyskane w wyni-
ku działania systemu BCE w oddziałach transportu taśmowego KGHM. W podsumowaniu przed-
stawiono plany związane z rozwojem BCE. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Złącze taśmy, taśma przenośnikowa, przenośnik taśmowy, monitoring, 
eksploatacja systemów maszynowych 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Przenośniki taśmowe w ostatnich kilkudziesięciu latach zdobyły i utrzymały dominującą pozycję 
w grupie środków do transportu materiałów sypkich. W zależności od rodzaju wydobywanych mi-
nerałów, a tym samym technologii urabiania systemy te przybierają postać mniej lub bardziej skom-
plikowanych struktur. W kopalniach węgla brunatnego, kamiennego i rud miedzi tworzą rozległe 
i złożone systemy transportowe. Przykładowo przenośnikowy układ transportowy kopalń KGHM 
tworzy około 180 przenośników o sumarycznej długości około 136 km. 
 W większości zakładów, gdzie pracują urządzenia transportu taśmowego, znajdują one zasto-
sowanie przeważnie w transporcie głównym kopaliny użytecznej, który z punktu widzenia zakładu 
ma znaczenie kluczowe. Jego sprawne działanie wywiera bezpośredni i bardzo znaczący wpływ na 
efektywność ekonomiczną całego zakładu. Przestoje czy ograniczenia wydajności przenośnikowe-
go systemu transportowego, mogą powodować znaczne straty wynikające z konieczności wstrzy-
mywania robót górniczych i stąd opóźnień w realizacji planu wydobywczego. 
 Ze względu na swoje strategiczne znaczenie w przemyśle pozyskiwania surowców mineralnych 
przenośniki taśmowe wymagają sprawnego zarządzania procesem eksploatacji. Jednak z uwagi na 
liczbę użytkowanych przenośników i ich podzespołów nie jest możliwe sprawne i efektywne za-
rządzanie informacją realizowane wyłącznie z wykorzystaniem tradycyjnego obiegu dokumentów 
i dlatego też od wielu lat podejmowane są próby budowy informatycznych systemów umożliwia-
jących kontrolę procesu eksploatacji wybranych podzespołów przenośników. 
 Bazując na wieloletnich doświadczeniach z eksploatacji przenośników taśmowych, można wy-
różnić grupę elementów, które ze względu na ich koszt oraz istotny wpływ na niezawodność prze-
nośnika powinny zostać poddane szczegółowej obserwacji podczas procesu eksploatacji. 
 Z reguły najdroższym elementem składowym przenośnika taśmowego jest taśma, której cena 
zakupu stanowi około 40–60% kosztów inwestycyjnych, a ze względu na przyspieszone zużycie 
w trudnych warunkach pracy przenośnika koszt jej napraw, wymiany i regeneracji jest istotną po-
zycją wydatków eksploatacyjnych. 
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 W trakcie pracy realizowanej przez IGSM PAN związanej z rozszerzeniem funkcjonalności sys-
temu EKSPERT o obszar zarządzania dla Działów Energomechanicznych w kopalniach oraz za-
kładach przeróbczych (EKSPERT MT/ZWR) powstała idea opracowania zintegrowanego systemu 
zarządzania procesem eksploatacji taśm przenośnikowych w kopalniach KGHM [6]. W opracowa-
niu założeń funkcjonalnych tego systemu wykorzystano doświadczenia w eksploatacji taśm i złą-
czy przez działy MT oddziałów ZG Lubin, ZG Polkowice-Sieroszowice oraz ZG Rudna. Szczegól-
nie istotne były doświadczenia w zakresie raportowania procesu eksploatacji złącz i taśm zawarte 
w systemie SZOT funkcjonującym w dziale MT ZG Rudna [3]. 
 Opracowany system przyjął nazwę BCEKGHM z uwagi na wykorzystanie technologii Belt Con-
veyor Editor wspomaganej systemem baz danych ORACLE [10]. 
 
 
2. SYSTEM BCEKGHM 

 
System do wspomagania zarządzania podzespołami przenośnika taśmowego umożliwia opis struk-
tury przenośnika wraz z jego parametrami technicznymi i zapisanie tych informacji w bazie da-
nych. Dane te w trakcie eksploatacji ulegają modyfikacji np. w wyniku wymiany odcinka taśmy, 
silnika itp., co jest odzwierciedlane w bazie danych. Podczas zapisu informacji o operacjach zwią-
zanych z modyfikacjami dotyczącymi przenośnika i jego podzespołów tworzy się zbiór danych, któ-
ry analizowany w odpowiedni sposób pozwala wygenerować raporty wspomagające procesy de-
cyzyjne dotyczące eksploatacji analizowanych urządzeń. 
 System BCE podzielony jest na serwer bazy danych i aplikację kliencką (rys. 1), która jest In-
stalowana na stacjach roboczych użytkowników systemu. Użytkownik po uruchomieniu aplikacji 
nawiązuje połączenie z bazą danych, aby uzyskać możliwość przeglądania informacji zapisanych 
w systemie oraz generowania raportów. Użytkownicy o wyższym poziomie uprawnień mają możli-
wość wprowadzania oraz modyfikowania danych zapisanych w bazie. Aplikacja kliencka generuje 
wtedy interfejs do wprowadzania zmian, po czym wysyła żądanie realizacji zadania do bazy da-
nych, gdzie sprawdzane są uprawnienia użytkownika do wykonania zadania, rozstrzygana jest po-
prawność wprowadzonych danych oraz w przypadku pomyślnego przejścia tych kroków realizm-
wana jest procedura modyfikująca dane. Baza danych w tym przypadku służy nie tylko do prze-
chowywania danych i kontroli uprawnień, ale również jest w niej zaimplementowana tzw. logika 
biznesowa, co zwiększa poziom bezpieczeństwa oraz wydajność całego systemu [4]. 
 

 
 
Rys. 1. Schemat systemu BCE (Belt Conveyor Editor) 
Figure 1. Scheme of the BCE system 
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3. CYKL ŻYCIA TAŚMY W PROCESIE EKSPLOATACJI PRZENOŚNIKA 
 
Podczas eksploatacji przenośników taśmowych pracujących w systemach transportowych taśma 
znajdująca się w tym systemie podlega pewnemu cyklowi życia. Ogólna postać cyklu życia dla te-
go elementu została zaprezentowana na rysunku 2. 
 

 
 
Rys. 2. Cykl życia (istnienia) odcinka taśmy przenośnikowej w systemie transportowym 
Figure 2. Life cycle of the belt conveyor section in transport system 

 
 Cykl życia taśmy przenośnikowej w systemie transportowym składa się z kilku etapów. Po do-
tarciu taśmy przenośnikowej do odbiorcy jest ona często przez pewien okres czasu magazynowana, 
następnie trafia do eksploatacji, gdzie podlega użytkowaniu i obsługiwaniu, a po zużyciu jest lik-
widowana. Jest to najprostszy możliwy przypadek, ale może zdarzyć się, że odcinek taśmy jest wy-
cofywany na pewien czas z eksploatacji i magazynowany. Schemat na rysunku 2 przedstawia stany 
i operacje występujące podczas cyklu życia odcinka taśmy przenośnikowej w rozbudowanym sys-
temie transportowym. 
 Poszczególne etapy cyklu życia związane są z realizowaniem różnych operacji na elemencie, któ-
rego ten cykl życia dotyczy. W przypadku odcinka taśmy przenośnikowej są to: montaż, demon-
taż, naprawa, likwidacja, podział, wprowadzenie nowego odcinka do magazynu. Przy użyciu infor-
macji dotyczących tych operacji możliwe jest wydzielenie większości spotykanych etapów w cyklu 
życia dla elementu oraz określenie czasu, jaki dany element spędził w każdym z nich. Jest to o tyle 
ważne, że umożliwia analizę procesu eksploatacji pod względem efektywności jego prowadzenia 
poprzez wyznaczenie wskaźników niezbędnych przy takiej ocenie. Przy tworzeniu systemu nadzo-
rującego proces eksploatacji podzespołów przenośników taśmowych, niezbędne jest odwierciedle-
nie w systemie wszystkich istotnych procesów, którym opisywane elementy podlegają. Najwłaś-
ciwszym podejściem jest odzwierciedlenie ich rzeczywistego cyklu życia. 
 W systemie BCE przejścia pomiędzy poszczególnymi stanami cyklu życia elementu nazywane 
są operacjami eksploatacyjnymi. W trakcie ich realizacji zapisywana jest nie tylko informacja o zmia-
nie stanu, ale modyfikowane są również powiązania pomiędzy elementami modelowanymi w sys-
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temie, np. podczas operacji montażu odcinek taśmy otrzymuje powiązanie z przenośnikiem na któ-
rym pracuje. Podczas rozpatrywania okresu w którym odcinek był użytkowany, zdarzenia dotyczą-
ce przenośnika taśmowego (który również posiada własny cykl życia) mogą mieć wpływ na wa-
runki eksploatacyjne odcinka. Dzięki temu odcinek taśmy w systemie BCE może być poddany ana-
lizie z uwzględnieniem otoczenia w którym pracował. 
 
 
4. OPERACJE EKSPLOATACYJNE 
 
Po uruchomieniu aplikacji w głównym oknie programu po lewej stronie widoczna jest przeglą-
darka bazy danych, w środkowej części jest obszar w którym można przeglądać strukturę prze-
nośnika wczytanego z bazy danych jeśli użytkownik pracuje z modułem bazodanowym lub struk-
turę przenośnika zapisanego w pliku, natomiast po prawej stronie jest okno właściwości umożliw-
wiające przeglądanie szczegółowych danych aktualnie zaznaczonego elementu przenośnika. Każdy 
element posiada własny zestaw parametrów techniczno-ruchowych. W dolnej części programu znaj-
duje się okno „Magazyn systemu BCE”, gdzie można uzyskać dostęp do elementów nieprzypisa-
nych w danym momencie do żadnego przenośnika. 
 

 
 
Rys. 3. Główne okno programu BCEKGHM 
Figure 3. Main window of BCEKGHM program 

 
 Program BCE zbudowany jest z zestawu modułów, które dostarczają ściśle określone funk-
cjonalności. Jeden z modułów służy do tworzenia konfiguracji przenośnika, która może następnie 
zostać zapisana do pliku lub wysłana do bazy danych. Inny moduł na tej podstawie tworzy gra-
ficzną wizualizację przenośnika. Zarządzanie eksploatacją taśm przenośnikowych co jest realizo-
wane w programie przez dedykowany do tego moduł współpracujący z zewnętrzną bazą danych. 
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Rys. 4. Nawiązywanie połączenia z bazą danych 
Figure 4. Establishing connection to data base 
 
 Podczas pracy z aplikacją w trybie projektowym program nie komunikuje się z siecią, gdyż nie 
wszystkie moduły wymagają tego do pracy. Jeśli użytkownik ma zamiar utworzyć nowy przenoś-
nik nie musi łączyć się z bazą danych aż do momentu w którym uzna, że należy wprowadzić do 
niej utworzony właśnie przenośnik. W celu przeglądania zawartości bazy należy nawiązać z nią 
połączenie, po czym do okna przeglądarki wczytana zostaje struktura symbolizująca przynależność 
przenośników do kopalni i oddziałów taśmowych. Po odszukaniu i otworzeniu jednego z przenoś-
ników w centralnej części aplikacji otwiera się dodatkowe okno umożliwiające przeglądanie wew-
nętrznej struktury konkretnego przenośnika. 
 W trakcie zaznaczania elementów wchodzących w skład przenośnika w oknie właściwości 
wyświetlają się szczegółowe dane dotyczące aktualnie wybranego elementu. Z tego miejsca można 
te informacje edytować co zostanie odzwierciedlone w bazie danych i będzie dostępne dla pozosta-
łych użytkowników. Można modyfikować również samą strukturę przenośnika poprzez dodawanie 
i usuwanie elementów składowych urządzenia. Ponieważ nie jest to etap projektowania, a wszyst-
kie modyfikacje dotyczą elementów przechowywanych w bazie danych, modyfikacje te powinny 
odzwierciedlać operacje eksploatacyjne wykonywane na rzeczywistym przenośniku takie jak: mon-
taż odcinka taśmy, wykonanie złącza, naprawa złącza, podział odcinka itp. Operacje te inicjuje się 
poprzez wywołanie menu kontekstowego elementu na którym chcemy wykonać jakąś czynność. 
 

 
 
Rys. 5. Okno programu z zaznaczonym elementem przenośnika 
Figure 5. Application window with loaded conveyor and one element selected 
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Rys. 6. Menu kontekstowe z operacjami eksploatacyjnymi 
Figure 6. Context menu with exploitation operations 
 
 Zestaw operacji możliwych do wykonania różni się w zależności od typu elementu którego do-
tyczą, czego przykładem może być operacja Podzia  odcinka charakterystyczna wyłącznie dla od-
cinków taśm. Po wybraniu operacji do wykonania użytkownik jest prowadzony przez serię okien 
dialogowych w których podaje szczegóły dotyczące zdarzenia, takie jak rzeczywista data wykona-
nia operacji na przenośniku, czas trwania operacji, przyczyna, pracownicy wykonujący itp. Po za-
twierdzeniu, żądanie wykonania operacji eksploatacyjnej wysyłane jest do bazy danych, gdzie od-
bywa się weryfikacja wprowadzonych informacji, oraz realizacja żądania. Jeśli baza nie zgłosi żad-
nych problemów aplikacja pobiera dane z bazy w celu odświeżenia udostępnionego użytkowniko-
wi widoku. Operacje modyfikujące dane w bazie danych wykonywane są na serwerze, natomiast 
budowa interfejsu, generowanie raportów i inne operacje niemodyfikujące danych na serwerze są 
realizowane przez aplikację. Taki tryb realizacji zadań przez aplikację o architekturze klient-serwer 
nazywany jest rich client [boudreau07]. 
 

 
 
Rys. 7. Pobieranie danych potrzebnych do wykonania operacji podziału 
Figure 7. Wizard window gathering data for execution of split operation 
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 Rysunek 7 przedstawia okno które wyświetliło się po wybraniu z menu kontekstowego odcinka 
taśmy operacji podzia  odcinka. W tym przykładzie użytkownik proszony jest o podanie miejsca 
w którym ma nastąpić podział. W wyniku zatwierdzenia tej operacji na przenośniku w miejscu 
gdzie poprzednio był jeden odcinek teraz znajdują się dwa krótsze. W kolejnym kroku można zde-
montować jeden z nich, co oczywiście oznaczać będzie skrócenie całej pętli taśmy lub połączyć 
oba odcinki za pomocą złącza. Wszystkie te informacje zapisywane są przez system, dzięki czemu 
w późniejszym okresie można dotrzeć do historii określonego odcinka taśmy i uzyskać informację 
o jego czasie pracy, wykonywanych naprawach, podziałach itp. 
 
 
5. MAGAZYN SYSTEMU BCE 
 
Do bazy danych programu nowe elementy wprowadza się poprzez Magazyn systemu BCE. Obiekty 
znajdujące się w magazynie stają się dostępne dla operacji montażu na przenośniku. Elementy zde-
montowane z przenośnika również zostają wycofane do „Magazynu” co umożliwia ich ewentualny 
ponowny montaż na innym urządzeniu. 
 

 
 
Rys. 8. Wprowadzanie odcinka taśmy do magazynu 
Figure 8. Adding belt segment to warehouse 
 
 Interfejs programu został zaprojektowany w taki sposób aby zarządzanie dowolnymi element-
tami przenośnika było maksymalnie do siebie zbliżone, co odróżnia podejście które w centralnym 
miejscu stawia taśmę przenośnikową i składające się na nią odcinki i złącza. W przypadku rombu-
dowy programu o obsługę pozostałych elementów przenośnika wymagane jest tylko uwzględnienie 
operacji eksploatacyjnych, które są dla nich charakterystyczne i zaimplementowanie ich obsługi. 
Sposób prezentacji tych elementów oraz nawigacji do nich w programie pozostanie w większości 
przypadków bez zmian. 
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 W uproszczeniu w relacyjnych bazach danych informacje przechowywane są w zbiorze tabel. 
Wiele programów wykorzystuje sposób prezentacji tych danych zbliżony do sposobu ich przecho-
wywania. W warstwie prezentacji programu BCE zostały wykorzystane struktury w postaci drzew 
wszędzie, gdzie było to uzasadnione. Jest to podejście które zbliża sposób prezentacji informacji 
do ich postrzegania w rzeczywistym świecie niezależnie od sposobu ich przechowywania. W wielu 
programach drzewa są statyczne i służą jedynie do nawigacji w interfejsie programu, w programie 
BCE drzewa są dynamicznie konstruowane z danych. 
 
 
6. RAPORTOWANIE W SYSTEMIE BCE 
 
Poza modułami pozwalającymi wprowadzać informacje o eksploatacji, system pełniący rolę wspo-
magającą w gospodarce przenośnikami taśmowymi powinien pozwalać dotrzeć do informacji wpro-
wadzonych do bazy, w sposób umożliwiający użytkownikowi bezpośrednie ich wykorzystanie bez 
konieczności przetwarzania. W systemie BCE taką role pełni moduł raportowy, który na podstawie 
informacji pobieranych z bazy danych w chwili generowania raportu dokonuje ich przetworzenia, 
a następnie buduje raport wykorzystując przygotowane szablony. W tym przypadku pojęcie rapor-
tu należy rozumieć jako zestawienie tabel i wykresów zawierających skondensowaną informacje 
przetworzoną przez bazę danych i prezentowaną w sposób przyjazny i łatwy w interpretacji dla od-
biorcy. 
 

 
 
Rys. 9. Raport z operacjami wykonanymi na przenośniku 
Figure 9. Conveyor’s history report 
 
 Z punktu widzenia użytkownika posługiwanie modułem raportowym jest łatwe i intuicyjne. Aby 
wygenerować raport użytkownik musi połączyć się z bazą danych i nacisnąć odpowiedni przycisk, 
który jest dostępny w głównym oknie interfejsu użytkownika.  Przycisk ten jest na początku nieak-
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tywny, gdyż ze względu na dużą liczbę raportów przyjęto konwencję ich wywoływania w kon-
tekście elementów których dotyczą. Wystarczy wskazać odpowiedni przenośnik, oddział kopalni 
czy kopalnię i można wygenerować raport, którego zakres będzie bezpośrednio związany ze wska-
zanym elementem. Na przykład raport generujący zestawienie odcinków taśm wywołany z kontek-
stu kopalni wyświetla wszystkie odcinki taśm znajdujące sie w kopalni, ten sam typ raportu wywo-
łany z kontekstu oddziału wyświetla tylko odcinki znajdujące się w oddziale. Niektóre raporty wy-
posażone są również w zestaw filtrów, które dają użytkownikowi możliwość modyfikowania ich 
zawartości np. poprzez wyszukiwanie elementów określonego producenta, długości czy czasu pra-
cy. W systemie znajduje się też wiele raportów, które są przeznaczone tylko dla określonego typu 
elementów, co wiąże się z tym, że są one dostępne jedynie z kontekstu tych elementów, przykła-
dem jest raport pokazujący historię eksploatacyjną przenośnika, odcinka taśmy lub złącza (rys. 9). 
 Raport (rys. 9 i 10), który powstaje w wyniku działania modułu raportowego jest to dokument 
elektroniczny, który może służyć jedynie do przeglądania w celu weryfikacji pewnych informacji, 
ale może również być zapisywany w kilku różnych formatach danych (np. html, pdf, doc, xls) co 
w razie konieczności pozwala na dzielenie się informacjami zawartymi w bazie danych tylko w wy-
branym zakresie i bez potrzeby udostępniania samej bazy. 
 

 
 
Rys. 10. Zestawienie złącz w skali kopalni 
Figure 10. Belt splices types in mine summary 
 
 W obecnej postaci systemu BCEKGHM główny nacisk został położony na obsługę odcinków taśm 
i złącz, co też ma odbicie w strukturze raportów. Zdecydowana większość z nich dotyczy odcina-
ków i złączy. Wszystkie dostępne raporty mogą zostać podzielone na dwie grupy: raportów ogól-
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nych i raportów dotyczących taśm i złączy. Raporty ogólne są to raporty zawierające informacje 
o przenośnikach ich parametrach technicznych w ujęciu ogólnym. Raporty dotyczące odcinków 
taśm i złączy można podzielić dodatkowo na trzy grupy według kryterium dostarczanych informa-
cji i są to raporty analityczne, ewidencyjne i historii eksploatacji. Raporty analityczne to raporty, 
które w wyniku działania dostarczają użytkownikowi statystycznie przetworzonej informacji w po-
staci wskaźników, zestawień lub wykresów. Ich działanie jest mocno uzależnione od zawartości ba-
zy danych, im baza jest bogatsza tym informacje dostarczane przez tą grupę raportów są bardziej 
wartościowe, gdyż oszacowania statystyczne zyskują na pewności wraz ze zwiększaniem ilości 
materiału na podstawie którego są tworzone. Druga grupa, raporty ewidencyjne, które tworzą listy 
elementów wybranego typu znajdujące się obecnie w użytkowaniu, raporty te mogą być wywoły-
wane z różnych kontekstów oraz wyposażone są w zestawy filtrów, o których wspominano wcześ-
niej. Ostatnia grupa raportów to raporty historii eksploatacji, które umożliwiają prześledzenie wszyst-
kich zdarzeń eksploatacyjnych dotyczących odcinków taśm i złącz jakie zostały wykonane (np. na-
prawa, montaż, demontaż) wraz z wszystkimi istotnymi informacjami ich dotyczącymi. Możliwe jest 
prześledzenie historii odcinka taśmy od chwili jego wprowadzenia do systemu do momentu likwi-
dacji, nawet jeżeli odcinek był przenoszony pomiędzy przenośnikami i dzielony na mniejsze odcin-
ki. Można również przy użyciu tych raportów śledzić historie operacji wykonywanych na przenoś-
niku. 
 Mechanizm raportów i sposób jego obsługi został tak przygotowany, aby możliwy był jego dal-
szy rozwój. Kontekst, którym najczęściej jest element przenośnika, jest naturalnym pojemnikiem 
do którego można dodawać nowe raporty poszerzając w ten sposób możliwości programu doty-
czące analizy danych. 
 Cała praca związana z generowaniem raportów spoczywa na aplikacji klienckiej, a dokładniej 
na module raportowym. Serwer dostarcza tylko danych. Dzięki temu można użytkownikom dos-
tarczyć różne zestawy raportów do zainstalowania w programie, jak również przygotowywać rapor-
ty pod potrzeby indywidualnego użytkownika bez ingerencji w część serwerową aplikacji. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Podstawowym zadaniem systemu BCE, wdrożonego w kopalniach KGHM, jest akwizycja i analiza 
danych pochodzących z procesu eksploatacji przenośników taśmowych. Ich wykorzystanie daje 
możliwość zrealizowania większości potrzeb informacyjno-analitycznych pojawiających się w prze-
nośnikowych systemach transportowych. Obecnie trwają prace nad dalszym rozwojem aplikacji, 
który ukierunkowany jest na kilka obszarów: 
– rozszerzenie funkcjonalności programu o gromadzenie i analizę informacji dotyczącą podzes-

połów układów napędowych i napinających, 
– rozbudowa modułu raportowego o możliwość analizy niezawodności poszczególnych podzes-

połów jak również całego przenośnika, prognozowanie czasu pracy, planowanie remontów i wy-
mian podzespołów, ostrzeganie i monitowanie o zbliżającym się końcu prognozowanego czasu 
pracy podzespołu [7]. Planowane jest również rozszerzenie modułu raportowego o dodatkową 
funkcjonalność umożliwiającą, na podstawie algorytmu obliczeniowego, weryfikację popraw-
ności doboru mocy napędu przenośnika, 

– poszerzenie przechowywanej w systemie BCE informacji o dane dotyczące funkcji i miejsca 
przenośnika w systemie transportowym oraz wprowadzanie informacji o zbiornikach retencyj-
nych, dozownikach i pozostałych urządzeniach istotnych z punktu widzenia funkcjonowania 
systemu transportowego, 

– komunikacja systemu BCE z hurtownią danych zawierającą informacje z sytemu automatyki 
i diagnostyki przenośników taśmowych [5], [6]. 
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 System BCE, rozbudowany zgodnie z powyższymi założeniami powinien zapewniać użytkow-
nikom kompleksowe narzędzie do obsługi wszystkich istotnych z technicznego punktu widzenia 
obszarów funkcjonowania przenośnikowych systemów transportowych. 
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Description of the BCE (Belt Conveyor Editor) System 
to Support the Management of Conveyor Belts 
 
The paper deals with the description of the BCE (Belt Conveyor Editor) system, which task is ac-
quiring data for use to support the management of conveyor belts. Describes the system architec-
ture, use cases and information that can be obtained from the BCE system that is working in trans-
port divisions of KGHM Company. As a summary, plans for the further development of BCE had 
been formed. 
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STRESZCZENIE: W artykule zaprezentowano system finalny efekt prowadzonej w KGHM O/ZG 
Polkowice-Sieroszowice pracy badawczo-rozwojowej w postaci Systemu Zarządzania Eksploata-
cją Przenośników Taśmowych. System powstał na bazie opracowanych reguł zarządzania stano-
wiących wytyczne strategii racjonalnego utrzymania układów napędowych przenośników taśmo-
wych w ww. kopalni. W pracy przedstawiono koncepcję systemu oraz uzasadniono wybór przyję-
tej technologii bazodanowej realizowanej na platformie GIS. Ponadto przedstawiono strukturę da-
nych opisowych i przestrzennych zaimplementowanych w trzech warstwach wektorowych, dwóch 
aktywnych i jednej jako warstwa podkładowa. Dodatkowo zaprezentowano funkcjonalność syste-
mu DIAG MANAGER szczegółowo opartą na zdefiniowanych potrzebach użytkownika. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Przenośnik taśmowy, przekładnia, system komputerowy, reguły zarządza-
nia, GIS 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Współczesne przedsiębiorstwa, w epoce silnej konkurencji i zjawisk globalnych, zmuszone są do 
inwestowania w nowe technologie zapewniające bezpieczeństwo, efektywność, jakość produkcji. 
Taką właśnie politykę realizuje KGHM „Polska Miedź” S.A. regularnie poszukując rozwiązań 
z zakresu nowych technologii w obszarach takich jak teleinformatyka, systemy informacyjne oraz 
komputerowe metody zarządzania. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom pracownicy Instytu-
tu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej we współpracy z działem MT kopalni O/ZG Polkowice- 
-Sieroszowice opracowali System Zarządzania Eksploatacją Przenośników Taśmowych DIAG MA-
NAGER. 
 Przenośniki taśmowe w systemie transportowym, wspólnie tworzą obiekt techniczny rozmiesz-
czony w przestrzeni całej kopalni. Zatem zarządzanie tymi maszynami wymaga oprócz klasycz-
nych informacji o procesie eksploatacji również ich orientację przestrzenną. Dlatego podstawowym 
celem tworzenia Systemów Wspomagania procesu decyzyjnego jest dostarczenie użytkownikowi 
aktualnej, pełnej lub wyselekcjonowanej informacji przestrzennej i opisowej, ułatwiającej podjęcie 
decyzji związanej z obszarem działania takiego systemu [1], [2]. Mimo znacznej intensyfikacji prac 
o podobnym charakterze w sektorze górniczym trudno znaleźć system podobnej klasy (oparty na 
technologiach klient serwer z wielodostępem webowym, na platformie GIS) dotyczące zarządzania 
parkiem maszynowym. Oczywiście w ostatnich latach w przedsiębiorstwach górniczych podejmo-
wane są próby zastosowania narzędzi informatycznych do zarządzania kopalnią jednak bardzo czę-
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sto są to programy, które głównie służą do wspomagania projektowania prac mierniczych, geolo-
gicznych, technologicznych, geotechnicznych i górniczych. Pomimo tego że w niektórych z nich 
znajdują się dane na temat wybranych maszyn i urządzeń górniczych to jednak brakuje w nich mo-
dułu wspomagającego zarządzanie całym parkiem maszyn znajdujących się w danym przedsiębior-
stwie górniczym. 
 Ogólne zasady racjonalnego utrzymania parku maszynowego w zaproponowanym systemie 
składają się z trzech kroków: wykonanie pomiarów diagnostycznych, ocena stanu obiektu i podję-
cie decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji lub demontażu/remoncie. W przypadku rozproszonych 
systemów i dużej liczby obiektów, w tym obiektów różnych typów, pracujących w zmiennych wa-
runkach środowiskowych i pod zmiennym obciążeniem problem analizowany w ww. trzech kro-
kach staje się bardzo złożony i trudny [5]. 
 W celu wdrożenia proponowanej strategii zautomatyzowano i zobiektywizowano procedury prze-
twarzania i analizy danych oraz opracowano scenariusze działań w zadanym horyzoncie czasowym 
poprzez określenie procedur postępowania a także właściwy wybór metod diagnostycznych. Opra-
cowano narzędzia i program komputerowy do zbierania, analizy danych pomiarowych, ich archi-
wizacji i dalszego przetwarzania informacji w systemie bazodanowym oraz wizualizacji i raporto-
wania. 
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Rys. 1. Ogólny schemat systemu bazodanowego z dostępem przez WWW 
Figure 1. Scheme of data base system with www client-server technology 
 
 
2. KONCEPCJA SYSTEMU 
 
Proponowany System Zarządzania Eksploatacją DIAG MANAGER składa się z dwóch zasadni-
czych części: z Systemu Zbierania Danych Diagnostycznych, czyli z systemu pomiarowo-analizu-
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jącego oraz z Systemu Wspomagania Zarządzania Eksploatacją zbudowanego na platformie GIS. 
System ten obejmuje zarządzanie siecią przenośników, czyli tzn. systemem transportowym w ko-
palni. Dlatego też generuje powstawanie dużej liczby danych, które są przechowywane w systemie 
bazodanowym. W systemie tym znajdują się m.in. dane identyfikujące przenośnik i jego układ na-
pędowy, dane opisujące zestaw parametrów diagnostycznych niezbędnych do podjęcia decyzji dia-
gnostycznej oraz dane przestrzenne w postaci mapy lokalizującej położenie analizowanego obiektu 
w kopalni. Na rysunku 1 przedstawiono ogólny schemat zaproponowanego systemu bazodanowego 
z dostępem przez WWW [3], [4]. 
 
 
3. OPIS ZASTOSOWANYCH TECHNOLOGII 
 
Po dogłębnej analizie literaturowej rozwiązań proponowanych w zakresie zarządzania eksploatacją, 
szczegółowej analizie specyfiki sektora górnictwa podziemnego rud miedzi oraz z uwzględnieniem 
oczekiwań inżynierów OZG Polkowice-Sieroszowice zdecydowano, że System Zarządzania Eks-
ploatacją Przenośnika Taśmowego DIAG MANAGER w powiązaniu z podsystemami zbierania da-
nych diagnostycznych i podejmowania decyzji eksploatacyjnej będzie wykorzystywał technologie 
klient-serwer z wielodostępem webowym na platformie GIS, która zazwyczaj definiowana jest ja-
ko system pozyskiwania, gromadzenia, weryfikowania, analizowania, transferowania i udostępnia-
nia danych przestrzennych realizowany przez sprzęt, oprogramowanie i ludzi potrafiących go obsłu-
giwać. W podstawowej formie systemy GIS oparte są na architekturze trójwarstwowej, którą two-
rzą interfejs użytkownika w postaci warstwy prezentacji, narzędzia w postaci warstwy aplikacji 
i baza danych w postaci warstwy serwera bazy danych [4]. W najprostszej konfiguracji wszystkie 
trzy warstwy oprogramowania zainstalowane są na jednym komputerze. Bardziej zaawansowane 
odmiany to: „klient-serwer”, „główny desktop” i „główny serwer”. W pierwszej z nich dwie pierw-
sze warstwy zainstalowane są na komputerach użytkowników natomiast warstwa serwera bazy da-
nych na innym komputerze, z którym pozostałe połączone są siecią lokalną. W konfiguracji typu 
„główny desktop” wszystkie warstwy zainstalowane są na centralnym serwerze a dostęp do niego 
z komputerów połączonych siecią lokalną zapewniany jest przez dodatkowe oprogramowanie (np. 
Windows Terminal Server). Komputery użytkowników, korzystają z oprogramowania GIS tak jak-
by było ono zainstalowane lokalnie. Zaawansowane systemy geoinformacyjne o architekturze 
n-warstwowej umożliwiają udostępnianie danych przestrzennych poprzez przeglądarki internetowe. 
W tym przypadku klientem jest przeglądarka, a serwerem aplikacji – oprogramowanie do wizuali-
zacji i analizy danych przestrzennych (np. ArcGIS Server czy GeoMedia WebMap) zintegrowane 
z serwerem WWW (np. IIS lub Apache). Standardy budowy nowoczesnych systemów GIS oparte 
na geoinformacyjnych usługach sieciowych (ang. Geoinformation Web Services) i katalogach me-
tadanych opracowało OGC (ang. Open Geospatial Consortium). Model architektury usług geoinfor-
macyjnych oparto na następujących założeniach: model składa się z czterech warstw: klienta, usług 
aplikacyjnych, usług przetwarzania i usług zarządzania informacją, usługi mogą być łączone z in-
nymi usługami geoinformacyjnymi, interfejs usług ma być relatywnie prosty i opierać się na otwar-
tych standardach oraz usługi komunikują się z wykorzystaniem powszechnie używanych standar-
dów internetowych. Obecnie projektowanie systemów GIS bazuje coraz częściej na tzw. systemach 
otwartych i bazują one na zestandaryzowanych architekturach, interfejsach i danych, dzięki czemu 
możliwa jest współpraca systemów różnych producentów. Rozwiązania bazujące na geoinforma-
cyjnych usługach sieciowych oparte na architekturze zorientowanej na usługi (ang. Service Orien-
ted Architecture, SOA) czyli powiązanych usług sieciowych umożliwiają budowanie infrastruktury 
danych przestrzennych poprzez integrację usług sieciowych. Podejście to jest alternatywą do opi-
sanego wcześniej rozwiązania opartego na architekturze klient-serwer. Konfiguracja klient-serwer 
stosowana jest częściej w organizacjach zarządzających ograniczonym zbiorem danych przestrzen-
nych gdzie dane integrowane są w ramach jej działalności. 

SEP 2011, Sesja: Transport i odstawa urobku 

– 1125 –



 

 

 Opracowany system DIAG-MANAGER został wykonany jako aplikacja internetowa pracująca 
na maszynie podłączonej do sieci i komunikuje się z użytkownikiem za pomocą dowolnej przeglą-
darki internetowej. Aplikacja webowa zakłada interakcję z użytkownikiem oraz generowanie dy-
namicznych stron/obrazów w przeglądarce Webowej. Dużą zaletą zastosowania rozwiązania we-
bowego jest centralna instalacja i aktualizacja systemu na serwerze oraz dostęp do danych z po-
ziomu standardowej przeglądarki webowej dostępnej praktycznie na każdym komputerze. System 
taki nie wymaga instalacji a jedynie praw dostępu do danych dla zdefiniowanych użytkowników. 
W pracy aplikacji internetowej pośredniczy serwer WWW, np. Apache. Do przygotowania samej 
aplikacji użyto języków PHP i Java. Wszystkie żądania do serwisu odbywają się przez adres URL 
(ang. Uniform Resource Locators). Wymagane jest by zapytanie zawierało typ operacji oraz wersję 
standardu WMS polegającego na publikacji mapowych kompozycji z danymi przestrzennymi. 
W opracowanym Systemie są one renderowane w popularnych formatach rastrowych takich jak 
PNG, GIF, JPEG lub w formatach wektorowych takich jak np. SVG. Dodatkowo wykorzystany 
klient WMS – biblioteka OpenLayers podaje, które warstwy mają pokazać się na mapie (jedna lub 
wiele), wybrać zdefiniowane style, prostokąt ograniczający, system odniesień przestrzennych, wy-
sokość i szerokość obrazu czy docelowy format. Jako serwer wybrano OpenSourcowy Geoserver 
2.0.2. i zainstalowano go jako usługę systemu Windows za pomocą standardowych procedur insta-
lacyjnych. Dane prezentowane są dostępne w wielu formatach z możliwością pełnej kontroli nad 
wyświetlanym zbiorem informacji. Najważniejsza cechą GeoServer jest łatwość w użyciu i stoso-
wanie ogólnie przyjętych standardów. Oprogramowanie GeoServer jest zbudowane na podstawie 
biblioteki GeoTools przeznaczonej do tworzenia systemów GIS opartej na technologii Java. Geo-
Server jest stale rozwijaną aplikacją typu Open Source, a możliwość rozwijania własnych rozsze-
rzeń zdecydowała o wyborze tego rozwiązania. Jedną z najważniejszych zalet wybranego serwera 
jest możliwość wyświetlania jednego kształtu w wielu różnych schematach kolorystycznych, co 
pozwala na stworzenie zaawansowanego widoku na wybrane warstwy. Zarządzanie Geoserverem 
odbywa się poprzez panel administracyjny w przeglądarce. Po otwarciu przeglądarki wpisujemy 
odpowiedni adres strony WWW, nazwę i hasło użytkownika i logujemy się do panelu administra-
cyjnego. Wykorzystana do prezentacji danych przestrzennych w przeglądarce biblioteka OpenLay-
ers jest oparta o technologie JavaScript i umożliwia definiowanie dynamicznych map jako składni-
ków strony HTML. Jest to darmowa biblioteka udostępniana na zasadzie licencji typu BSD. W pro-
jekcie wykorzystano rozwinięcie API oparte o JavaScript. Zasadniczą cechą OpenLayers jest moż-
liwość odłączenia części wizualizacji danych od części operującej na danych przestrzennych w taki 
sposób, aby każda z tych części działała od siebie niezależnie i umożliwiała prace na wielu źró-
dłach danych udostępnianym różnym klientom. W Systemie został zastosowany system zarządza-
nia relacyjnych baz danych Postgress z rozszerzeniem PostGIS. Tworzenie aplikacji zgodnie z ar-
chitekturą 3-warstwową zwiększa elastyczność systemu i ułatwia wprowadzanie zmian w każdej 
z części. Dodatkowo rozwiązania takie jest dużo bardziej odporne na zwiększającą się liczbę użyt-
kowników niż te oparte na architekturze 2-warstwowej. Budowa oprogramowania w architekturze 
3-warstwowej opiera się na założeniu, że pewien zbiór programów zapewnia usługi dla innego 
zbioru. Z usług jednego serwera może zazwyczaj korzystać wielu klientów. Serwery aplikacji wy-
korzystujące do komunikacji protokół http są serwerami WWW i świadczą usługi Web. Zbudowa-
na baza danych posiada standardowe funkcjonalności spotykane w systemach bazodanowych. Umoż-
liwia dodawanie, edytowanie, usuwanie rekordów, oraz podstawowe operacje takie jak filtrację da-
nych (jednoargumentowe, według dowolnej kolumny), sortowanie przeglądanie oraz export do pli-
ku CSV. 
 
4. STRUKTURA DANYCH 
 
Od potrzeb użytkownika systemu zależy format i sposób grupowania danych najlepszy dla znale-
zienia odpowiedzi na zadawane przez niego pytania. W Systemie zaimplementowano trzy warstwy 
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wektorowe, z czego dwie warstwy jako aktywne a jedną jako warstwę podkładową. Pierwsza war-
stwa aktywna to warstwa prezentująca rozkład przenośników, druga warstwa aktywna prezentuje 
rozmieszczenie przekładni na konkretnych przenośnikach, a jako warstwę podkładową zastosowa-
no dane prezentujące geometrię wyrobiska. Dane graficzne w postaci map wyrobisk i przenośni-
ków zostały dostarczone przez Zamawiającego w postaci plików DGN. Dane te wymagały pewnych 
operacji systematyzujących i ujednolicenia struktury. Dane z przekładniami zostały dorysowane ja-
ko dodatkowa warstwa SHP z danymi opisowymi zawierającymi nr przekładni i nr przenośnika do 
którego przynależą. System w proponowanej wersji wymagał powiązania plików grafiki wektoro-
wej z rekordami bazy danych co zostało zrealizowane w środowisku ArcGis firmy ESRI. Wyniko-
we pliki w formacie SHP i DBF posłużyły jako materiał wejściowy do budowy systemu. Dane opi-
sowe dotyczą identyfikacji przenośnika, danych diagnostycznych (parametry statystyczne) oraz da-
nych z wnioskowania (tab. 1). 
 
Tabela 1. Charakterystyka struktury bazy danych 
Table 1. Description of data base structure 

Cz. 1 
Część identyfikacyjna 

Data pomiaru 
Nazwa przenośnika 
Numer przekładni 

Typ przekładni 
Typ napędu 

Typ rozruchu 

Cz. 2 
Część diagnostyczna – dane 

Parametr statystyczny: max 
Parametr statystyczny: rms 
Parametr statystyczny: std 

Parametr statystyczny: Kurtosis 
Xpeak 

Impuls factor 
Średnia Speed 
Sigma Speed 

Średnia DF1, DF2, DF3 
Sigma DF2 
Envelope 

Ścieżki do plików 

Cz. 3 
Część wnioskowania 

Reguła Kurtosis 
Reguła DF1 
Reguła DF2 
Reguła DF3 

Reguła envelope 
Reguła O.S. 

Reguła następnego pomiaru 
Reguła przyczyny uszkodzenia 

 
 Dane diagnostyczne uzyskano na podstawie przeprowadzonych pomiarów dla wytypowanych na 
podstawie przeprowadzonej analizy awaryjności przenośników taśmowych, w których stosowane 
są cztery typy przekładni z uwzględnieniem stosowanego rodzaju urządzenia łagodzącego rozruch. 
Ze względu na skalę problemu ( kilkanaście przenośników, kilkadziesiąt napędów, kilkaset sygna-
łów poddanych segmentacji i analizie) konieczna była automatyzacja procedur. Opracowano pro-
cedury obliczeniowe w środowisku Matlab’a, które realizowały: 
– Wyznaczanie profilu prędkości na podstawie sygnału tacho. 
– Segmentację sygnału drganiowego. 
– Segmentację sygnału profilu prędkości. 
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– Wyznaczanie cech sygnału w dziedzinie czasu. 
– Wyznaczanie częstotliwościowej reprezentacji sygnału. 
– Wyznaczanie cech sygnału w dziedzinie częstotliwości. 
– Transformację czasowo-częstotliwościową. 
– Analizę obwiedni via Transformata Gilberta. 
– Konstruowanie wielowymiarowej przestrzeni symptomów. 
– Analizy statystyczne danych diagnostycznych w celu wyznaczenia wartości alarmowych (anali-

za wartości cech, histogramy, analiza w przestrzeni wielowymiarowej) [6], [7], [8], [9]. 
 Uzyskane wyniki przedstawiono osobno dla każdego z analizowanych przypadków w postaci 
wykresów. Dane wyjściowe procedur stanowiły wykresy (w postaci plików JPG) oraz pliki teksto-
we zawierające zbiory parametrów wyznaczanych w dziedzinie czasu i częstotliwości. W trakcie 
realizacji pracy badawczej opracowano procedury do automatycznego wczytywania danych z pli-
ków tekstowych w celu uzyskania wielowymiarowej tablicy danych do dalszego ich przetwarzania 
lub np. exportu do Bazy Danych. 
 Bazy danych opisowych zostały pierwotnie opracowane w Excelu, następnie po skompletowaniu 
danych zaproponowano relacyjną bazę danych w systemie GIS. 
 
 
5. FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU 
 
System DIAG MANAGER umożliwia pozyskiwanie informacji o bieżącym stanie technicznym 
obiektów, przechowuje te informacje w bazie danych i umożliwia wspomaganie podejmowania de-
cyzji poprzez generowanie raportów o obiektach z przekroczonymi poziomami alarmowymi lub 
ostrzegawczymi tak aby nie dopuścić do awaryjnego zatrzymania ciągu technologicznego albo 
w przypadku ostrzeżenia, dokonać remontu przekładni przed wystąpieniem stanu degradacji prze-
kładni. System ten „podpowiada” użytkownikowi na podstawie informacji w bazie danych, które 
z elementów przekładni np.: wały, koła zębate lub łożyska – są szczególnie zagrożone. System 
umożliwia również śledzenie procesów degradacji w celu optymalnego zdefiniowania momentu 
wymiany. System w proponowanej postaci może szybko generować raporty, tzn. wykazy realizo-
wanych działań, np.: pomiarów lub wymian, wykazy obiektów z przekroczonymi poziomami alar-
mowymi lub ostrzegawczymi, co zdecydowanie ułatwia kontrolę i zarządzanie procesem wdraża-
nia procedur. Jest również zintegrowany z systemem pozyskiwania danych diagnostycznych. Sys-
tem umożliwia prowadzenie analiz statystycznych na podstawie zgromadzonych w tabeli danych 
atrybutowych i ilościowych oraz nadaje się do opracowywania prezentacji z uzyskanych wyników 
analiz w przejrzystej formie. System może również wspomagać działania planistyczne związane 
z doborem i rozmieszczeniem przenośników w systemie transportowym, ich obsługę oraz wspierać 
działania decyzyjne związane z eksploatacją przenośników. Dzięki zastosowaniu relacyjnej bazy 
danych z zapisem przestrzennym uzyskana została struktura informacji, dotycząca infrastruktury 
systemu transportowego, umożliwiająca zdefiniowanie pojedynczego, spójnego i logicznego wido-
ku danych przechowywanych w centralnym repozytorium. Zaproponowany system zapewnia sze-
roki dostęp do informacji, pozwalając różnorodnym typom użytkowników korzystać z potrzebnych 
informacji oraz analiz bez konieczności wykorzystania zaawansowanych analityków. Ważną cechą 
systemu jest powszechny dostęp do informacji w celu uzyskania aktualnego wglądu w stan pracy 
infrastruktury jak i możliwości dokonywania prognoz na podstawie tych danych. System umożli-
wia podejmowanie decyzji na podstawie gromadzonych i przetwarzanych danych – dane analitycz-
ne opracowane zostały z myślą o umożliwieniu użytkownikom szybkiego i skutecznego oglądania 
i raportowania danych w celu rozwiązywania bieżących i prognozowanych problemów oraz po-
dejmowania działań w reakcji na zdarzenia w nim raportowane. Na rysunku 2 pokazano wygląd in-
terface`u aplikacji DIAG MANAGER po jej uruchomieniu. 
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Rys. 2. Widok na główne składowe aplikacji Diag Manager 
Figure 2. Diag Manager user interface – a main window 
 
 W pierwszej kolumnie po lewej stronie w postaci kolorowych (zielone, żółte, czerwone) pro-
stokątów z wartościami liczbowymi wewnątrz są prezentowane decyzje dotyczące poszczególnych 
przekładni. Liczby te opisują współczynnik przekroczenia poziomu alarmowego i ostrzegawczego. 
Kolejna kolumna umożliwia analizę danych z poprzednich pomiarów dla konkretnej przekładni 
w celu ustalenia trendów zmian parametrów diagnostycznych, analizując dane historyczne. Przy 
wyborze opcji „zobacz” generowane są informacje dotyczącą wszystkich pomiarów wykonanych 
dla poszczególnych obiektów, zarchiwizowane w bazie danych (rys. 3). 
 

 
 
Rys. 3. Przykładowe zestawienie wyników pomiarów dla analizowanego obiektu 
Figure 3. An example of report related to history of analysed drive unit 
 
 Następnie użytkownik ma widok na dane opisowe dotyczące stanu przekładni wchodzących 
w skład systemu transportu ciągłego w O/ZG Polkowice-Sieroszowice, a po prawej stronie widok 
na dane graficzne prezentujące lokalizację przekładni na tle przenośników i wyrobisk. W górnej 
części okna użytkownika znajdują się podstawowe informacje o programie oraz zestaw przycisków 
z procedurami do raportowania lub przejścia w tryb „administrator”. Parametry diagnostyczne za-
warte w poszczególnych polach rekordów są efektem przetwarzania danych zarejestrowanych w cza-
sie pomiaru. W celach weryfikacyjnych oraz do zaawansowanego diagnozowania użytkownik ma 
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możliwość wyświetlenia danych pierwotnych przedstawionych w formie graficznej (przebieg sygna-
łu, profil obciążenia, reprezentacja czasowo-częstotliwościowa) a także fotografii danego obiektu 
i dokumentacji fotograficznej stanu technicznego kół zębatych (o ile przeprowadzono dla tego obiek-
tu pomiary). Wybranie dowolnego wykresu (zdjęcia) powoduje wyświetlenie go w trybie pełnoek-
ranowym, który przesłania pozostałe i dezaktywuje pozostałe elementy. Możliwe jest przechodze-
nie między kolejnymi plikami dla wybranej przekładni lub wyjście z trybu podglądu pełnoekrano-
wego (rys. 4). 
 

 
 
Rys. 4. Pełnoekranowy tryb wyświetlania wykresów 
Figure 4. Full screen mode for charts and photos presentation 

 

 
 
Rys. 5. Widok na wybrany raport wygenerowany w aplikacji Diag Manager 
Figure 5. View on selected report from Diag Manager System 
 
 Wykorzystując funkcjonalność zaimplementowanego oprogramowania w sposób szybki i pro-
sty użytkownik może zarządzać danymi w systemie, przeprowadzać analizy i tworzyć raporty. Zo-
biektywizowanie i zautomatyzowanie tego procesu pozwala na szybkie, bardziej wiarygodne oraz 
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powtarzalne uzyskiwanie informacji będących podstawą decyzji eksploatacyjnych o konkretnym 
obiekcie. Istotnym elementem takiego systemu jest integracja informacji uzyskanych w trakcie re-
alizacji poszczególnych etapów realizowanej pracy badawczej. Ponadto przedstawione szczegóło-
wo przez użytkownika potrzeby pozwoliły precyzyjnie zdefiniować a następnie opracować proce-
dury do uzyskiwania czytelnych informacji o konieczności prowadzonej interwencji, sposobach 
neutralizacji problemu jakie należy w danej sytuacji przyjąć oraz dokładnej lokalizacji elementu 
układu napędowego wymagającego podjęcia takiej interwencji. Generowane raporty przedstawiają 
wykaz stanów alarmowych, stanów ostrzegawczych, nieprawidłowej pracy wałów, pracy kół zęba-
tych, pracy łożysk i prowadzonej aktywności pomiarowej. Na rysunku 5 przedstawiono raport re-
kordów bazy (konkretnych obiektów) znajdujących się w stanie alarmowym i pozwala zaplanować 
procedury podjęcia interwencji uwzględniając uwarunkowania logistyczne. Taki raport obejmuje 
wyłącznie dane pochodzące z ostatniego pomiaru. 
 W głównym oknie aplikacji DIAG MANAGER znajduje się również okno dialogowe, które 
służy do wyszukiwania danych znajdujących się w bazie. Można np. wyszukać lokalizację konkret-
nego przenośnika wpisując w okno dialogowe jego nazwę (rys. 6a) uzyskując wynik wyszukiwania 
przedstawiony na rysunku 6b. Obok okna dialogowego służącego do wyszukiwania danych 
znajduje się również przycisk po naciśnięciu, którego możliwy jest zapis danych w postaci for-
matu CSV. Po zapisaniu plik w formacie CSV jest odczytywalny w środowisku MS Office. 
 
a) 

 
b) 

 
 
Rys. 6. Widok na metodykę wyszukiwania danych w aplikacji Diag Manager 
Figure 6. Data base filtering – search for particular object 
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WNIOSKI 
 
1. Przedstawiona propozycja systemu zarządzania eksploatacją układów napędowych przenośni-

ków taśmowych jest efektem prowadzonej pracy badawczo-rozwojowej w KGHM O/ZG Pol-
kowice-Sieroszowice i powstała w oparciu o zidentyfikowany stan techniczny eksploatowanych 
przekładni oraz zdefiniowane wytyczne strategii racjonalnego ich utrzymania. Podstawą do 
powstania takiego systemu była integracja informacji uzyskanych w trakcie realizacji poszcze-
gólnych etapów projektu, w których przeprowadzono analizę uszkodzeń podzespołów przeno-
śników taśmowych z podziałem na przyczyny uwzględniając przy tym strukturę kosztów zwią-
zanych z występowaniem awarii, dalej określono kierunki wdrożenia diagnostyki technicznej 
(Etap 1) a następnie przeprowadzono szereg prac eksperymentalnych na wytypowanych obiek-
tach, stosując przy tym innowacyjne metody diagnostyczne (Etap 2). 

2. W wyniku realizowanych prac opracowano a następnie zaimplementowano do systemu proce-
dury do uzyskiwania czytelnych informacji o konieczności prowadzonej interwencji, sposobach 
neutralizacji problemu jakie należy w danej sytuacji przyjąć oraz dokładnej lokalizacji elemen-
tu układu napędowego wymagającego podjęcia takiej interwencji. 

3. System poza tym, że umożliwia pozyskiwanie informacji o bieżącym stanie technicznym obiek-
tów pozwala również „magazynować” te informacje w bazie danych i umożliwia wspomaganie 
podejmowania decyzji poprzez generowanie raportów o obiektach. Ponadto system „podpowie-
da” na podstawie informacji zgromadzonych w bazie danych, które z elementów przekładni – 
(wały, koła zębate, łożyska) – są szczególnie zagrożone, a dając możliwość śledzenia procesów 
degradacji ułatwia określenie momentu wymiany. 

4. System zapewnia szeroki dostęp do informacji, pozwalając różnorodnym typom użytkowników 
korzystać z potrzebnych informacji oraz analiz bez konieczności wykorzystania zaawansowa-
nych analityków. Ważną cechą systemu jest powszechny dostęp do informacji dla osób wyty-
powanych przez użytkownika. 

5. Otwarta infrastruktura systemu umożliwia ponadto łączenie się w przyszłości z dowolnymi ist-
niejącymi źródłami danych występującymi w otoczeniu systemu (sprzęgło, silnik, bębny) lub 
pozyskanymi w wyniku przeprowadzonych pomiarów w ramach kolejnych prac badawczych. 
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Diag Manager a Proposal of Maintenance System for Belt Conveyor 
Network Used in KGHM “Polska Miedź” O/ZG Polkowice-Sieroszowice 
 
The paper deals with final results of R&D activity performed for O/ZG Polkowice-Sieroszowice, 
namely Diag Manager Maintenance system dedicated to belt conveyor network.  The Diag Man-
ager system has been built on the basis of proposed strategy of belt conveyor network maintenance. 
In the paper an idea of the system is proposed, some technical details are discussed as database 
technology selection, structure of both descriptive and spatial data, functionality of the system, re-
porting tools etc. It is important to say that system has been created taking into account end user 
requirements and now it is put in practice in the mine. 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono charakterystykę pożarów przenośników taśmowych. 
Opisano wyniki badań rozkładu temperatury konstrukcji przenośnika podczas symulowanych sta-
nów awaryjnych oraz emisji produktów gazowych powstających podczas degradacji termicznej pró-
bek taśm przenośnikowych. Scharakteryzowano strukturą blokową oraz konstrukcję czujnika wie-
lodetektorowego. Opisano również funkcje i przetwarzanie sygnałów w czujniku ze szczególnym 
uwzględnieniem podwyższenia czułości i eliminacji fałszywych alarmów. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Taśma przenośnikowa, pożary, czujniki, przetwarzanie sygnałów 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
W kopalniach często stosowany jest transport węgla za pomocą przenośników taśmowych. Rozle-
głość przenośnikowych systemów transportowych w kopalniach oraz trudne warunki pracy (obcią-
żenie mechaniczne, zapylenie, wilgotność) mogą powodować awarie których efektem może być 
powstanie zagrożenia pożarowego. Badania wykazały [1], [2], [6], że pomimo stosowania w kopal-
niach trudnopalnych taśm przenośnikowych, ściery z taśm powstające podczas tarcia mogą osiągać 
w przepływającym powietrzu temperaturę powyżej 400 C. Taka temperatura może powodować za-
palenie się materiałów palnych (węgiel, guma, tworzywa, drewno, itp.) zlokalizowanych w pobliżu 
rozgrzanych elementów przenośnika. 
 W celu opracowania urządzeń pomiarowych oraz wytycznych i zasad wczesnego wykrywania 
pożarów w ciągach przenośnikowych przeprowadzono badania i pomiary parametrów charaktery-
zujących wczesne fazy powstawania pożaru: 
– rozpływ ciepła w konstrukcji przenośnika taśmowego przy podgrzewaniu wybranych elemen-

tów, 
– produkty gazowe powstające podczas zagrzewania próbek taśm, 
– produkty gazowe powstające podczas testu ciernego taśmy. 
 Na podstawie analizy otrzymanych wyników badań opracowany zostanie algorytm przetwarza-
nia sygnałów dla wykrywania pożarów przenośników taśmowych. 
 Badania przeprowadzono w ramach projektu europejskiego EDAFFIC, którego celem jest 
opracowanie urządzeń i oprogramowania dla systemu wczesnego wykrywania pożarów przenośni-
ków taśmowych. 
 W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań rozpływu ciepła w przęśle przenośnika taś-
mowego przy symulowanym zagrzewaniu wybranych elementów konstrukcji oraz badania produk-
tów rozkładu termicznego taśm przenośnikowych w warunkach laboratoryjnych oraz na stanowi-
sku do testu ciernego. Scharakteryzowano również strukturę i konstrukcję czujnika wielodetektoro-
wego dla wykrywania pożarów przenośników taśmowych. 
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2. BADANIA ZJAWISK CIEPLNYCH W KONSTRUKCJI PRZENOŚNIKA 
 
Wzrost temperatury elementów przenośnika mogących być przyczyną pożaru następuje zazwyczaj 
w wyniku:  
– zatarcia się metalowych elementów ruchomych,  
– tarcia taśmy o stalowe elementy konstrukcji.  
 Badania na stanowisku mają za zadanie określenie wielkości oraz szybkości przyrostu tempera-
tury konstrukcji. Zostaną również wyznaczone miejsca korzystne dla detekcji wzrostu temperatury 
przy minimalizacji ilości punktów pomiarowych. 
 Na rysunku 1 przedstawiono element przenośnika razem z zamontowanymi grzałkami symulu-
jącymi punkty zagrzewania się konstrukcji i zaznaczono punkty pomiarowe temperatury [4], [7]. 
 
 

 
 
Rys. 1. Element przenośnika taśmowego z zamontowanymi grzałkami symulującymi 
punkty zagrzewania konstrukcji i zaznaczonymi punktami pomiarowymi temperatury 
Figure 1. Element of a belt conveyor with heaters installed in turn to simulate heating 
points of a construction and marked points of temperature measuring 
 
 
 Na przedstawionym stanowisku przeprowadzono badania nagrzewania rolek do temperatury 
200÷300ºC. Pomiary były prowadzone za pomocą: 
– kamery termowizyjnej; 
– termopar w wybranych punktach konstrukcji: 

 na bocznym płaskowniku, 
 na środku poprzeczki. 

 Wyniki pomiarów rozkładu temperatury w konstrukcji przenośnika zarejestrowane przez kame-
rę termowizyjną, dla poszczególnych elementów z zaznaczonymi wartościami temperatury w wy-
branych punktach (temperatury wyrażone są w stopniach Celsjusza), przedstawione zostały na ry-
sunkach: 2a, 2b, 2c i 2d. 
 Na rysunkach 3 i 4 przedstawiono przyrosty temperatury konstrukcji przenośnika odpowiednio 
w punkcie pomiarowym 1 i 2 dla każdego z przeprowadzonych badań. Przyrosty temperatury liczo-
ne były względem temperatury otoczenia (odniesienia) wynoszącej w każdym przypadku 18ºC. 
 Z wykresów wynika że wybrane punkty do pomiaru temperatury konstrukcji przenośnika taś-
mowego, spełniają swoje zadanie diagnostyczne. Dla pełnej kontroli danego przęsła należy dokony-
wać pomiarów w minimum dwóch, a najlepiej w trzech punktach. Należy wykrywać przyrosty tem-
peratury konstrukcji względem temperatury otoczenia od około 2ºC do 10ºC z dokładnością ±0,5ºC. 
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a) b) 

 
c) 

d) 

 
Rys. 2. Wyniki badań termowizyjnych podczas nagrzewania: a) rolki górnej-bocznej, 
b) rolki górnej-środkowej, c) rolki dolnej, d) płaskownika bocznego 
Figure 2. Results of thermovision tests at heating up: a) top-side idler, 
b) top-middle idler, c) bottom (low) idler d). side flat bar 
 
 

 
Rys. 3. Przyrosty temperatury konstrukcji 
przenośnika w punkcie pomiarowym 1 
Figure 3. Temperature rise in conveyor 
construction at the measuring point 1 

 
Rys. 4. Przyrosty temperatury konstrukcji 
przenośnika w punkcie pomiarowym 2 
Figure 4. Temperature rise in conveyor 
construction at the measuring point 2 

SEP 2011, Sesja: Transport i odstawa urobku 

– 1136 –



 

 

3. BADANIE PRODUKTÓW GAZOWYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH 
DLA ROZWOJU ŹRÓDŁA POŻARU PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO 

 
Celem badań [3] [5] [7] był wybór detektorów o największej czułości na produkty rozkładu ter-
micznego. Schemat blokowy (struktura) stanowiska jest przedstawiony na rysunku 5, a budowa na 
rysunku 6. 
 

 
 
Rys. 5. Schemat blokowy stanowiska do badań 
Figure 5. Block diagram of a test stand 

 
 
Rys. 6. Komora pomiarowa do zagrzewania 
próbek taśm przenośnikowych 
Figure 6. Measuring chamber for heating 
belt samples 

 
 Podczas badań prowadzone były nagrzewania małych próbek taśm oraz rejestracja sygnałów 
z poszczególnych detektorów. Do badań wybrano następujące detektory: komory elektrochemiczne 
dla tlenku węgla CO, chlorowodoru HCl, dwutlenku siarki SO2, tlenku azotu NO, cyjanowodoru 
HCN, wodoru H2, detektor IR dla CO2, czujnik temperatury LM35 i analogowy detektor dymu 
MCD-1, w którym zastosowano izotopową czujkę dymu typu DIO-40. 
 Badania przeprowadzono [10], [11] na taśmie trudno palnej dla górnictwa poziemnego typ 1200 
14890 GTP EP 1600 4 4+3 LS Nr 3235 GM-130/05. 
 

 
 

a) temp. = constans ~135°C 
 

 

b) temp. = constans ~320°C 
 
Rys. 7. Sygnały wyjściowe z czujników dla stałych wartości temperatur 
podczas zagrzewania gumy okładkowej taśmy trudno palnej 
Figure 7. Output signals from gas detectors for constant values of temperature, 
results obtained at heating a cover rubber of a flame-resistant belt 
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 Pomiary rozpoczęto od badań gumy okładkowej, która zwykle jako pierwsza warstwa jest na-
rażona, ulegając tarciu i zagrzewaniu np. w wyniku kontaktu z konstrukcją przenośnika. Tempera-
turę symulującą zagrzewanie się obudowy przenośnika zadawano jako stałą wartość (constans) lub 
jako wartość skokową. Na rysunku 7 przedstawiono sygnały wyjściowe w funkcji czasu dla nastę-
pujących wartości stałych temperatur i otrzymano następujące wyniki: 
a) temp. = 135 C = constans dla próbki m = 5 mg pojawia się kolejno: dym, cyjanowodór HCN, 

chlorowodór HCl i niewielkie zmiany sygnału z czujnika dwutlenku siarki SO2 (rys. 7a); 
b) temp. = 320 C = constans dla próbki m = 5 mg wysokie sygnały dymu, cyjanowodoru HCN, 

chlorowodoru HCl, dwutlenku siarki SO2 i tlenku węgla CO (rys. 7b). 
 W następnym kroku temperaturę zmieniano skokowo począwszy od temperatury pokojowej do 
około 350 C. Sygnały wyjściowe z czujników w funkcji czasu przedstawiono na rysunku 8. 
 

 
Rys. 8. Sygnały wyjściowe z czujników gazowych 
dla zmiennych skokowo wartości temperatur 
(~20°C÷~325°C) podczas zagrzewania 
gumy okładkowej taśmy trudno palnej 
Figure 8. Output signals from gas detectors 
for sudden changes of temperatures 
(~ 20°C÷~325°C), results obtained at heating 
a cover rubber of a flame-resistant belt 

 
Rys. 9. Sygnały wyjściowe z czujników gazowych 
dla zmiennych skokowo wartości temperatur 
(~20°C÷~310°C) podczas zagrzewania gumy 
międzyprzekładkowej taśmy trudno palnej 
Figure 9. Output signals from gas detectors 
for sudden changes of temperatures 
(~20°C÷~310°C), results obtained at heating 
an interlayer rubber of a flame-resistant belt 

 
 Na wyżej przedstawionych rysunkach można zauważyć że: 
– sygnał dymu wzrastał po każdym zwiększeniu temperatury; 
– cyjanowodór HCN pojawiający się w swym maksimum w okolicy 150 C po stosunkowo nie-

wielkich wzrostach sygnału po kolejnych skokowych wzrostach temperatury, sukcesywnie ma-
lał; 

– chlorowodór HCl pojawiał się również w pierwszej fazie zagrzewania około 150 C (maksi-
mum) dalej sygnał czujnika bardzo wolno malał bez względu na wzrost czy obniżkę temperatu-
ry zachowując w całym swoim cyklu pracy dużą niestabilność; 

– dwutlenek siarki SO2 zaczynał pojawiać się również w pierwszej fazie zagrzewania i rósł suk-
cesywnie osiągając maksymalne wartości w temperaturze 250÷300 C; 

– tlenek węgla CO pojawiał się w drugiej fazie zagrzewania około 200 C i sygnał czujnika rósł 
sukcesywnie z temperaturą osiągając duże (maksyma) wartości w okolicy 300 C; 

– nie zaobserwowano wzrostu sygnałów z czujników dwutlenku węgla CO2 i tlenku azotu NO. 
 Następnie przeprowadzono badania gumy między przekładkowej skokowo zmieniając tempera-
turę. Sygnały wyjściowe z czujników przestawiono na rysunku 9. 
 Ostatnim badaniem dla tego typu taśmy było zagrzewanie włókna tkaniny rdzenia taśmy przy 
skokowej zmianie temperatury. Charakter sygnałów wyjściowych okazał się nieco inny niż poprzed-
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nie (rys. 10). Niezmiennie jedynie na początku w temperaturze około 150 C pojawił się dym, na-
tomiast przyrosty sygnałów z czujników gazowych dwutlenku siarki SO2  i tlenku węgla CO oraz 
nieznacznie cyjanowodoru HCN pojawiły się dopiero około 250 C osiągając maksimum w około 
300 C. 
 Na podstawie powyższych badań można stwierdzić, że sygnały zerowe z czujników gazowych: 
cyjanowodoru HCN, dwutlenku siarki SO2 i tlenku węgla CO oraz z czujnika dymu utrzymywały 
stabilnie swoje wartości, natomiast sygnał z czujnika chlorowodoru HCl był nie zawsze stabilny, 
a w czasie badań laboratoryjnych długo utrzymywał przyrost i dopiero po długim czasie osiągał 
wartość podstawową. 
 

Rys. 10. Sygnały wyjściowe z czujników dla 
zmiennych skokowo wartości temperatur 
(~20°C÷~295°C) podczas zagrzewania próbki 
włókna tkaniny rdzenia taśmy trudno palnej 
Figure 10. Output signals from gas detectors 
for sudden changes of temperatures within 
(~20°C÷~295°C), results obtained at heating 
a sample of carcass textile of a flame-resistant belt 

 
 
4. BADANIA PRODUKTÓW ROZKŁADU TAŚMY 

NA STANOWISKU DO TESTU CIERNEGO 
 
Stanowisko do badania tarcia na bębnie taśm przenośnikowych zgodnie z normą PN-EN 1554 [8] 
oraz badania produktów rozkładu termicznego przez detektory przedstawione zostało na rysunku 11. 
 Zadaniem badań wykonanych na tym stanowisku było określenie przebiegów wskazań detekto-
rów, które uprzednio były stosowane w badaniach laboratoryjnych. Stanowisko takie odtwarza wa-
runki mogące zaistnieć podczas sprzężenia ciernego taśmy z bębnem przenośnika w przypadku unie-
ruchomienia taśmy na przenośniku i wskutek tego zagrzewania taśmy. Jest to symulacja rzeczywi-
stej sytuacji, która może mieć miejsce na kopalnianym przenośniku taśmowym. 
 

 
 
Rys. 11. Stanowisko do zacierania 
taśm przenośnikowych 
Figure 11. Friction test stand 
for conveyor belts 

Ta ma Nr 348 (1200 14890 GTP EP 1250 4 4+3 LS) Górnicza, strona no na 4mm
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Rys. 12. Sygnały wyjściowe z czujników gazowych 
i czujnika dymu zarejestrowane w czasie tarcia taśmy 
trudno palnej (Nr 348) od strony okładki nośnej 
Figure 12. Output signals from gas detectors and a smoke 
detector recorded during friction of a flame-resistant belt 
(Nr 348) – from the carrying cover 
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 Obecnie przeprowadzono badanie tego typu taśmy, która była uprzednio poddana badaniom la-
boratoryjnym. Badania przeprowadzono na stanowisku do zacierania taśm przenośnikowych z 
bębnem obrotowym w Fabryce Taśm Transporterowych w Wolbromiu. Zestaw czujników gazo-
wych i czujnik dymu umieszczono nad próbką zacieranej taśmy w prądzie wyciąganego powietrza 
i połączono je z tym samym układem zasilającym i przetwarzająco-rejestrującym, który był stoso-
wany w badaniach laboratoryjnych. Sygnały wyjściowe z czujników w czasie tarcia przedstawiono 
na ry-sunku 12. 
 Próba tarcia taśmy trudno palnej GTP (Nr 348) przedstawiona powyżej pokazuje jednoznacznie 
duży wzrost sygnałów z czujnika dymu i czujników gazowych: cyjanowodoru HCN, dwutlenku siar-
ki SO2, chlorowodoru HCl i tlenku węgla CO, natomiast nie zaobserwowano wzrostu sygnału z czuj-
nika tlenku azotu NO. Na uwagę natomiast zasługuje wzrost sygnału z czujnika dwutlenku węgla 
CO2, który pojawia się tuż przed i po zerwaniu taśmy, a którego nie zaobserwowano w czasie ba-
dań laboratoryjnych. 
 
 
5. STRUKTURA BLOKOWA I KONCEPCJA KONSTRUKCJI 

CZUJNIKA WIELODETEKTOROWEGO 
 
Na podstawie literatury [1], [2], [6] oraz przeprowadzonych badań [4], [5] wybrano detektory, któ-
re są najbardziej diagnostyczne dla początkowej fazy rozwoju pożaru przenośnika taśmowego: 
1. detektory temperatury (T), 
2. detektor tlenku węgla (CO), 
3. detektor cyjanowodoru (HCN), 
4. detektor dymu (D). 
 

Modu  
przetwarzania

Detektor CO

Modu  Zasilania

Modu
transmisyjny

Sygna  
wyj ciowy

Detektor HCN

Detektor T

Detektor dymu D

Rys. 13. Struktura blokowa 
czujnika wielodetektorowego 
Figure 13. Block structure 
of a multi-sensor device 

 
 Na podstawie schematu blokowego (rys. 13) opracowano strukturę sprzętową czujnika przed-
stawioną na rysunku 14. 
 Głównym elementem czujnika jest korpus (1), w którym zainstalowane są detektory (2) tlenku 
węgla CO i cyjanowodoru HCN oraz temperatury odniesienia T0. Na ściankach obudowy zainstalo-
wano również wyświetlacz (3) oraz elementy sygnalizacyjne (4), a wewnątrz znajduje się układ elek-
troniczny realizujący funkcje zasilania, przetwarzania oraz transmisji sygnałów do centrali. 
 Do głównej obudowy czujnika mogą być podłączone: 
– detektor dymu (5), 
– detektor temperatury (6). 
 Detektor dymu MCD-1 jest urządzeniem opracowanym przez Instytut EMAG wspólnie z firmą 
Sevitel. Zasada pomiaru oparta jest o detektor jonizacyjny, którego sygnał poddawany jest przetwa-
rzaniu cyfrowemu odpowiednim algorytmem. 
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Rys. 14. Koncepcja struktury 
czujnika wielodetektorowego 
Figure 14. Structure Idea 
of a multi-sensor device 

 
 Detektor temperatury oraz jej przyrostu skonstruowany jest z wielu elementów pomiarowych 
(maksymalnie 30), które mogą dokonywać pomiaru temperatury wybranych punktów elementów 
konstrukcyjnych przenośnika. 
 Przedstawiona metoda i urządzenie do pomiaru przyrostu temperatury konstrukcji przenośnika 
pozwala na szybkie i skuteczne wykrywanie powstającego zagrożenia pożarowego. Idea czujnika 
została przedstawiona na rysunku 15. 
 

KPT0

1T 2T 3T nT
UC

 
 
Rys. 15. Idea czujnika do monitorowania zagrzewania się elementów konstrukcji przenośnika. 
UC – układ elektroniczny czujnika, T0 – detektor temperatury odniesienia, T1÷Tn – detektory 
temperatury konstrukcji przenośnika, KP – konstrukcja przenośnika 
Figure 15. Idea of a sensor for temperature (heating) monitoring of constructional elements of a conveyor 

 
 Czujnik dokonuje sygnalizacji przekroczenia temperatury konstrukcji przenośnika o zadaną wiel-
kość przez dowolny z detektorów T1÷Tn w stosunku do temperatury odniesienia konstrukcji mie-
rzonej przez detektor T0. Czujnik dokonywać może w tym układzie kontroli przyrostów temperatu-
ry w wybranych 60 punktach pomiarowych. Sygnał stanu temperatur jest przekazywany do układu 
czujnika wielodetektorowego. 
 
 
6. PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW W CZUJNIKU WIELODETEKTOROWYM 
 
Na podstawie przeprowadzonych wyników badań można opracować sposób przetwarzania sygna-
łów czujnika. Zadaniem realizowanym przez przetwarzanie sygnałów czujnika jest wyznaczenie na 
podstawie niezależnych sygnałów analogowych stanów zagrożenia pożarowego obiektu zabezpie-
czanego. 
 Strukturę przepływu sygnałów i informacji w czujniku przedstawiono na rysunku 16. 
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OB – obiekt zabezpieczany, 
Xn – parametr mierzony (charakterystyczny), 
Zn – zakłócenia pomiarowe, 
Dn – detektory pomiarowe, 

P – funkcje przetwarzania sygnałów, 
ST – stany obiektu zabezpieczanego 
i czujnika (normalny, ostrzeganie, 
alarm, awaria) 

 
Rys. 16. Struktura przepływu sygnałów i informacji w czujniku wielo-detektorowym  
Figure 16. Structure of signal and information flow in a multi-sensor device 

 
 Dobór odpowiednich detektorów oraz właściwe przetwarzanie sygnałów czujnika pozwoli na 
kontrolę wielu parametrów i wykrywanie pożarów w początkowych fazach jego rozwoju: 
1. nagrzewanie elementów konstrukcji przenośnika pod wpływem ruchu taśmy, 
2. termiczna degradacja taśmy, 
3. zapalenie się materiałów otaczających przenośnik. 
 Wyznaczanie stanów obiektu i czujnika realizuje blok funkcjonalny P. Blok ten realizować bę-
dzie funkcje opisane poniżej. Algorytm przetwarzania przedstawiono na rysunku 17. 
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Rys. 17. Algorytm przetwarzania sygnałów
w czujniku wielo-detektorowym 
Figure 17. Algorithm of signal processing 
in a multi-sensor device 

 
1. Realizacja pomiarów parametrów istotnych obiektu (DK). 
2. Pomiary będą realizowane przez wybrane detektory w miejscach określonych na podstawie 

wcześniejszych badań. 
3. Eliminacja sygnałów uszkodzenia toru pomiarowego (F1K). 
4. W systemie ciągłego monitorowania zagrożenia mogą występować sytuacje uszkodzeń torów po-

miarowych co wpływać może istotnie na ocenę stanu zagrożenia (nieprawidłową). W przetwa-
rzaniu sygnałów będzie zrealizowane zabezpieczenie konstrukcyjne lub programistyczne w ce-
lu eliminacji z procesu przetwarzania sygnałów powstających w wyniku uszkodzeń toru pomia-
rowego. 

5. Filtracje sygnałów analogowych z poszczególnych czujników (F2K). 
6. Zadaniem filtracji wstępnej jest minimalizacja zakłóceń oddziaływujących na pomiary. 
7. Normalizowanie sygnałów do wspólnego wskaźnika stanu zagrożenia (NK). 
8. Na podstawie wstępnie przetworzonych sygnałów opracowany zostanie wspólny wskaźnik zagro-

żenia pożarowego. Sygnały wejściowe do tego wskaźnika muszą być znormalizowane na pod-
stawie odchylenia standardowego sygnałów zerowych detektorów. 

9. Obliczanie wspólnego wskaźnika zagrożenia (S). 
10. Sygnały mierzone przez detektory można traktować jako niezależne w zakresie zakłóceń. Po-

zwala to zgodnie z zasadami procesów statystycznych obliczać wskaźniki wspólne przebiegów 
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o wariancji (odchyleniach standardowych) zdecydowanie mniejszych. Umożliwi to wykrywanie 
stanów zagrożeń z większą czułością lub z minimalizacją ilości fałszywych alarmów. 

11. Klasyfikacja sygnałów i wskaźników oraz wyznaczanie stanów zagrożenia (K). 
12. Opracowane zostaną kryteria oceny pojedynczych sygnałów i wskaźników dla wyznaczania sta-

nów zagrożenia dla: eliminacji stanów uszkodzeń, wyznaczanie stanu normalnego, wyznaczanie 
stanu ostrzegania, wyznaczania stanu alarmu pożarowego. 

13. Wizualizacja lub transmisja do centrali stanu zagrożenia (T). 
14. Stany czujnika i obiektu kontrolowanego będą sygnalizowane lokalnie – optycznie na sygnali-

zatorze czujnika oraz przesyłane do centrali na powierzchni i wizualizowane w systemie moni-
torowania. 

 
 
PODSUMOWANIE 
 
Informacje przedstawione w referacie są efektem projektu europejskiego EDAFFIC w ramach któ-
rego opracowano: 
– badania parametrów charakterystycznych dla rozwijającego się źródła pożaru przenośnika taś-

mowego, 
– strukturę czujnika wielodetektorowego wraz z przetwarzaniem sygnałów, 
– prototypy czujników. 
 Aktualnie trwają badania laboratoryjne i atestacyjne prototypów czujników oraz prace nad zin-
tegrowaniem systemu wykrywania zagrożeń pożarowych. 
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Detection of Fires in Belt Conveyors 
 
The fires of conveyor belts have been characterized in the paper. A research on temperature profile 
at a conveyor construction at simulated emergency states and emission of gaseous products produ-
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ced during thermal decomposition of belt samples has been described. The block structure and con-
struction of multi-sensor device has been characterized. The functions and processing algorithm of 
device has been described in particular taking into consideration increasing sensitive and elimina-
tion of false alarms.
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STRESZCZENIE: Transport to część działalności kopalni o kluczowym znaczeniu dla jej funkcjo-
nowania. Zapewnienie właściwego poziomu niezawodności środków transportu ma znaczący wpływ 
na efektywność ekonomiczną całego przedsięwzięcia. Autorzy zwracają uwagę na najważniejsze 
gałęzie transportu kopalnianego. Wskazują urządzenia pełniące w nich znaczącą z punktu widzenia 
niezawodności systemu rolę. Niniejsze opracowanie dotyczy opisu jednej z metod oceny nieza-
wodności, którą z powodzeniem można wykorzystać w podziemnych zakładach wydobywczych 
w celu obniżenia kosztów eksploatacji sieci transportowych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Niezawodność, system transportowy, urządzenia wyciągowe, przenośniki 
taśmowe 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Awaryjność maszyn i urządzeń w każdej branży przemysłu jest zjawiskiem niepożądanym i użyt-
kownicy starają się ograniczać ją podejmując działania techniczne minimalizujące częstość wystę-
powania nieprzewidzianych uszkodzeń.  
 Szczególnie w górnictwie, awaria maszyn może być przyczyną poważnych strat ekonomicz-
nych, a nawet stanowić zagrożenie dla życia użytkowników. Całkowite wyeliminowanie awarii jest 
niemożliwe, ale można im przeciwdziałać jeżeli ich występowania zostanie dobrze poznane i bę-
dzie można przewidywać chwilę ich wystąpienia. Oceniając stopień zagrożenia i prawdopodobień-
stwo wystąpienia awarii można przygotować odpowiednie działania prewencyjne. 
 
 
2. OCENA NIEZAWODNOŚCI SIECI TRANSPORTOWYCH 
 
Niezawodność jest ilościową miarą awaryjności, którą można zdefiniować jako prawdopodobień-
stwo poprawnej pracy obiektu technicznego w określonych warunkach eksploatacji i w określonym 
czasie. Wyeksponowanie czasu w podanej powyżej definicji ma podkreślić, że niezawodność nie 
jest stałą wartością, ale jest charakterystyką, której wartość z upływem czasu maleje i od wartości 
równej jeden, asymptotycznie zmierza do zera. Poglądowo niezawodność przedstawiono na rysun-
ku 2.1. Pod pojęciem obiektu technicznego rozumie się maszynę jako całość, jej podzespoły lub 
układy, a także pojedyncze części. 
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 Wyznaczając niezawodność możemy ocenić zarówno jakość konstrukcyjną i technologiczną 
obiektu technicznego jak i sposób obsługiwania i użytkowania maszyn a nawet wpływ czynników 
losowych na poprawną pracę systemu transportowego. Czynniki te (E+L) określane są jako warun-
ki eksploatacji. 
 

 
 
Rys. 2.1. Czynniki wpływające na awaryjność obiektu technicznego 
Figure 2.1. Factors affecting technical object reliability 

 
 Eksploatację obiektu technicznego można przedstawić w formie wykresu (rys. 2.2a) gdzie t1, … , ti 
są to zmienne losowe czasu pracy, a t01, … t0j to zmienne losowe czasu odnowy. 
 Na rysunku 2.1b zilustrowano strumień uszkodzeń w postaci ciągu zmiennych losowych cza-
sów pracy, w którym chwila uszkodzenia obiektu technicznego jest momentem rozpoczęcia przez 
niego pracy. Czas odnowy jest pomijany i jest niezależnie rozpatrywanym procesem losowym. 
 

 
 
Rys. 2.2. Historia życia obiektu technicznego (a) i strumień uszkodzeń (b) 
Figure 2.2. Operation history of a technical object (a) and damages stream of a technical object (b) 
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 Ten strumień uszkodzeń można przedstawić w postaci przedstawionej na rysunku 2.3. 
 Określenie losowości przebiegu strumienia uszkodzeń jest możliwe przez oszacowanie warto-
ści parametru strumienia uszkodzeń,. którego wartość empiryczna wyliczana jest z zależności[8]: 

   
tn

n)t(
0

t  (2) 

gdzie: n’
t – liczba obiektów technicznych uszkodzonych w przedziale czasu t; no – liczba bada-

nych obiektów. 
 

 
 
Rys 2.3. Przykładowy strumień uszkodzeń 
Figure 2.3. Example damages stream of technical object 
 
 
3. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU TRANSPORTU UROBKU 
 
W ogólnym ujęciu systemy transportowe pracujące w kopalniach podziemnych można przedstawić 
w sposób pokazany na rysunku 3.1. W skład tych systemów wchodzi wiele urządzeń, które w pro-
cesie eksploatacji złoża realizują różne cele. Niektóre służą do transportu ludzi, inne do transportu 
maszyn a jeszcze inne do transportu urobku. Z punktu widzenia zakładu jakim jest kopalnia naj-
ważniejsza gałęzią transportu pod kątem efektywności ekonomicznej jest odstawa urobku. Awa-
ryjność urządzeń tego systemu powoduje odczuwalne dla zakładu skutki ekonomiczne w postaci 
strat będących rezultatem przestojów, nie tylko urządzeń wchodzących w skład odstawy głównej, 
ale również innych urządzeń np. kombajnów urabiających (w kopalniach węgla kamiennego), któ-
re w czasie postoju urządzeń odstawy nie mogą pracować. 
 Dlatego też rozpatrując niezawodność sieci transportowych w podziemnych zakładach wydo-
bywczych warto skupić się na urządzeniach i systemach odstawy głównej. 
 W części transportu kopalnianego zajmującego się odstawą urobku dominującą rolę pełnią prze-
nośniki taśmowe, które powszechnie są stosowane w systemach transportowych w kopalniach pod-
ziemnych węgla kamiennego [1]. Również w kopalniach rud miedzi przenośniki taśmowe pełnią 
dominującą rolę w odstawie urobku [9]. Związane jest to z zaletami przenośników, które powodują 
ich większą konkurencyjność w stosunku do innych środków transportu tj. transportu oponowego i 
szynowego. 
 Ze względu na rodzaj materiału wydobywanego, co wiąże się z określona technologią eksplo-
atacji złoża w polskim górnictwie podziemnym można spotkać dwa typowe rozwiązania systemów 
transportowych odstawy kopaliny użytecznej. 
 W kopalniach węgla kamiennego po odspojeniu węgla od ściany przy użyciu kombajnu bądź 
strugu węglowego węgiel transportowany jest przenośnikiem zgrzebłowym do przenośnika pod-
ścianowego. Następnie urobek trafia na przenośniki taśmowe odstawy oddziałowej i tymi przeno-
śnikami transportowany jest do wyrobisk w których znajdują się przenośniki odstawy zbiorczej. 
W kopalniach może pracować kilka ścian jednocześnie w związku z tym przenośniki odstawy 
zbiorczej mogą przejmować urobek z kilku taśmociągów odstawy oddziałowej jednocześnie. Na-
stępnie urobiony materiał transportowany jest przenośnikami odstawy głównej w rejon szybu wy-
dobywczego gdzie znajdują się zbiorniki przyszybowe. Przenośnikowe systemy w przypadku ko-
palń węgla kamiennego nie tworzą strukturalnie skomplikowanych układów, są to przeważnie ma-
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gistralne ciągi przenośników odstawy zbiorczej do której dochodzą taśmociągi odstaw oddziało-
wych. Ważną cechą tych systemów jest to że nadawa urobku prowadzona jest na tylko w jednym 
miejscu odstawy oddziałowej, a nie w kilku punktach trasy systemu transportowego. Poza zbiorni-
kami retencyjnymi znajdującymi się przy szybie rzadko stosuje się je w innych miejscach tych sys-
temów. 
 W kopalniach rudy miedzi systemy transportu urobku mają inną strukturę. Przede wszystkim ze 
względu na technologię eksploatacji złoża która prowadzona jest systemem komorowo-filarowym 
w rejonie oddziałów wydobywczych prowadzony jest przewóz przy użyciu ładowarek i wozów od-
stawczych, które transportują materiał do punktów załadunku na przenośniki taśmowe. 
 Następnie przenośnikami taśmowymi urobek transportowany jest w rejon szybu, gdzie znajdują 
się zbiorniki przyszybowe. Cechą charakterystyczną dla systemów transportu urobku w kopalniach 
miedzi jest występowanie wielu zbiorników wewnątrz systemu. Inną ważną cechą z punktu widze-
nia niezawodności jest występowanie wielu punktów załadowczych wzdłuż trasy przenośników 
pracujących w rejonach oddziałów wydobywczych. Dzięki takiej budowie systemu transportowego 
jest on bardziej elastyczny, a przede wszystkim mniej wrażliwy na ewentualne awarie pojawiające 
się podczas jego pracy. 
 

 
 
Rys. 3.1. Schemat systemu transportowego w kopalni podziemnej [2] 
Figure 3.1. Diagram of transport system in underground mine [2] 

 
 Głównym źródłem transportu urobku na powierzchnię są maszyny wyciągowe. Obecnie pracu-
jące kopalnie posiadają najczęściej kilka szybów, przy czym wyróżnione są szyby główne o naj-
większej wydajności. Urządzenia szybowe są najczęściej największymi urządzeniami w kopalni, 
jeżeli weźmiemy pod uwagę kryteria wielkości oraz zapotrzebowania mocy. Wyciągi szybowe 
dzięki wielkości i znaczeniu pretendują do miana najpoważniejszych urządzeń maszynowych w ko-
palniach podziemnych. Od urządzeń tych wymaga się wysokiej niezawodności oraz bezpieczeń-
stwa pracy. Ze względu na znaczny koszt nie praktykuje się budowy urządzeń rezerwowych, które 
w 100% mogłyby zastąpić uszkodzone. Zgodnie z [4] rezerwa wydajności wynosi zaledwie 10% 
do 50%. Na uwagę zasługuje również fakt, że urządzeniom szybowym stawiane jest wymaganie 
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długotrwałej pracy. Urządzenia szybowe pracują bardzo intensywnie, ponad 90% wykorzystania 
w ciągu doby, przez wiele lat. 
 
 
4. SZACOWANIE NIEZAWODNOŚCI URZĄDZEŃ TRANSPORTU POZIOMEGO 
 
Rozważając problem szacowania niezawodności urządzeń transportujących urobek z rejonów wy-
dobywczych na powierzchnię, a mając na uwadze opisane wcześniej najczęściej spotykane rozwią-
zania systemów transportu, można podzielić to zadanie na dwie części. Pierwsza część to szacowa-
nie niezawodności urządzeń transportu poziomego, natomiast druga to szacowanie niezawodności 
urządzeń transportu pionowego. Po rozpatrzeniu tych układów jako składowych systemu transpor-
towego możemy określać wartości parametrów dla całego systemu. 
 Niezawodność urządzeń transportu poziomego w opisanych wcześniej systemach to głównie 
niezawodność przenośnikowych systemów transportowych o różnych strukturach. Aby móc sza-
cować niezawodność systemów niezbędne uprzednio jest określenie niezawodności przenośników 
wchodzących w ich skład. 
 

 
 

Rys. 4.1. Schemat przenośnika taśmowego [6] 
Figure 4.1. Diagram of Belt Conveyor [6] 
 
 Wartym uwagi faktem jest to, że nawet w rozbudowanych systemach transportowych nie wy-
stępuję zbyt duża liczba awarii dotyczących bezpośrednio przenośników taśmowych. Wnioski ta-
kie pojawiają się w badaniach przedstawionych w pracach [3], [5] z których wynika, że czas pracy 
elementów przenośnika takich jak odcinki taśm w zależności od warunków i rodzaju taśmy może 
trwać od kilku do kilkunastu miesięcy. Wynika stąd, że zbierając dane dotyczące awarii występują-
cych w przenośnikowych systemach transportowych nie należy spodziewać się bardzo znaczących 
ilości informacji, jest to bardzo korzystne. 
 W wielu systemach, które funkcjonują w górnictwie podziemnym zbieranie informacji z proce-
su eksploatacji jest w części realizowane. Przyjmując odpowiedni stopień ogólności (cały przeno-
śnik) nie jest konieczne wprowadzanie nowych systemów gromadzenia informacji, wystarczy 
w wielu przypadkach usystematyzować i w niewielkim stopniu zmodyfikować stosowane techniki 
opisu zdarzeń dotyczących napraw wykonywanych na przenośnikach, aby można było wyznaczać 
parametr strumienia uszkodzeń oraz weryfikować jego przebieg. Sposób wyznaczania parametru 
strumienia uszkodzeń został podany w rozdziale 2. Obserwując wartość parametru uszkodzeń moż-
na stwierdzić w jakim etapie znajduje się maszyna (rys. 5.3), czy jest to okres normalnej pracy czy, 
być może wartość parametru zaczyna rosnąć, a więc pojawia się sygnał że maszyna wkracza w ok-
res starzenia i konieczne jest zastosowanie odpowiednich działań naprawczych. Na podstawie pa-
rametrów wyznaczonych dla przenośników pracujących w systemie można również określić para-
metry dla grupy urządzeń lub dla całego systemu odpowiednio je agregując. Zasadne może być rów-
nież sięganie wewnątrz poszczególnych przenośników. Dla użytkowników przenośników przydat-
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na może być informacja o poszczególnych zespołach przenośnika szczególnie tych które w do-
tychczasowej eksploatacji sprawiały najwięcej problemów (rys. 4.2) lub są istotne z punktu widze-
nia funkcjonowania maszyny. 
 

 
 
Rys. 4.2. Zespoły przenośnika najczęściej wywołujące postój, na podstawie [3] 
Figure 4.2. Most common cause of belt conveyor stopover during operation [3] 

 
 Do takich elementów zaliczane są przede wszystkim: odcinki taśm, złącza, bębny napędowe, sil-
niki, sprzęgła, przekładnie, układy napinające taśmę Elementy te tworzą strukturę szeregową czyli 
poprawna praca każdego podzespołu ma bezpośrednio wpływ na funkcjonowanie przenośnika. 
 

 
 

Rys. 4.3. Schemat struktury niezawodnościowej przenośnika z uwzględnieniem najważniejszych podzespołów 
Figure 4.3. Reliability structure diagram of belt conveyor with the most significant element 

 
 W przypadku potrzeby tak dokładnej analizy niezbędne jest jednak uzyskanie bardziej dokład-
nych informacji najlepiej z wykorzystaniem systemów informatycznych. Systemy takie poza gro-
madzeniem danych z jednoczesną ich walidacją pozwalają na e przeliczanie wybranych wskaźni-
ków na podstawie wprowadzonych informacji. Ich przewagą w stosunku do stosowanych obecnie 
często metod polegających na ręcznym zapisie informacji o uszkodzeniach jest automatyczne prze-
liczanie z wykorzystaniem zaimplementowanych funkcji bez konieczności pracochłonnego ręcz-
nego przetwarzania zebranych danych. 
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5. OCENA NIEZAWODNOŚCI TRANSPORTU PIONOWEGO 
 
Urządzenia szybowe mają bardzo zbliżoną strukturę niezależnie, w jakich warunkach pracują. Ze 
względów funkcjonalnych można wyodrębnić różne typy urządzeń szybowych, w zależności od 
potrzeb danego zakładu górniczego. Przykładowy podział przedstawiony jest na rysunku 5.1. 
 Dla każdego urządzenia szybowego można wyodrębnić pewne podzespoły, które wchodzą 
w skład jego struktury [7] wieża wydobywcza, koła kierujące, prowadniki szybowe, liny główne, 
liny wyrównawcze, naczynia wyciągowe, urządzenia załadowcze, urządzenia wyładowcze, sygna-
lizacja szybowa i maszyna wyciągowa. 
 Przykład takiej struktury dla maszyny zrębowej przedstawiony jest na rysunku 5.2 [4]. Elemen-
ty takie jak koła kierujące, liny czy naczynia wyciągowe są względnie mało złożone. Natomiast wie-
ża wydobywcza, urządzenia załadowcze i wyładowcze, sygnalizacja szybowa oraz maszyna wy-
ciągowa składają się z wielu podzespołów. Struktura tych podzespołów zależy od konkretnych 
rozwiązań technicznych. 

 

 
 
Rys. 5.1. Podział urządzeń szybowych 
Figure 5.1. Types of mine shaft devices 

 
 Podstawowym parametrem, jaki możemy wykorzystać przy określeniu niezawodności transpor-
tu pionowego jest parametr strumienia uszkodzeń. Definicja i sposób obliczania jest podany w roz-
dziale 2 niniejszego artykułu. Aby określić parametr strumienia uszkodzeń należy wiedzieć ile razy 
dany obiekt uległ awarii w danym przedziale czasu. Zbieranie danych może przyjmować różne for-
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my od prostego notowania w zeszycie liczby postojów urządzenia szybowego wywołanego awarią 
do wyrafinowanego zbierania i gromadzenia danych w specjalnie do tego celu przystosowanych 
bazach danych. Cel tych działań jest jeden, mianowicie wynotowanie liczby awarii urządzenia. Gdy 
liczba awarii w czasie jest już znana można przystąpić do analizy przedstawionej w punkcie 2. 
 Obliczony parametr strumienia uszkodzeń pozwala nam stwierdzić, w którym stadium pracy się 
znajduje dany podzespół. Jeżeli wartość parametru strumienia uszkodzeń można aproksymować li-
nią prostą równoległą do osi odciętych to system lub jego elementy znajdują się w okresie normal-
nej eksploatacji i nie jest wymagana ich naprawa. Jeżeli jednak wartość tego parametru ma charak-
ter rosnący to jest to wskazówka do podjęcia stosownych profilaktycznych działań technicznych. 
 

 
 
Rys. 5.3. Przebieg funkcji intensywności uszkodzeń 
Figure 5.3. Example function of damages intensity 

 

 

Rys. 5.4. Schemat urządzenia szybowego: 1 – naczynie 
wyciągowe, 2 – lina, 3 – maszyna wyciągowa, 4 – wieża 
z kołami linowymi, 5 – prowadniki naczyń wyciągowych, 
6 – urządzenie załadowcze w podszybiu, 7 – urządzenie 
wyładowcze w nadszybiu, 8 – belki odbojowe) 
Figure 5.4. Diagram of mine haft: 1 – skip, 2 – steel rope, 
3 – hoist, 4 – headfame, 5 – skip slide, 6 – skip filling 
station, 7 – skip unload station, 8 – fenders) 
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 W najogólniejszym podejściu możemy badać parametr strumienia uszkodzeń dla całej maszyny 
wyciągowej. Rejestrujemy wtedy każdą awarię podzespołu, która wpływa na postój całego urzą-
dzenia szybowego. Podejście to wymaga stosunkowo niewielkiego nakładu pracy. W celu przepro-
wadzenia bardziej szczegółowej analizy należy rejestrować awarię dla każdego z podzespołów osob-
no. Pozwala to na obliczenie strumienia uszkodzeń dla każdego z podzespołów, a tym samym Oce-
nę jego awaryjności. Cały układ ma strukturę szeregową. Oczywiście każdy z podzespołów posia-
da pewne nadmiary, które w dużej mierze zależą od indywidualnych rozwiązań konstrukcyjnych. 
Dlatego gdy wystąpi awaria danego elementu w podzespole należy wziąć ją do obliczeń parametru 
strumienia uszkodzeń podzespołu tylko wtedy, gdy powoduje awarię tego podzespołu, tzn. gdy usz-
kodzeniu nie uległ element nadmiarowy. 
 Analizując urządzenie szybowe w ten sposób będziemy mogli stwierdzić, który z podzespołów 
wchodzi w okres przyspieszonego zużycia. Pozwoli to na racjonalne zaplanowanie remontów z wy-
typowaniem podzespołu, dla którego należy ich dokonać. Analiza intensywności uszkodzeń dla po-
szczególnych podzespołów pozwala na jeszcze jedną czynność, a mianowicie na porównanie pa-
rametru strumienia uszkodzeń między podzespołami. Porównanie takie dla okresu normalnej pracy 
pozwala określić podzespół, który najczęściej ulega awarii. Informacja ta może być potraktowana 
jako sprzężenie zwrotne do etapu projektowania w celu zmniejszenie intensywności uszkodzeń te-
go podzespołu a tym samym całego urządzenia. Uwzględnienie intensywności uszkodzeń dla po-
szczególnych podzespołów pociąga za sobą dodatkowe nakłady w postaci obliczeń oraz potrzeby 
szerszego zbierania danych. Cała procedura obliczania pozostaje taka sama, całość należy tylko 
dostosować do zwiększonej liczby elementów. Przykładowy przebieg uszkodzeń w czasie dla wcześ-
niej wyodrębnionych podzespołów urządzenia szybowego może być przedstawiona jak na rysunek 4. 
Zamieszczone awarie są symulacją okresu normalnej pracy i stanowią wyłącznie przykład pokazu-
jący przystępny sposób obliczania parametru strumienia uszkodzeń. 
 

 
 
Rys. 5.4. Przykładowy przebieg uszkodzeń w czasie podzespołów urządzenia szybowego 
Figure 5.4. Example damages of mine shaft components during its operation time 

 
 Korzystając z rysunku 5.4 można w łatwy sposób obliczyć parametr strumienia uszkodzeń ko-
rzystając z zależności podanych w rozdziale 2 niniejszego artykułu. Dla obserwowanych podze-
społów możliwe jest również obliczenie średniego czasu pomiędzy uszkodzeniami, oznaczanego 
w literaturze, jako MTBF (ang. Mean Time Between Failures). 
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 Jednym z podzespołów najbardziej narażonych na uszkodzenia są liny główne oraz wyrównaw-
cze. Liny te należy poddawać badaniu przez wyspecjalizowane jednostki. Częstotliwość tych ba-
dań jest określona przez odpowiednie przepisy. Ścisłe kontrolowanie lin jest również bardzo ważne 
z punktu widzenia bezpieczeństwa. Ich zerwanie podczas pracy skutkuje katastrofą i wyłączeniem 
całego szybu z pracy na długi okres. Podzespołami, które należy również kontrolować ze względu 
na zwiększoną intensywność uszkodzeń są urządzenia złożone, takie jak maszyna wyciągowa, oraz 
stacje załadowcza i rozładowcza. Urządzenia te są bardziej złożone w porównaniu do innych i stąd 
ryzyko ich uszkodzenia jest większe. Złożoność tych urządzeń powoduje trudności w przeprowa-
dzeniu oceny diagnostycznej i wydłuża czasów lokalizowania i usuwania uszkodzeń. Dla kontrastu 
można podać, że wieża wydobywcza bardzo rzadko ulega uszkodzeniom w ten sposób, aby całko-
wicie wyłączyć całe urządzenie szybowe z pracy. Należy pamiętać, że wyszczególnione podzespo-
ły posiadają strukturę szeregową, w związku z czym uszkodzenie któregokolwiek z nich powoduje 
zatrzymanie całego urządzenia szybowego. 
 Analiza przebiegu parametru strumienia uszkodzeń umożliwia racjonalne rozplanowanie prze-
glądów profilaktycznych i napraw, tak aby zminimalizować awaryjność urządzenia szybowego. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Możliwości prognozowania uszkodzeń, a w zasadzie określenie czasu kiedy wartość parametru 
strumieni uszkodzeń zaczyna rosnąć jest sygnałem dla użytkowników, że jest odpowiednia chwila 
do przeprowadzenia napraw prewencyjnych i szczegółowych przeglądów technicznych. Wyzna-
czanie wartości tego parametru wymaga zbierania informacji o czasach pracy i przestojów bada-
nych urządzeń. Obecnie modyfikacja systemu zbierania i opracowania danych w zakładach górni-
czych jest możliwa. 
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Transportation Networks Reliability Evaluation in Underground Mines 
 
Transportation is a very significant part of mine functioning. Establishing its high reliability level 
has a great meaning to the economical effectiveness of whole mine. The authors describe the most 
important parts of the underground transportations nets and the devices that are the most significant 
in terms of this transport nets reliability. The paper deals with description one of the reliability eva-
luation methods, which can be used in underground mine transportation systems to reduce cost of 
this systems operation. 
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Wpływ nowego systemu premiowania na poprawę efektywności 
i wykorzystania maszyn górniczych na przykładzie ładowarek 
wielkogabarytowych w kopalni O/ZG „Lubin” 
 
 
Krzysztof Tkaczuk, Janusz Żurek, Grzegorz Hendrykowski 
KGHM „Polska Mied ” S.A. O/ZG „Lubin”, Lubin 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule opisano wpływ nowego systemu premiowania na poprawę oceny 
efektywności i wykorzystania maszyn górniczych w kopalni. Opracowany i aktualnie wdrażany 
system premiowy w Zakładach Górniczych „Lubin” otwiera realne możliwość obniżenia jednost-
kowych kosztów pracy w funkcji czasu życia maszyny w kopalni i może stanowić jeden z podsta-
wowych parametrów służących do oceny wykonanej pracy. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Efektywność - wykorzystanie - maszyny górnicze - kopalnia podziemna 
 
 
WSTĘP 
 
Efektywność ekonomiczną można rozpatrywać w mikroskali – w odniesieniu do całego przedsię-
biorstwa lub do jednego z czynników produkcji zaangażowanych w jednym przedsiębiorstwie (...); 
efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa zależy od optymalnego (tzn. najlepszego z możli-
wych) wykorzystania zasobów produkcyjnych, którymi ono dysponuje, a także od umiejętności 
dostosowania się przedsiębiorstwa do warunków zewn., wymagań rynku, układów konkurencyj-
nych i od zdolności przewidywania przez kierownictwo przedsiębiorstwa przyszłych warunków 
produkcji i zbytu oraz podejmowania na tej podstawie trafnych decyzji” [Złota encyklopedia PWN 
2002]. Przytoczona encyklopedyczna definicja efektywności w najbardziej skrótowy sposób ale 
bardzo trafnie przedstawia ideę, jaka przyświecała podjętym w ostatnich latach trudom reorganiza-
cji służb maszynowych w Zakładach Górniczych „Lubin”. Przekształcenia te obejmowały wiele 
aspektów funkcjonowania, m. in. dostosowanie organizacji służb maszynowych do nowej sytuacji 
ekonomicznej z zastosowaniem informatycznych systemów wspomagających zarządzanie [Janik 
2004]  

Nie ulega w tpliwo ci, e efektywno  i wykorzystanie maszyn maj  swoje ród o w tzw. 
dyspozycyjno ci, na któr  znacz cy wp yw ma niezawodno  maszyny Rodzaj, rozmiar oraz 
cz sto  wyst powania awarii zale  g ównie od poprawno ci konstrukcji i jako ci wykona-
nia maszyny. Równie wa ne s  inne czynniki, do których zaliczy  mo na chocia by przygo-
towanie operatorów, s u b serwisowych obs uguj cych maszyn  oraz warunki jej pracy 
w oddzia ach wydobywczych [Paraszczak 2003]. 

 
1. PRZEDMIOT ANALIZY 
 
Koszty działalności Działów Maszyn Dołowych, chociaż kwalifikowane jako produkcja pomocni-
cza, stanowią około 1/3 całkowitych kosztów produkcji w kopalniach KGHM „Polska Miedź” S.A. 
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Podstawą ich funkcjonowania jest realizacja zapotrzebowania na maszyny górnicze określonego 
przez oddziały górnicze wraz z obsługą operatorską. Pomimo tego, że koszty działalności Działów 
Maszyn Dołowych są budżetowane i rozliczane na działalność podstawową poprzez rozdzielniki 
pracy sprzętu to nie są one planowane jako koszty usług maszynowych w budżetach oddziałów 
z nich korzystających.  

W funkcjonującej procedurze budżetowania kosztów w kopalniach KGHM „Polska Miedź” 
S.A. każdy Wydział, Dział w strukturze organizacyjnej otrzymuje limit kosztów w układzie kalku-
lacyjnym. Budżet przyznawany Działom Maszyn Dołowych nie jest uzależniony od ilości zama-
wianych samojezdnych maszyn przez oddziały górnicze i pomocnicze. 

W obecnym systemie rozliczania budżetów oddziałów górniczych, pozycja „usługi maszy-
nowe” nie jest objęta limitem, planem, gdyż brakuje narzędzia do jego określenia. Jest to man-
kament, gdyż na wynik kosztowy oddziałów maszynowych ogromny wpływ ma wielkość plano-
wanego zapotrzebowania na maszyny górnicze. Innym mankamentem stosowanej procedury jest 
brak funkcji motywującej kierownictwo usługobiorców do poszukiwania sposobów i metod opty-
malizacji organizacji pracy pod kątem zamawianych usług maszynowych w postaci ilości odpo-
wiednich rodzajów maszyn górniczych [Radoń 2004]. 
 
2. PROCES ROZLICZANIA KOSZTÓW USŁUG MASZYNOWYCH 

 
Koszty działalności Działów Maszyn Dołowych stanowią około 1/3 całkowitych kosztów wydoby-
cia w kopalniach KGHM „Polska Miedź” S.A. Działy te pełnią jednak dwie podstawowe funkcje 
tj.: 
1. Funkcję produkcyjną, poprzez realizację:  

– obłożeń samojezdnych maszyn górniczych zgodnie z zapotrzebowaniem oddziałów górni-
czych, 

– realizację zadań produkcyjnych zgodnie z planem, 
2. Funkcję obsługowo-naprawczą, poprzez: 

– utrzymanie ruchu tzn. utrzymanie w sprawności samojezdnych maszyn górniczych (SMG), 
– obsługę i konserwację maszyn, 
– wykonywanie napraw awaryjnych (doraźnych) jak i o rozszerzonym zakresie oraz przeglą-

dów okresowych. 
Ponadto Działy Maszyn Dołowych pełnią dodatkowe funkcje, a mianowicie: 

 Funkcję usługową, poprzez realizację obłożenia samojezdnych maszyn górniczych przeznaczo-
nych do transportu materiałów strzałowych oraz biorących udział w tzw. regularnym transpor-
cie ludzi, 

 obsługują dołowe magazyny części zamiennych i dołowe magazyny paliw, olejów i smarów. 
Podstawą funkcjonowania oddziałów eksploatacji maszyn dołowych w kopalniach KGHM 

„Polska Miedź” S.A. jest realizacja tzw. „zapotrzebowania na maszyny”, które opracowywane jest 
przez oddziały górnicze wraz z obsługą operatorską. Jest to nic innego jak zamówienie na określo-
ny okres rozliczeniowy odpowiedniej ilości, w sztukach na zmianę roboczą, parku maszynowego 
do realizacji nałożonych zadań produkcyjnych. 

Ewidencja usług maszynowych u usługobiorców polega na rejestracji w trakcie każdej zmiany 
w odpowiednim dokumencie tj. „raporcie zmianowym” ilości i rodzaju pracy wykonanej przez ma-
szyny górnicze [Janik 2004]. 
 
3.  PROPONOWANY SYSTEMU PREMIOWANIA 

 
System premiowania jest jednym z kluczowych narzędzi wpływania na efektywność pracowni-

ków. Od dawna w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” poszukiwano rozwiązania, które po-
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zwoli zwiększyć wydajność pracy, poprawi jakość świadczonej pracy, poprawi bezpieczeństwo 
pracy, poprawi relacje płacowe ludzi pracujących w obszarze bezpośredniej produkcji. Mając na 
uwadze powyższe cele wdrożono od kwietnia 2010 roku nowy regulamin premiowania.  

Stary system opierał się tylko na jedynym kryterium, którym był akord, czyli system płacowy, 
w którym wysokość wynagrodzenia jest zależna od ilości wykonanej pracy. Często nie przynosiło 
to zamierzonych efektów, ponieważ szybkość przysłaniała takie składnik jak dokładność, sumien-
ność, obowiązujące normy i zasady BHP. Roczna analiza wykazuje, że nowy regulamin premio-
wania spełnia założone wymagania. 

 

M-c Dni 
czarne 

Wydobycie 
dobowe w dni 
czarne w.w. 

Załadunek 
i odstawa 
urobku 

[Mg/rbd] 

Wiercenie 
[mb\rbd] 

Ładowanie 
otworów 

strzałowych 
[otw/rbd] 

Kotwienie 
SWK 1,8 rozp. 

[szt/rbd] 

Kotwienie 
SWK-F 1,8 

rozp. 
[szt/rbd] 

Kotwienie 
SWK 1,8 

spoin. 
[szt/rbd] 

Kotwienie 
SWK-F 1,8 

spoin. 
[szt/rbd] 

I 20 26 597 233,3 355,9 99,6 21,7 36,2 18,7 32,0 
II 20 26 801 229,3 361,8 99,4 21,8 36,9 18,7 32,5 
III 23 26 257 224,7 358,0 99,8 21,9 36,1 18,9 32,9 
IV 21 26 675 240,1 348,2 99,0 22,9 36,3 19,5 33,8 
V 20 25 382 232,7 349,4 99,0 22,6 36,8 19,5 33,3 
VI 21 26 152 235,4 347,5 96,2 23,1 36,6 19,3 33,7 
VII 22 26 833 234,5 347,6 98,7 22,7 36,3 19,4 33,4 
VIII 22 26 918 238,1 343,4 98,2 23,3 36,9 19,4 33,0 
IX 24 26 783 239,5 342,8 97,3 22,6 36,6 19,6 33,8 
X 21 27 863 241,2 343,0 96,1 22,9 36,7 19,7 33,1 
XI 20 26 950 241,0 341,6 96,0 22,6 36,7 19,3 33,6 
XII 21 27 020 241,3 341,5 95,6 22,8 36,9 19,5 33,8 

 

Wzrosło wydobycie dobowe, wydajność przy załadunku i odstawie urobku, ilość zabudowa-
nych kotew bez zwiększenia dobowego obłożenia maszyn. Jednocześnie uzyskano większe zabio-
ry, czyli ilość urobku z przodka, dzięki poprawie jakości wykonywania robót wiertniczych (odpo-
wiednia ilość i długość wierconych otworów) i robót strzałowych.  
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3. NOWY REGULAMIN PREMIOWANIA SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZĘŚCI: A, B I C. 
 
 
 
Cz  A (podstawowa):  
 
Premia A przeznaczona jest dla pracowników zatrudnionych w akordzie indywidualnym wykonu-
jących Roboty Główne w obszarze bezpośredniej produkcji. Pułap jej jest ograniczony do 55% 
płacy zasadniczej.  

Pozostali pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (niezaliczanych do grupy Ro-
bót Głównych) otrzymują premię stałą a jej wysokość zależna jest od rodzaju pracy, np. załadunek 
i odstawa skały płonnej – 45% premii, lub premię według akordu zespołowego, np. budowa tam 
wentylacyjnych. 
 
 
Cz  B (efektywno ciowa): 
 
Premia ta przeznaczona jest dla pracowników zatrudnionych w akordzie wykonujących Roboty 
Główne, tj: 

– urabianie (wiercenie otworów strzałowych, urabianie kombajnem), 
– wykonywanie obudowy kotwowej, 
– załadunek i odstawa urobku, 
– roboty strzałowe (ładowanie mechaniczne i ręczne), 
– pełnienie funkcji przodowego, 
– mechaniczna obrywka, 
– obudowa hydrauliczna, 
– czyszczenie przodków 
– podgarnianie urobku. 
 
Warunkiem otrzymania premii efektywnościowej jest: 
– wykonanie norm (a tym samym wypracowanie premii akordowej) na poziomie nie niższym 

niż 55%, 
– przepracowanie minimum 50% czasu pracy na Robotach Głównych, 
– wykonanie zadań produkcyjnych przez oddział górniczy. 

 
 
Cz  C (uznaniowa):  
 
Premia kwartalna przeznaczona jest dla najlepszych pracowników zatrudnionych w oddziale. Wy-
boru pracowników oraz przypadającym im kwot dokonują bezpośredni przełożeni, kierując się na-
stępującymi kryteriami: 

– jakością i rzetelnością pracy, 
– kulturą techniczną pracy (bezpieczeństwo pracy, praca zgodna z technologią, dbałość 

o sprzęt), 
– dyspozycyjnością, 
– realizacją powierzonych zadań. 
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UKUK AD PREMII DLA NOWEGO ROZWIAD PREMII DLA NOWEGO ROZWI ZANIAZANIA

C

A2

B
Pracownicy bezpo rednio 

produkcyjni

A1

Pracownicy wynagradzani 
z akordu indywidualnego

Pracownicy wynagradzani z akordu 
redniego

Wszyscy pracownicy pionu
TG i TM

Pracownicy bezpo rednio produkcyjni to pracownicy 
wykonuj cy na rzecz górniczych oddzia ów 

wydobywczych prac :

1. SWW 
2. SWK
3. Odstawa urobku
4. Pomocnik maszyn wierc co-kotwi cych w przodku, 
5. Za adunek urobku w oddziale eksploatacyjnym,
6. Roboty strza owe, wykonywanie i nadzór,
7. Pe nienie funkcji przodowego,
8. Obrywka mechaniczna w oddziale eksploatacyjnym,
9. Czyszczenie przodka K-1
10. Podgarnianie uroku w przodku SG
11. Dozór zmianowy i oddzia owy

Kryteria obowi zuj ce przy kwalifikacji 
do cz ci B

1. Wykonanie zada produkcyjnych
2. Przepracowanie 50% czasu przy pracach bezpo rednio 

produkcyjnych
3. Uzyskanie 55% premii

Przy podziale rodków preferowani s
pracownicy bezpo rednio produkcyjni

System tworzy w a ciwe relacje p acowe 
mi dzy obszarami produkcyjnymi a 

obszarami wsparcia i logistyki

Ograniczenie premii akordowych i jego 
rednich na rzecz premii zadaniowych i 

sta ych

Zwi kszenie wagi oceny pracownika przez 
jego bezpo redniego prze o onego

 

Został stworzony ranking operatorów oparty na następujących kryteriach: 

I. Dyspozycyjno  (czas pracy w akordzie na danej robocie) – punktację nanosi Dział Normowa-

nia : 

– 20 pkt - powyżej 20 rbd/m-c, 
– 15 pkt. - od 15 do 20 rbd/m-c, 
– 10 pkt. - od 10 do 15 rbd/m-c, 
– 0 pkt. - poniżej 10 rbd/m-c. 
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II. Premia (średnia premia ważona) - punktację nanosi Dział Normowania : 

– 50 pkt - powyżej 70% premii, 
– 40 pkt. - od 55% do 70% premii, 
– 30 pkt. - od 40% do 55% premii. 

 

III. Ocena (dbałość o sprzęt i jakość wykonywanej pracy) – punktację nanosi dozór górniczy i ma-

szynowy: 

– od 0 do 30 pkt. (0-15 pkt. dozór górniczy oraz 0-15 pkt. dozór maszynowy). 
– Dyspozycyjność (ilość dniówek akordowych w danym miesiącu), 
– Premia (średnia premii, którą pracownik wypracował w danym miesiącu, wyliczana według 

akordowego systemu premiowania), 
– Ogólna ocena pracownika (punktację nanosi dozór górniczy i mechaniczny). 
 
Nowy regulamin premiowania pozwolił na poprawienie relacji płacowych w obszarze bezpo-

średnio produkcyjnym i ograniczył stosowanie systemu akordowego premiowania, co wpłynęło na 
poprawę jakości i bezpieczeństwa pracy. 

 

Nazwisko Imi  Rodzaj 
pracy 

Dyspozycyj-
no  Premia 

Ocena 
Razem 

Dozór G Dozór M 

BYBEL JACEK Zał i odst 20 50 15 15 100 

DZIUBAK PAWEŁ Zał i odst 15 40 15 15 85 

HOJA JACEK Zał i odst 15 30 10 10 65 

KORBEL MAREK Zał i odst 10 30 10 5 55 

STRZECZ LESZEK Zał i odst 10 30 5 5 50 

 
 
PODSUMOWANIE  
 
Podstawowym celem działalności kopalni jest uzyskanie planowanej ilości metalu (miedź) przy 
określonym koszcie. W procesie tym w oddziałach wydobywczych wykorzystywane są maszyny 
górnicze. Ewidencja ilości wykonanej maszynami górniczymi pracy w ciągu ostatnich kilku lat 
przechodziła szereg zmian. Początkowo informacje o pracy maszyn odnotowywane były przez 
operatorów w tzw. „Kartach Pracy”, rejestrowanych w niezależnym systemie. Jednocześnie funk-
cjonował system ewidencji pracy pracowników oparty o dane zapisywane przez osoby dozoru 
w dokumentach zwanych „Raportami zmianowymi”. Rejestracja tych danych odbywała się zasad-
niczo na potrzeby systemu płac. W sposób ewolucyjny, poprzez pośredni etap, w którym objęto 
wspomaganiem przez System SAP R/3 gromadzenie danych z „Kart Pracy” wypracowano obecnie 
stosowane rozwiązanie, w którym dane o pracy pracownika, wykonującego określone czynności 
z użyciem maszyny górniczej, gromadzone w Raportach zmianowych, wypełnianych przez pra-
cowników dozoru górniczego (oraz innych oddziałów pomocniczych, w których maszyny wykonu-
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ją pracę) wczytywane są bezpośrednio do systemu SAP R/3 w module Rejestracji Czasu Pracy 
(HR-TM), a następnie programowo transportowane na tzw. liczniki poszczególnych maszyn, ob-
sługiwane przez funkcjonalność Gospodarki Remontowej i Utrzymania Ruchu. Tak więc dane wy-
korzystywane do rozliczania wynagrodzeń pracowników są jednocześnie informacjami o pracy 
maszyn. Informacje zgromadzone w Systemie SAP R/3 są monitorowane na bieżąco. Na podstawie 
tych danych tworzone są dokumenty wykorzystywane w procesie rozliczania kosztów jak również, 
ze względu na bogatą zawartość informacyjną, dokonywane są różnorodne analizy, m.in. pod ką-
tem: 
– parametrów pracy maszyn (m. in. długości dróg odstawy, ilości kursów wozów odstawczych 

i ładowarek wielkogabarytowych, ilości zabudowywanych kotew, ilości i długości odwierco-
nych otworów strzałowych, itd.), 

– wykorzystania maszyn w procesie produkcji w poszczególnych oddziałach wydobywczych, 
– określania dyspozycyjności maszyn. 

Wprowadzenie Systemu SAP R/3, w którym każda maszyna jest opisana jako obiekt technicz-
ny, umożliwiło gromadzenie informacji związanych z eksploatacją poszczególnych maszyn dla 
wszystkich typów oraz pozwoliło na ewidencjonowanie innych parametrów i danych istotnych 
z punktu widzenia poszukiwania optymalnych metod eksploatacji. 
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Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy 
podwieszonych i spągowych kolejek podziemnych 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawione zostaną narzędzia wspomagające kształtowanie bez-
piecznych warunków pracy podwieszonych i spągowych kolejek podziemnych. Opisany zostanie 
system wspomagania obliczeń trakcyjnych kolejek podwieszonych. Wpływ sił dynamicznych dzia-
łających na operatorów kolejki spągowej podczas rozruchu i hamowania opisany zostanie na tle 
modeli obliczeniowych mechaniki ciała sztywnego i metody elementów skończonych. Modelowa-
nie geometryczne w połączeniu z modelowaniem łańcuchów kinematycznych wspomaga wykrywa-
nie kolizji pomiędzy transportowanymi ładunkami a otoczeniem. Zjawisko rozprzestrzeniania się 
spalin w atmosferze kopalnianej omówione zostanie na tle obliczeniowej mechaniki płynów (ang. 
Computational Fluid Dynamic, CFD). Rekonstrukcja wypadków za pomocą animacji komputero-
wych ilustruje zagrożenia wywołane czynnikiem ludzkim. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Maszyny górnicze, transport podziemny, obliczenia trakcyjne, badanie ko-
lizyjności, aplikacje internetowe, szkolenia 
 
 
1. WSTĘP 
 
Przedstawione metody i narzędzia wspomagające kształtowanie bezpiecznych warunków pracy pod-
wieszonych i spągowych kolejek podziemnych są wynikiem prac prowadzonych w Instytucie Tech-
niki Górniczej KOMAG nad pozyskiwaniem, gromadzeniem i upowszechnianiem wiedzy projek-
towej i eksploatacyjnej w obszarze transportu podziemnego [4], [5], [6]. Proponowane rozwiązania 
kierowane są zarówno do projektantów maszyn i urządzeń w wytwórniach, jak i do projektantów 
systemów transportu podziemnego w kopalniach i do pracowników zatrudnionych pod ziemią, bez-
pośrednio w transporcie. 
 Metody i narzędzia wspomagające kształtowanie bezpiecznych warunków pracy w transporcie 
górniczym są zorganizowane w formie repozytoriów wiedzy, stałych i przenośnych, upowszechnia-
nych na platformie internetowej, jak i za pomocą przenośnych komputerów. 
 Struktura repozytoriów obejmuje zasoby wiedzy projektowej oraz wiedzy eksploatacyjnej. W częś-
ci dotyczącej wiedzy projektowej znajdują się: 
– system wspomagania obliczeń trakcyjnych kolejek podwieszonych, 
– zdalnie uruchamiane aplikacje analiz kolizyjności transportowanych ładunków z otoczeniem, 
– metody badania wpływu sił dynamicznych działających na operatorów kolejki spągowej 

podczas rozruchu i hamowania, 
– metody badania wpływu sił dynamicznych działających podczas awaryjnego hamowania na upa-

dach na zawieszenie trasy kolejki podwieszonej, 
– metoda badania pól widzenia i zasięgu kończyn operatorów kolejek, 
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– metoda badania zjawisk rozprzestrzeniania się spalin w atmosferze kopalnianej oparta na obli-
czeniowej mechanice płynów (ang. Computational Fluid Dynamic, CFD). 

 Zasoby wiedzy eksploatacyjnej obejmują wytyczne formowania ładunków i ich zabezpieczenia 
oraz listy kontrolne zawierające poprawną kolejność czynności formowania ładunków. 
 Analizy wypadków, jakie miały miejsce w transporcie podziemnym wskazują, że w przeważa-
jącej zostały one wywołane czynnikiem ludzkim. Proponowane repozytoria zawierają rekonstruk-
cje wypadków skojarzone z planowaną operacją transportu. Rekonstrukcje te mają formę filmów 
animowanych lub symulacji. Są to wypadki, jakie miały miejsce podczas przebiegu tej samej lub 
podobnej operacji w przeszłości. 
 
 
2. SYSTEM WSPOMAGANIA OBLICZEŃ TRAKCYJNYCH KOLEJEK PODWIESZONYCH 
 
Instytut Techniki Górniczej KOMAG uczestniczył w europejskim projekcie badawczym MINTOS, 
współfinansowanym przez Fundusz Badawczy Węgla i Stali, którego głównym celem było zwięk-
szenie niezawodności transportu w kopalniach. W ramach prac KOMAG opracował prototyp Sys-
temu Wspomagania Obliczeń Trakcyjnych, który dostępny jest na platformie Internetowej dla pro-
jektantów systemów transportu. Wspomaga on projektanta w trakcie procesu przeprowadzania ob-
liczeń trakcyjnych oraz generuje raport końcowy z tych obliczeń. Zgodnie z polskim ustawodaw-
stwem obliczenia trakcyjne są obligatoryjne i stanowią część Dokumentacji Układu Transportu. 

 

 
 
Rys. 1. Okna dialogowe poszczególnych kroków systemu SWOT 
Figure 1. Dialogue windows of each step of the SWOT system 

 
 System składa się z następujących kroków (rys. 1): 
– konfiguracja trasy kolejki podwieszonej, 
– wyznaczanie dopuszczalnej masy całkowitej, 
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– dobór wózków hamulcowych, 
– formowanie zestawu transportowego, 
– wyznaczenie drogi hamowania zespołem wózków hamulcowych, 
– wyznaczenie drogi hamowania przy użyciu hamulców ciągnika, 
– automatyczne tworzenie raportu z obliczeń trakcyjnych. 
 Wynikami obliczeń są: 
– dopuszczalna masa zestawu, 
– masa rzeczywista zestawu, 
– siła hamowania ciągnika, 
– siła staczania grawitacyjnego, 
– prędkość rozpoczęcia hamowania, 
– energia hamowania, 
– efektywna siła hamowania, 
– droga hamowania, 
– opóźnienie hamowania. 
 Prototyp systemu został poddany testom w warunkach rzeczywistych przez personel kopalń zrze-
szonych w Kompanii Węglowej, która również była konsorcjantem w projekcie MINTOS. Wyniki 
testów potwierdziły założenia projektowe, a system został odebrany bardzo pozytywnie przez pra-
cowników kopalń. 
 
3. WYKRYWANIE KOLIZJI POMIĘDZY TRANSPORTOWANYMI 
ŁADUNKAMI A OTOCZENIEM 

 
Transport kopalniany materiałów w podziemnych wyrobiskach górniczych wewnątrz rejonów eks-
ploatacyjnych prowadzony jest głównie z wykorzystaniem kolejek spągowych oraz podwieszonych. 
Bezkolizyjny przejazd ładunku w czasie transportu uzależniony jest od odpowiedniego zaprojekto-
wania trasy jezdnej oraz doboru zestawu transportowego. Zwiększające się gabaryty transportowa-
nych urządzeń wymagają projektowania systemów transportowych w oparciu o analizy tras kolejek 
pod względem możliwości wystąpienia kolizji transportowanych ładunków z obudową oraz wypo-
sażeniem wyrobiska. 
 Projekty systemu transportu tworzone obecnie przez pracowników Działów Przygotowania Pro-
dukcji kopalń, w dużej części powstają z wykorzystaniem systemu projektowania AutoCAD. W sys-
temie tym tworzona jest większość dokumentacji rysunkowej projektu. Niezmiernie ważnym zada-
niem dla projektanta systemu transportu jest zapewnienie możliwości jego bezkolizyjnego prowa-
dzenia na całej trasie. Kolizja na trasie transportu może wystąpić pomiędzy transportowanym ma-
teriałem lub urządzeniem transportowym (trawersy poprzeczne i podłużne, kontener, itp.) a obudo-
wą wyrobiska, czy też innymi urządzeniami stanowiącymi jego wyposażenie. 
 W Instytucie Techniki Górniczej KOMAG, w ramach realizacji europejskiego projektu badaw-
czego MINTOS, opracowano komputerową metodę wspomagania analizy kolizyjności na trasach 
transportowych kolejek spągowych i podwieszonych. Metoda bazuje na programie do komputerowe-
go wspomagania projektowania AutoCAD, autorskim oprogramowaniu opracowanym w KOMAG-u 
pracującym w jego środowisku oraz aplikacji przygotowującej dane wejściowe udostępnionej na 
platformie internetowej. 
 Na rysunku 2 pokazano przykładowe badania symulacyjne 2D dla transportu ładunku kolejką 
spągową z zastosowaniem platformy transportowej. Program symulacyjny automatycznie dokonuje 
przejazdu platformy transportowej wraz z ładunkiem po trasie kolejki, w zadanych krokach symu-
lacji. Po każdym kroku zostawia „ślad” transportowanego ładunku. Po zakończeniu symulacji po-
szczególne „ślady” ładunku łączone są w jeden obiekt tworząc obwiednię, która obrazuje powierz-
chnię w przekroju podłużnym chodnika, jaką zajmuje transportowany ładunek podczas przejazdu 
platformy transportowej. 
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Rys. 2. Przykładowe badanie symulacyjne 2D. Transport tyłem sekcji obudowy zmechanizowanej 
na platformie transportowej. Wyznaczenie obwiedni transportowanego ładunku 
Figure 2. Exemplary 2D simulation test. Transportation of powered roof support on the transportation 
platform – back transportation. Determination of transported load outline 
 
 
 W wyniku realizacji europejskiego projektu badawczego MINTOS powstały prototypy narzę-
dzi do analiz kolizyjności na trasach transportowych kolejek spągowych i podwieszonych, które 
w znacznym stopniu przyczynią się do usprawnienia pracy projektanta systemów transportowych. 
Zostały one pozytywnie ocenione przez pracowników Działów Przygotowania Produkcji kopalń 
zrzeszonych w Kompanii Węglowej S.A., która brała udział w projekcie jako partner przemysło-
wy. Prototypy te są w chwili obecnej ciągle rozwijane, udoskonalane oraz przygotowywane do ko-
mercyjnego wdrożenia w wybranych kopalniach. Przedstawiona metoda analizy kolizyjności na tra-
sach kolejek spągowych oraz podwieszonych może również znaleźć zastosowanie dla ładunków 
transportowanych w transporcie szynowym za pomocą lokomotyw. 
 
 
4. MODELOWANIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ SPALIN 

W ATMOSFERZE KOPALNIANEJ 
 
Mechanika płynów to dział fizyki opisujący zjawiska związane z ruchem cieczy i gazów. Zastana-
wiając się na zakresem zainteresowań mechaniki płynów możemy łatwo zauważyć, że niemal wszyst-
ko, co otacza człowieka, jest w dużej części płynem i rządzi się prawami mechaniki płynów. Me-
chanika płynów to także dziedzina techniki i działalności inżynierskiej, gdyż wiele, jeśli nie więk-
szość, procesów przemysłowych opiera się na mechanice płynów. Często niedostrzeganie roli me-
chaniki płynów wiąże się ze specyfiką danej dziedziny, odmienną nomenklaturą lub wąskim zakre-
sem jej zastosowań. Ale poczynając zarówno od opisu huraganów, wybuchów wulkanów, wybu-
chów na słońcu, transportu ropy czy odlewania metali, jak i procesów oddychania, przepływu krwi, 
procesów wewnątrz komórkowych, wszystkie te procesy opierają się na mechanice płynów. Co waż-
ne, wszystkimi tego typu procesami rządzi w rzeczywistości jedno podstawowe równanie mecha-
niki płynów, równanie Naviera-Stokesa [1]. 
 Rozwój numerycznej mechaniki płynów CFD (ang. Computational Fluid Dynamics) zapocząt-
kowany został w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Jednak rozwój technik komputerowych 
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nastąpił w ostatniej dekadzie XX wieku i umożliwił rozwiązywanie praktycznych zagadnień. Poja-
wienie się w latach osiemdziesiątych pierwszych profesjonalnych, komercyjnych kodów numerycz-
nych, wykorzystujących w obliczeniach metodę objętości kontrolnej, stworzyło możliwości wyko-
rzystania tej techniki jako efektywnego narzędzia w rękach inżynierów. Przemysł szybko docenił 
walory tych narzędzi, które poprzez krótsze etapy projektowania, obniżyły koszty wdrażania nowych 
produktów i technologii [2]. 
 W przypadku modelowania zagrożeń zatrucia gazami spalinowymi na stanowiskach pracy, czy 
też projektowania i optymalizacji systemów wentylacji, zastosowanie metod modelowania CFD 
umożliwia poznanie oraz ocenę wpływu zagrożeń na środowisko i człowieka. Symulacje kompute-
rowe CFD mogą dostarczyć informacji na temat optymalnych parametrów sieci wentylacyjnej, czy 
też stopnia rozrzedzenia gazów spalinowych. Podstawową zaletą stosowania modelowania kompu-
terowego jest możliwość przeanalizowania i oceny wielu różnych scenariuszy wpływu zagrożeń na 
człowieka dla danego stanowiska pracy i w efekcie optymalnego kształtowania bezpiecznych wa-
runków pracy. 
 Szczególnie dużym zagrożeniem jest wystąpienie i rozprzestrzenianie się w chodnikach zady-
mienia powstałego w wyniku pracy silników spalinowych, które może być przyczyną zatrucia tlen-
kiem węgla. O dynamice propagacji dymów w chodnikach decyduje intensywność ogniska zady-
mienia (strumień objętości oraz skład chemiczny spalin), a także system wentylacji i prędkość prze-
pływu powietrza w chodniku. Na rysunku 3 przedstawiono wynik symulacji CFD rozkładu stężenia 
tlenku węgla na trasie kolejki podwieszonej, powstałego w wyniku pracy silnika wysokoprężnego. 
Wynik rozkładu stężenia tlenku węgla w chodniku dla przyjętych parametrów sieci wentylacyjnych, 
umożliwia ocenę skuteczności przewietrzania wyrobiska w przypadku wystąpienia zagrożenia za-
trucia gazami spalinowymi. 
 

 
 
Rys. 3. Rozkład stężenia tlenku węgla na trasie kolejki podwieszonej 
będący wynikiem pracy silnika wysokoprężnego 
Figure 3. Carbon dioxide distribution along suspended monorail route 
in the result of diesel engine operation 
 
 
5. ODDZIAŁYWANIE SIŁ DYNAMICZNYCH WYWOŁANYCH STANAMI 

AWARYJNYMI KOLEJEK PODWIESZONYCH I SPĄGOWYCH 
 
Transport materiałów i ludzi górniczymi kolejkami podwieszonymi jest jednym z najbardziej roz-
wijających się gałęzi systemów transportowych w górnictwie. Z drugiej strony, zwiększające się 
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z roku na rok masy sprzętu stosowanego w wyrobiskach ścianowych (kombajny ścianowe, przeno-
śniki zgrzebłowe, sekcje obudów zmechanizowanych) wymuszają na producentach kolejek podwie-
szonych stosowanie coraz to większych sił pociągowych, a na producentach zestawów transporto-
wych zapewnienie coraz wyższych nośności. Przekłada się to na nośność zawiesi stosowanych do 
budowy tras kolejek podwieszonych. 
 Nośność złączy ograniczona jest wartością obciążenia łuków obudowy, dla których zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. (Załącznik nr 4, Szczegółowe 
zasady prowadzenia ruchu w wyrobiskach (Dz. U. 02.139.1169 – zał.)) obciążenie nie może prze-
kroczyć 40 kN. 
 W sytuacjach krytycznych, do których należy awaryjne hamowanie, podczas którego zestaw trans-
portowy wraz z ładunkiem jest gwałtownie wyhamowywany za pomocą wózków hamulcowych, 
wartość 40 kN może zostać przekroczona. Do wyznaczenia wielkości sił dynamicznych, podczas 
awaryjnego hamowania istnieje możliwość zastosowania metody do analizy kinematyki i dynamiki 
układów wieloczłonowych MBS (ang. Multi-body System) [3]. Model obliczeniowy MBS do wy-
znaczania sił dynamicznych zawiera trasę kolejki, modułowy zestaw nośny oraz transportowany ła-
dunek (rys. 4). 
 

 
 
Rys. 4. Model MBS do wyznaczania przeciążeń dynamicznych na trasie kolejki podwieszonej 
Figure 4. MBS model for determination of dynamic overload on the suspended monorail route 

 
 Wynikiem symulacji są wykresy sił, występujące w miejscach łączenia odcinków trasy. W na-
stępnym etapie mogą być przenoszone do obliczeń wytrzymałościowych MES dowolnych rozwią-
zań geometrycznych zawiesi i złączy trasy kolejki podwieszonej. 
 Najcięższe materiały wielkogabarytowe, takie jak sekcje obudowy zmechanizowanej dla ścian 
wysokich, w całości są transportowane za pomocą kolejek spągowych. Ciągnik wraz z zestawem 
transportowym i układem wózków hamulcowych jest skonfigurowany w ten sposób, aby na naj-
większych nachyleniach wzdłużnych trasy, w danym rejonie, nie została przekroczona długość dro-
gi hamowania. 
 W przypadku jazdy powrotnej, kiedy zestaw jest pozbawiony ładunku, w przypadku awaryjne-
go hamowania, droga hamowania skraca się, a co za tym idzie wzrasta wartość opóźnienia działają-
cego na operatora. Uzyskiwane wartości wymuszeń dynamicznych są porównywalne do kolizji lub 
wypadku komunikacyjnego. W takich sytuacjach awaryjnych obecnie nie przeprowadza się analizy 
bezpieczeństwa operatora kolejki, która powinna być obligatoryjna i uzasadniona, biorąc pod uwa-
gę ograniczoną przestrzeń kabiny oraz brak systemów zabezpieczających operatora przed niekon-
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trolowanym ruchem ciała. W przemyśle motoryzacyjnym stosuje się testy zderzeniowe z wykorzy-
staniem specjalnych manekinów odpowiadających ciału kierowcy bądź pasażera. Doświadczenia 
przemysłu motoryzacyjnego można wykorzystać również do analizy bezpieczeństwa operatorów 
kolejek spągowych. Testy tego typu są testami niszczącymi, a co się z tym wiąże są bardzo kosz-
towne oraz wymagają specjalnych laboratoriów oraz sprzętu do przeprowadzenia zderzenia. Alter-
natywą dla testów zderzeniowych są symulacje i analizy numeryczne zjawisk dynamicznych Zacho-
dzących podczas zderzeń. Rozwój metod analizy numerycznej zjawisk dynamicznych oraz duża 
moc obliczeniowa komputerów umożliwiają budowę numerycznego modelu ciała człowieka oraz 
poddanie go numerycznej analizie dynamicznej odpowiadającej testom zderzeniowym. Analizy nu-
meryczne coraz częściej są stosowane do analizy zachowań poszczególnych segmentów ciała pod 
działaniem wymuszeń dynamicznych, ze względu na zalety, jakimi się charakteryzuje ten rodzaj ana-
liz. Opracowane i weryfikowane modele numeryczne ciała człowieka oraz szybkozmiennych zja-
wisk dynamicznych umożliwiają także ocenę bezpieczeństwa pracy operatorów kolejek górniczych 
w sytuacjach niebezpiecznych oraz awaryjnych. 
 W Instytucie Techniki Górniczej KOMAG opracowano metodę prowadzenia symulacji zacho-
wania się ciała operatora podczas awaryjnego hamowania oraz zderzenia kolejki z przeszkodą znaj-
dującą się na torowisku. Wyniki symulacji dynamicznej są wykorzystywane w doborze odpowied-
nich cech konstrukcyjnych kabiny, zwiększających bezpieczeństwo pracy operatorów. 
 Na rysunku 5 przedstawiono zachowanie się ciała operatora podczas uderzenia kolejki spągo-
wej o przeszkodę. Widoczne są różnice w zachowaniu się ciała operatora bez i z zapiętymi pasami 
bezpieczeństwa. 
 
 
a) b) 

 
 
Rys. 5. Mapa przemieszczeń segmentów ciała operatora po czasie 0,74 s: 
a) operator bez pasów bezpieczeństwa, b) operator z pasami bezpieczeństwa 
Figure 5. Map of displacements of operator’s body divided into segments after 0.74 s: 
a) operator without seat belts, b) operator with seat belts 
 
 
 Komputerowe metody analizy dynamiki modelu segmentów ciała operatora pozwalają na dokład-
ną analizę kinematyki elementów struktury anatomicznej podczas sytuacji niebezpiecznej (hamowa-
nie awaryjne, kolizja). Badania symulacyjne układu antropotechnicznego: operator – kabina kolejki 
spągowej, umożliwiają ocenę niewłaściwego oddziaływania środka technicznego na człowieka, po-
przez identyfikację wartości przyspieszeń segmentów ciała w sytuacjach awaryjnych. 
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6. MODELOWANIE ZAGROŻEŃ WYWOŁANYCH CZYNNIKIEM LUDZKIM 
 
Zdarzenia wypadkowe powodowane czynnikiem ludzkim to istotny procent ogólnej liczby wszyst-
kich zaistniałych zdarzeń. Pomimo wzrastającego poziomu automatyzacji prac górniczych, czynnik 
ludzki stanowi najważniejszy element systemów mechanizacyjnych. Wysoki poziom rozwoju tech-
nik modelowania komputerowego pozwala wiernie przedstawiać przebieg sytuacji niebezpiecznych 
związanych np. z nieprawidłowym użytkowaniem maszyn. Modele przestrzenne maszyn, wyrobiska 
oraz parametryczne modele sylwetek ludzkich mogą stanowić istotny element w procesie analiz po-
wypadkowych, zwłaszcza w sytuacji gdzie zastosowanie techniki rekonstrukcji komputerowej to 
jedyna możliwość odtworzenia przebiegu zdarzenia np. miejsca wypadku, którego wygląd zmienił 
się z uwagi na procesy technologiczne. Na rysunku 6 przedstawiono zrzut ekranowy z analizy 
prowadzonej na zlecenie sądu, której celem było określenie możliwości dostrzeżenia poszkodowa-
nego przez operatora maszyny samojezdnej. Przedstawiony przykład to analiza zdarzenia wypad-
kowego spowodowanego użytkowaniem maszyny w sposób niezgodny z instrukcją obsługi. 

 

 
 
Rys. 6. Komputerowy model przestrzenny wyrobiska w miejscu zdarzenia 
Figure 6. Computer 3D model of a roadway at the place of event 

 
 Wyniki prowadzonych prac w ramach analiz powypadkowych wykorzystywane są również ja-
ko element materiałów szkoleniowych. Materiały szkoleniowe opracowywane w oparciu o rekon-
strukcje wypadków mają istotny wpływ na odbiór wiedzy przekazywanej w procesie szkolenia. 
Z jednej strony jest to element stanowiący przestrogę do podejmowania tego rodzaju działań w przy-
szłości, z drugiej strony duża część pracowników rozpoznaje zachowanie jakie sami praktykują. 
 Modelowanie zagrożeń wywoływanych czynnikiem ludzkim a także analiza zaistniałych zdarzeń, 
jest wykorzystywana także na etapie opracowywania nowych rozwiązań konstrukcyjnych. Analizu-
jąc przyczyny wypadków można wnioskować o sposobach zabezpieczania maszyn przed nieprawi-
dłowym ich wykorzystaniem, można także analizować skutki nieprawidłowego użycia i podejmo-
wać działania związane z minimalizacją zagrożenia. 
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WNIOSKI 
 
Przyjęta koncepcja upowszechniania na platformie internetowej zasobów wiedzy projektowej i eks-
ploatacyjnej dotyczących kształtowania bezpiecznych warunków pracy podwieszonych i spągowych 
kolejek podziemnych, ma swoje ograniczenia. 
 Omówione metody i narzędzia wspomagające kształtowanie bezpiecznych warunków pracy są 
bowiem osadzone w środowisku programowym, którego poszczególne składniki cechuje różny sto-
pień specjalizacji. Jedne z nich adresowane są do szerokiego grona użytkowników: programy z ro-
dziny CAD, programy obliczeniowe, aplikacje udostępniające listy kontrolne, przeglądarki. Drugą 
część stanowią programy CFD, MES, analizy ciała sztywnego, modelowania cech antropometrycz-
nych oraz zaawansowane programy analiz kolizyjności. Ponadto obydwie grupy programów umiesz-
czone są na serwerze. Obsługa tych programów wymaga od użytkowników odpowiedniego przygo-
towania. Z kolei stosowanie specjalistycznych analiz wykonywanych za pomocą tego oprogramo-
wania nie jest częste, a więc przechowywanie tych programów u każdego z użytkowników i ich od-
rębne stosowanie nie byłoby opłacalne. 
 Rozwiązaniem sprzyjającym racjonalnemu podziałowi zasobów wiedzy przez wszystkich użyt-
kowników jest upowszechnienie partycypacyjnego trybu kształtowania bezpiecznych warunków pra-
cy. Sprzyja temu rozwój narzędzi wspomagających komunikację pomiędzy użytkownikami Interne-
tu. Specjaliści projektujący systemy transportowe w kopalniach uczestniczą w identyfikacji i anali-
zie specjalistycznych zadań szczegółowych, które są następnie rozwiązywane przez specjalistyczne 
programy umieszczone na serwerze, zaś wyniki przesyłane są na komputer lokalny. Odstęp czasowy 
pomiędzy sformułowaniem problemu, a otrzymaniem wyniku, zależy od stopnia przygotowania pro-
gramów specjalistycznych do rozwiązywania zadań szczegółowych. Z dotychczasowych doświad-
czeń wynika, że zadania te można pogrupować w pewne klasy, dla których da się opracować odpo-
wiednio sparametryzowane modele obliczeniowe. Prace nad takim rozwiązaniem uwzględniają po-
trzeby szerszego kręgu użytkowników, zaś ponoszone w związku z tym nakłady mogą być wyko-
rzystane w sposób bardziej racjonalny. 
 
 
LITERATURA 
 

[1] Drobniak S., Kowalewski T.: Mechanika płynów – dlaczego tak trudno przewidzieć ruch płynu? 
www.fundacjarozwojunauki.pl/res/Tom2/11_Drobniak.pdf. 

[2] KOMAG: Praca badawcza E/BDM-5548: Model obliczeniowy dyszy powietrzno-wodnej. Gliwice 2007. 
[3] MD Adams R3 Learning Basics. 
[4] MINTOS: Improving Mining Transport Reliability. RFCS Coal RTD Programme. Contract No.RCR-

-CT-2007-00003, 2007–2010. 
[5] Winkler T.: Organizacja zasobów wiedzy projektowej i eksploatacyjnej w cyklu życia maszyn i urządzeń 

górniczych. Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009, Materiały Konferencyjne, Instytut Gospodarki Surow-
cami Mineralnymi i Energią PAN, Sympozja i Konferencje, nr 74, Kraków 2009. 

[6] Winkler T., Dudek M., Chuchnowski W., Michalak D., Tokarczyk J., Rozmus M.: Narzędzia internetowe 
upowszechniające wiedzę o projektowaniu i eksploatacji maszyn i urządzeń górniczych. Szkoła Eksplo-
atacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Ener-
gią PAN, Kraków 2010. 

 
 
Creation of Safe Operational Conditions of Suspended Monorails 
and Underground Floor-Mounted Railways 
 
Tools to support creation of safe operational conditions of suspended monorails and underground 
floor-mounted railways are presented in the paper. The traction calculations aiding system of sus-
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pended monorails is described. Impact of dynamic forces acting on operators of floor-mounted rail-
way during start-up and braking operations is described using calculation models of Multi-Body 
System and Finite Element Method. Geometrical modelling in connection with modelling of kine-
matic chains aids detection of possible collision between transported loads and surrounding envi-
ronment. Phenomenon of exhaust gases dispersion in mine atmosphere is discussed using Compu-
tational Fluid Dynamics. Reconstruction of accidents using computer animation illustrates the haz-
ards caused by human factor. 
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Przegląd i ocena alternatywnych napędów dla 
maszyn samojezdnych przeznaczonych do pracy 

w głębokich kopalniach rud metali

Jacek Paraszczak
Dept. of Mining, Metallurgical & Materials 
Engineering
Université Laval, Quebec City, Kanada
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Maszyny samojezdne z silnikami 
wysokoprężnymi

• Kluczowy element systemu produkcyjnego.

• Duża mobilność i praktycznie nieograniczony zasięg (niezależność 
od jakiejkolwiek infrastruktury).

• Znaczna energia zawarta w jednostce masy oleju napędowego 
(korzystny wpływ na masę własną maszyny).

• Łatwość uzupełnienia energii/paliwa.

• Relatywnie niska sprawność energetyczna, rzędu 30-35%.

• Emisja spalin zawierających szkodliwe związki (CO, NOX, SO2, H2S, 
węglowodory, itp.) oraz cząstek stałych (ang.: „DPM”).

• Emisja znacznych ilości ciepła (wysoka temperatura zewnętrznych 
części silnika oraz spalin).

2
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Eksploatacja maszyn z napędem spalinowym w 
kopalniach głębokich – kontekst ogólny

• Konieczność dostarczenia znacznej objętości świeżego powietrza pociąga 
za sobą wysokie koszty (średnie koszty wentylacji w kopalniach 
kanadyjskich stanowią ok. 40% kosztu wydobycia):

• Konieczność obniżenia stężenia szkodliwych gazów oraz cząstek stałych 
(DPM – Diesel Particulate Matters);

• Konieczność obniżenia temperatury powietrza (wysoka temperatura 
otaczających skał, ale także ciepło emitowane przez pracujące 
maszyny).

• Przepisy regulujące eksploatację siliników spalinowych pod ziemią są 
systematycznie zaostrzane.

• Ważne staje się poszukiwanie alternatywnych napędów dla maszyn 
samojezdnych.
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Potencjalne alternatywy dla silników 
wysokoprężnych

• Napędy elektryczne:

•Zasilanie poprzez kabel;
•Zasilanie z sieci trakcyjnej;
•Zasilanie akumulatorowe.

• Napędy hybrydowe (HEV) – stosowane z powodzeniem 
w pojazdach samochodowych, ale nadal brak 
komercyjnych maszyn podziemnych…

• Napędy oparte o zastosowanie wodoru – prace 
badawczo-rozwojowe na różnych etapach 
zaawansowania.
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Zastosowanie paliw alternatywnych w 
pojazdach - kryteria

• Ocena ekologiczna (zużycie energii, emisja związana z 
produkcją dystrybucją i magazynowaniem paliwa).

• Koszty dla użytkowników (koszty paliw i cena pojazdu).

• Potenncjalne możliwości wykorzystania (dostępność nośników 
energii pierwotnej i koszty produkowania z niej paliwa).

• Aspekty praktyczne zastosowania paliw alternatywnych:

• Komfort i bezpieczeństwo tankowania;

• Zasięg (zużycie paliwa związane ze sprawnością układu 
napędowego, gęstość energetyczna paliwa);

• Wielkość zbiornika oraz miejsca magazynowania paliw.

5
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PRZEGLĄD NAPĘDÓW 
ALTERNATYWNYCH WOBEC 
SILINIKÓW 
WYSOKOPRĘŻNYCH W 
KONTEKŚCIE KOPALŃ 
PODZIEMNYCH

6
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Maszyny samobieżne z napędem 
elektrycznym

• Są oferowane przez niektórych producentów.
• Znacznie wyższa sprawność od silników wysokoprężnych (90% 

wobec 30-35%).
• Stały moment, szybka reakcja na zmiany obciążenia oraz lepsza 

charakterystyka przy przeciążeniu silnika.
• Nie emitują spalin i nie powodują kondensacji pary wodnej 

(powstawanie mgły).
• Emitują znaczniej mniej ciepła (około 1/3 tego, co silnik 

spalinowy o identycznej mocy).
• Niższy koszt energii w porównaniu z olejem napędowym 

(proporcje zależą od cen energii elektrycznej i ropy naftowej).
• Prostsze w obsłudze.  
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Maszyny samobieżne o napędzie 
elektrycznym zasilane kablem

• Wozy ładująco-odstawcze w pełnej gamie pojemności 
łyżek (od 1 do 25 ton) dostępne komercyjnie (Sandvik, 
Atlas-Copco...).

• Zazwyczaj są tańsze w eksploatacji i utrzymaniu od 
maszyn wyposażonych w silniki wysokoprężne.

• Długość kabla jest ograniczona wielkością bębna 
znajdującego się na maszynie, co w praktyce limituje ich 
zasięg pracy do 300, max. 400 m;

• Kable narażone są na uszkodzenia, a ich koszt wymiany 
jest znaczny.
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Maszyny samobieżne o napędzie 
elektrycznym zasilane z sieci trakcyjnej

• Jak dotąd skonstruowano jedynie wozy odstawcze -
koncept Kiruna truck (wozy 35- i 50-tonowe).

• Łatwość pokonywania znacznych nachyleń i dobra 
odporność na przeciążenia.

• Stosowane z powodzeniem w kilku kopalniach (w tym 
Coleman i Creighton w Kanadzie, łącznie 5 wozów).

• Wysoki koszt inftrastruktury i ograniczona 
elastyczność w ekploatacji.
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Maszyny samobieżne o napędzie 
elektrycznym akumulatorowym

• Stosowane w kopalniach węgla.
• Elastyczność w pracy (niezależne od infrastruktury) i wysoka 

wydajność.
• „Autonomia” ograniczona pojemnością akumulatorów.
• Mała ilość nagromadzonej energii w porównaniu z masą 

akumulatorów (W*h/kg).
• Prototypową ładowarkę i wóz odstawczy o nap.akumulatorowym 

skonstruowano we Włoszech, ale brak dokładniejszych informacji.
• Napędy tego typu nie są alternatywą uniwersalną dla wszystkich 

typów kopalń.
• Czy postęp w dziedzinie akumulatorów sprawi, że ten typ napędu 

stanie się faktycznie konkurencyjny?
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Porównanie mocy i energii jednostkowej 
akumulatorów (wg firmy Bosch)

11
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Maszyny z napędem hybrydowym 
spalinowo-elektrycznym (HEV)

• Silnik spalinowy wspomagany przez elektryczny, 
zasilany z akumulatorów.

• W pojazdach typu „HEV” silnik spalinowy może być 
mniejszy, lżejszy oraz efektywniejszy niż w pojeździe 
konwencjonalnym, jako że jego moc może być 
dobrana nieco powyżej wymaganej mocy średniej, a 
nie pod kątem zapotrzebowania szczytowego.

• Możliwość doładowywania akumulatorów poprzez 
hamowanie odzyskowe.
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Zalety pojazdów o napędzie hybrydowym

• Obniżenie zużycia paliwa poprzez:

• Mniej strat energii przy pracy jałowej (silnik spalinowy 
może być wyłączony);

• Odzyskiwanie energii poprzez hamowanie regeneracyjne;

• Redukcja wielkości i mocy silnika spalinowego. W 
momentach szczytowego zapotrzebowania mocy, silnik 
elektryczny wspomaga spalinowy.

• Znaczna redukcja emisji szkodliwych gazów i cząstek stałych = 
zmniejszenie zapotrzebowania na świeże powietrze.

• Wzrost trwałości: zmniejszone zużycie silnika spalinowego i 
hamulców (dzięki hamowaniu regeneracyjnemu).

• Niższy poziom hałasu i wibracji.
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Ładowarka hybrydowa o napędzie 
spalinowo-elektrycznym

• Ładowarka zaprojektowana i wykonana przez Mining 

Technology International (MTI), Sudbury, (prow. Ontario, 

Kanada) na bazie modelu LT-270 o pojemności łyżki 1,2 m3. 

• Współraca i pomoc finansowa:

• CANMET (MMSL and IERD);

• Konsorcja i porgramy badawcze: SOREDEM and DEEP;

• Firma energetyczna Hydro Quebec i pomniejsi udziałowcy;

• Prototypowa ładowarka przechodzi obecnie długoterminowe 

testy w kopalniach podziemnych .
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Układy napędowe ładowarki LT-270 : konwencjonalny i 
hybrydowy typu „S-HEV”  (według materiałów Canmet’u)

Silnik wysokoprężny
Deutz BF4M1012C

48 kW

Przemiennik momentu Przekładnia i 
przeniesienie napędu

Silnik wysokoprężny
Deutz F20.2011

18 kW
Generator

Przekładnia i 
przeniesienie napędu

Silnik elektryczny 
prądu stałego

55 kW

Akumulatory 55Ah
300 V

Konwencjonalny układ napędowy (silnik wysokoprężny) – wymaga 3 m3 powietrza/s 

Szeregowy napęd hybrydowy (spalinowo-elektryczny) – wymaga 1,2 m3 powietrza/s 
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Emisja gazów (CO, NOX, HC) i cząstek stałych (PM) 
oraz zużycie paliwa i zapotrzebowanie powietrza 
(wentylacja) przez ładowarkę konwencjonalną i 

hybrydową (według materiałów Canmet’u)
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Układy napędowe w oparciu o wodór

• Wodór jako nośnik energii wtórnej umożliwia konwersję 
energii chemicznej wodoru na mechaniczną:

•Poprzez bezpośrednie spalanie wodoru w silnikach 
podobnie do paliw konwencjonalnych;

•Wytworzenie prądu elektrycznego w ogniwie 
paliwowym (reakcja wodoru z tlenem), zasilającego 
następnie silnik elektryczny. W ogniwach paliwowych 
wodór reaguje z tlenem, w wyniku czego 
generowana jest para wodna i energia elektryczna.
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Metody otrzymywania wodoru

•Różnorakie metody termo-chemiczne 
wykorzystujące gaz ziemny, węgiel 
(gazyfikacja), ropę naftową, lub biomasę 
(gazyfikacja);

•Z wody przez elektrolizę. Jeśli energia 
elektryczna wykorzystywana do elektrolizy jest 
produkowana w oparciu o źródła odnawialne, 
lub energię jądrową, wytwarzanie wodoru nie 
pociąga za sobą (w zasadzie) emisji CO2.
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Siliniki spalinowe na wodór

• Wodorowe silniki spalinowe są nieco zmodyfikowaną 
wersją silników konwencjonalnych;

• W silnikach wodorowych jego spalanie odbywa się w 
ten sam sposób co oleju napędowego, czy benzyny;

• Projekt ZEUS (Zero Emission Utility Solution) w USA 
(wczesne lata 2000) prowadzony przez US Bureau of 
Mines i NIOSH – pojazd eksperymentalny testowano w 
kopalni Stillwater w stanie Montana;

• Znaczny ciężar wodorków metali (MH), będących 
nośnikiem wodoru stanowi poważne ograniczenie dla 
przyszłych zastosowań.
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System „Hy-Drive”

• Opracowany i wdrożony przez Hy-Drive Technologies 
Ltd. (Mississauga, prow. Ontario, Kanada).

• System „HGS” („Hydrogen generating system”)
generuje H2 i wtryskuje go do standardowego silnika 
wysokoprężnego. Umożliwia to wzbogacenie mieszanki 
powietrza z paliwem zapewniając pełniejsze i szybsze 
spalanie. To z kolei pozwala na obniżenie emisji spalin, 
zużycia paliwa i zwiększenie momentu silnika.

• HGS jest oferowany do silników Caterplillar C-12, C-13 i 
C-15.
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System „Hy-Drive” w ładowarce LT-650
• Wspomniana wcześniej firma MTI zakupiła i zainstalowała 
HGS w swojej ładowarce LT-650.

• Wyniki wstępnych testów:
•Emisja CO zredukowana niemal do zera;
•Emisja NOX obniżona o 20%;
•Emisja węglowodorów obniżona z 40 ppm do 2 ppm;
•Emisja cząstek stałych (DPM) obniżona o 78%; 
•Obniżka zużycia paliwa o 27%.

• W roku 2009 MTI złożyła zamówienie na 100 systemów HGS 
(źródło: firma Hy-Drive; brak potwierdzenia ze strony MTI).
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Ogniwa paliwowe
• Urządzenie do konwersji energii elektrochemicznej.

• Generuje energię elektryczną z paliwa dostarczonego z zewnątrz 
(po stronie anody) i utleniacza (po stronie katody). Ogniwa 
wodorowe wykorzystują wodór jako paliwo i tlen jako utleniacz. 
Reakcja zachodzi w obecności elektrolitu.

• Różnią się od akumulatorów tym, że reagenty musza być 
uzupełniane, podczas gdy akumulatory gromadzą energię 
elektryczną chemicznie w systemie zamkniętym. Ponadto, 
elektrody akumulatora reagują i ulegają zmianom wraz z 
rozładowaniem i ładowaniem, podczas gdy elektrody ogniw 
paliwowych pełnią role katalizatorów i są relatywnie stabilne.
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Napęd elektryczny z ogniwami 
paliwowymi (wg firmy Bosch)
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Ogniwa paliwowe wodorowe w napędach 
maszyn górniczych

• Pierwsza w historii lokomotywa o takim napędzie 
została skonstruowana i prztestowana w Kanadzie.

• Caterpillar opracował ładowarkę z tym napędem na 
bazie modelu R-1300.

• Ładowarka R-1300 :

•Pojemność łyżki: 2,4 – 3,4 m3

•Nośność łyżki: 6,8 t

•Moc silnika wysokoprężnego w wersji 
konwencjonalnej: 136 kW
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Parametry ładowarki R-1300 napędzanej 
ogniwami paliwowymi

• Trzy stosy ogniw paliwowych polimerowo-elektryczno-

membranowych (PEM - Proton Exchange Membrane) zapewniają

moc do 90 kW.

• Napęd akumulatorowy „Ni-MH” zapewnia dodatkowe 70 kW mocy

(łączna moc maksymalna: 160 kW).

• Napęd akumulatorowy wspomaga ogniwa paliwowe, aby sprostać

szczytowym wymaganiom mocy.

• 14 kg paliwa wodorowego (MH) zapewnia autonomię maszyny na

jedną zmianę (6½ godz. pracy na 10-godzinną zmianę).
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Jednostka napędowa ładowarki (ogniwa 
paliwowe wraz ze zbiornikami wodoru)

26
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Parametry ładowarki R-1300 napędzanej 
ogniwami paliwowymi

• Masa ładowarki R-1300 konwencjonalnej: 20800 kg;

• Masa zainstalowanych dodatkowych komponentów: 5824 kg;

• Masa zdemontowanych komponentów: 2961 kg;

• Masa całkowita ładowarki napędzanej ogniwami paliwowymi: 23663 kg; 

• „Nadwaga” ładowarki z ogniowami paliwowymi: 2863 kg.

27
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Problemy związane z napędami wodorowymi
• Koszt produkcji wodoru i konsekwencje.

• Koszt ogniw paliwowych ($ na kW zainstalowanej mocy):
• Firma Ballard podała liczbę 73$/kW;
• Jeśli ogniwa paliwowe mają być konkurencyjne dla silników 
wysokoprężnych, koszt ten nie może być wyższy niż 50$/kW.

• Mała gęstość energii w odniesieniu do masy i objętości nośnika.

• Problemy dystrybucji, magazynowania i tankowania paliwa.

• Tankowanie pojazdu kopalnianego palnym gazem stanowi 
nowy rodzaj zagrożenia w porównaniu z operowaniem paliwami 
płynnymi, do których pracownicy podziemni są przyzwyczajeni.

• Sprawność ogólna i sprawność napędu dla ogniw wodorowych.

– 1202 –



www.ulaval.ca

29

Problemy związane z napędami wodorowymi
• Gęstość energii w odniesieniu do masy i objętości 
nośnika energii:

Paliwo Gęstość energii
GJ/t

Gęstość energii
GJ/m3

Olej napędowy 44 34

Płynny wodór (LH2) 120 Max. 9 !
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Masowa gęstość i objętościowa zdolność do 
magazynowania wodoru (wg firmy Bosch)

30

LH2 – płynny wodór, CH2 – wodór sprężony (70 MPa)

Magazynowanie wodoru stanowi istotny problem... 
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Analiza sprawności od źródła energii do kół 
pojazdu „well-to-wheel” (wg firmy Bosch)

31
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Straty przeróbki i sprawności wytwarzania 
oleju napędowego, benzyny, gazu ziemnego 

(CNG) i sprężonego wodoru (CH2)
- sprawność „well-to-tank” (wg firmy Bosch)

32
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Problemy związane z napędami wodorowymi

• Sprawność napędów wodorowych:

• Testy wykorzystujące procedurę NEDC (New European Driving 
Cycle) wykazują, że dla pojazdu napędzanego ogniwami 
wodorowymi sprawność napędu („tank-to-wheel”) ogniw 
wodorowych wynosi przeciętnie 36%. Porównywalna wartość 
dla pojazdów z silnikiem wysokoprężnym wynosi 22% (Von 
Helmolt & Eberle, 2007);

• Z uwagi na wydatek energii wymaganej do sprężenia lub 
skroplenia gazowego wodoru, sprawność ogólna (tj. od źródła 
energii do kół pojazdu - „well-to-wheel”) jest niższa niż dla 
oleju napędowego (!).
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Podsumowanie
• W najbliższych latach należy spodziewać się dalszych usprawnień 

napędów konwencjonalnych. Ponadto, „hybrydyzacja” napędów może 

pomóc skompensować niską sprawności silników wysokoprężnych.

• Ogniwa paliwowe w dalszej przyszłości?
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Podsumowanie
• W warunkach kopalń głębokich, eksploatacja maszyn 
samobieżnych z silnikami wysokoprężnymi może stać 
się bardziej problematyczna niż obecnie. 

• Na dzień dzisiejszy dla napędów spalinowych nie ma 
praktycznie żadnej alternatywy, która byłaby w pełni 
uniwersalna i uzasadniona ekonomicznie.

• Napędy elektryczne i oparte o ogniwa wodorowe mają 
pewien potencjał, ale, zwłaszcza w przypadku tych 
ostatnich, pozostaje do rozwiązania wiele problemów 
technicznych, operacyjnych, a nawet legislacyjnych.
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Czynniki wpływające na ogólną efektywność i 
wydajność bezzałogowych ładowarek i wozów

odstawczych w warunkach kopalń
podziemnych.

Jacek Paraszczak
Dept. of Mining, Metallurgical & Materials 
Engineering
Université Laval, Quebec City, Kanada
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Potencjalne korzyści wynikające ze zdalnego 
sterowania i automatyzacji ładowania i odstawy

• Wzrost bezpieczeństwa i poprawa warunków pracy, możliwość 
pracy w miejscach niebezpiecznych dla operatorów maszyn.

• Wzrost wykorzystania maszyn - eliminacja strat czasu 
wynikających z przestojów (koniec i początek zmiany: operator 
nie traci czasu na dojście do maszyny, odprawy, itp.).

• Wyższa wydajność poprzez skrócenie czasu cyklu.

• Wzrost niezawodności maszyn (mniejszy wpływ czynnika 
ludzkiego, praca przy optymalnych parametrach...).

• Mniejsze zatrudnienie (1 operator może obsługiwać do 3 
maszyn).

2
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Potencjalne korzyści, ale…

• Biorąc pod uwagę znaczne koszty inwestycji, 
automatyzacja powinna przynieść także wymierne zyski 
takie jak obniżenie kosztów produkcji, lub podniesienie 
wydajności. Oczekiwania kopalń są wysokie, czasem 
wręcz wygórowane. 

• Niektóre inicjatywy związane z wdrożeniem zdalnego 
sterowania i automatyzacji ładowania i odstawy nie 
przyniosły oczekiwanych rezultatów i zostały zarzucone.

• Wydaje się, że nie analizuje się wystarczająco ryzyka 
związanego z takimi wdrożeniami.

• Jak zwiększyć szanse powodzenia?

3
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Pojęcie ogólnej efektywności maszyn 
(Overall Equipment Effectiveness - OEE)

• OEE w uproszczeniu: rzeczywista praca użyteczna wykonana 
przez maszynę w porównaniu z tym co jest ona w stanie 
wykonać („wydajność znamionowa” = nameplate capacity). 

• Służy do identyfikacji i oceny wszelkiego rodzaju strat 
wydajności przez co ułatwia ich zmniejszenie lub eliminację.

• Trzy kategorie strat:

• Związane z dyspozycyjnością maszyn;

• Straty wynikające z niepełnego wykorzystania czasu pracy;

• Straty wydajności.

4
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Straty dyspozycyjności

Przestoje spowodowane awariami maszyn, lub całego 
systemu:

• Częstotliwość i charakter awarii (niezawodność).

• Rzeczywisty czas poświęcony na obsługę maszyn 
(naprawy oraz przeglądy planowane).

• Przestoje i straty czasu związane z administracją lub 
logistyką.

5
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Straty dyspozycyjności

Dyspozycyjność maszyn bezzałogowych jest wypadkową:

• Dyspozycyjności „podstawowej” maszyny (podzespoły i
elementy identyczne jak w maszynie konwencjonalnej).

• Dyspozycyjności podzespołów i elementów spotykanych 
wyłącznie w maszynach bezzałogowych.

• Dyspozycyjności niezbędnej infrastruktury, powiązanej 
wyłącznie z systemami zdalnego sterowania.

6
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Podzespoły i elementy specyficzne dla 
ładowarek bezzałogowych (wg Atlas Copco)

7
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Bezzałogowy wóz odstawczy firmy 
Sandvik (kop. Finsch, Płd. Afryka)

Laser skanujący
Kamera

Anteny

8
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Infrastruktura związana z systemami autonomicznego 
ładowania i odstawy (kop. Williams, Kanada)

• Systemy transmisji video i audio 

oraz danych;

• Kamery stacjonarne;

• Anteny;

• Czujniki;

• Bramki bezpieczeństwa.

9

– 1218 –



www.ulaval.ca

Niezawodność

• Oczekuje się znacznego wzrostu niezawodności maszyny 
jako takiej oraz większą trwałość komponentów (optymalne 
warunki pracy maszyn i mniejsze ich „nadużywanie”).

• Z wypowiedzi użytkowników (kopalnie byłej firmy INCO, kop. 
Williams oraz kop. El Teniente) wynika, że ogólna 
niezawodność maszyn bezzałogowych nie stanowi istotnego 
problemu.

• Niestety, w niekorzystnych warunkach problemy z 
niezawodnością elementów automatyki, sterowania oraz 
infrastruktury mogą zniwelować zyski niezawodności na 
poziomie maszyny jako takiej.

10
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Niezawodność oraz obsługa maszyn
• Urządzenia i komponenty typowe dla maszyn bezzałogowych 

wymagają dodatkowych czynności obsługowych (tak poawaryjnych jak 
i planowanych) – dodatkowa strata czasu.

• Jako, że maszyny bezzałogowe pracują w strefach odizolowanych od 
reszty kopalni, najmniejsza awaria może pociągnąć za sobą znaczny 
przestój (stracony czas i produkcja):

• Czas wymagany dla zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom 
obsługi (wstrzymanie ruchu bezzałogowego, odblokowanie barier, 
zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza, itp.);

• Czas wymagany na dotarcie pracowników obsługi do miejsca awarii 
(Mechanicy w pobliżu strefy? Na innym poziomie? Na powierzchni? 
Mechanicy obsługują wyłącznie maszyny bezzałogowe?)

11
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Jak zmniejszyć straty dyspozycyjności –
efektywny czas obsługi maszyn

• Konstrukcja maszyn bezzałogowych nie powinna komplikować rutynowych 

czynności obsługowych.

• Konstrukcja maszyn bezzałogowych powinna umożliwiać zdalne 

diagnozowanie problemów. Umożliwia to skrócenie czasu przebywania 

personelu w strefie bezpieczeństwa, lub wręcz eliminuje konieczność wejścia 

do niej.

• Czynności obsługowe wewnątrz strefy zatomatyzowanej powinne być 

zsynchronizowane z innymi działaniami, które i tak wymagałyby wstrzymania 

ruchu bezzałogowego.

• Staranna obsługa i utrzymanie elementów infrastruktury oraz poziom 

wyszkolenia personelu mają kluczowe znaczenie.

12
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Jak skrócić przestoje i opóźnienia

• Tak zorganizować służby utrzymania, aby czas interwencji 
był jak najkrótszy. 

• Zapewnić należyte wsparcie ze strony producenta lub 
dostawcy (np. mieć specjalistę na terenie kopalni).

• Starannie określić zapasy części zamiennych (zapasy 
optymalne mogą być inne niż dla maszyn 
konwencjonalnych). 

• Należy wypracować odpowiednie strategie obsługi i 
utrzymania maszyn (modele niezawodnościowe mogą się 
znacznie różnić od tych znanych dla maszyn 
konwencjonalnych).

13
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Straty wykorzystania powiązane  z systemem 
ruchu bezzałogowego

• Awaria i wynikające z niej czynności naprawcze, lub 
obsługowe prowadzone na innej maszynie operującej 
w tym samym systemie, względnie na związanej z nim 
infrastukturze.

• Awaryjne zatrzymanie maszyny bezzałogowej 
związane z przekroczeniem zadanych parametrów 
(prędkość maszyny, przechył, obecność przeszkody na 
drodze, itp.), wymagające zdalnej interwencji 
operatora.

• Naprawa i utrzymanie nawierzchni (spągu).

14
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Straty wykorzystania maszyn wynikające 
z przyczyn zewnętrznych

• Problemy (zatory) w punktach załadowczych (zwłaszcza przy 
zsuwniach i zsypniach) oraz wyładowczych.

• Zniekształcenia profilu wyrobiska (bloki sklane na spągu, 
wypiętrzenie spągu, wybulenie ociosów, itp.) rozpoznawane 
jako „anormalne” przez system nawigacyjny maszyny 
prowadzące do wstrzymania ruchu w trybie awaryjnym.

• Zgodnie z przepisami, każde wejście pracowników (geolodzy, 
geodeci, załoga wykonująca obudowę, itp.) do strefy 
bezpieczeństwa wymaga uprzedniego wstrzymania ruchu 
bezzałogowego.

• Naruszenia strefy bezpieczeństwa (nieuważni pracownicy, 
„ciała obce”...).

15
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Straty wykorzystania maszyn 
wynikające z przyczyn zewnętrznych

• Inne operacje mające miejsce w kopalni wymagające 
wstrzymania ruchu bezzałogowego (np. strzelania).

• Przywrócenie ruchu bezzałogowego odbywa się według 
ścisłych procedur, które wymagają dodatkowego czasu 
wydłużając czas przestoju systemu (straty). W 
praktyce, procedury takie wymagają 30 do 60 minut!

• Niektóre ze wspomnianych zjawisk nie zachodzą w 
systemach konwencjonalnych, a więc nie rzutują 
negatywnie na wykorzystanie maszyn w tychże 
systemach!

16
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Możliwości zmniejszenia strat 
wykorzystania

• Zsynchronizować czas pracy i obsługi systemów 
bezzałogowych z innymi czynnościami w kopalni, które i 
tak wymagałyby wstrzymania ruchu (np. w czasie 
wyrównywania spągu można przeprowadzić czynności 
obsługowe).

• W miarę możliwości, zsynchronizować autoryzowane 
wejścia do strefy bezpieczeństwa z okresami 
wymuszonego przestoju systemu bezzałogowego 
(czynności naprawcze i obsługowe, utrzymanie 
nawierzchni, brak urobku w punktach załadowczych, zator 
na kratach wyładowczych, itp.).

17
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Możliwości zmniejszenia strat 
wykorzystania

• Systemy bezzałogowe powinne być eksploatowane 

możliwie jak najdłużej w tym samym miejscu i móc 

„podążać” za rozwojem kopalni. Jednakże, według 

firmy Sandvik, przeniesienie systemu Automine Lite w 

nowe miejsce nie stanowi dużego problemu i może się 

odbyć w ciągu kilku zmian roboczych, co pozwala 

zmniejszyć straty czasu użytkowania systemu.

18
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Straty wydajności

• Teoretycznie, powinne one być mniejsze niż w 
przypadku maszyn konwencjonalnych:

•Optymalna trajektoria ruchu;

•Wyższe prędkości jazdy;

•Precyzyjniejsze manewrowanie;

•Krótszy czas cyklu;

•Stała wydajność w trakcie zmiany roboczej (nie ma 
problemu narastajacego zmęczenia operatora).

19
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Straty wydajności - potencjalne 
wydłużenie czasu cyklu

• „Oczekiwanie” na operatora w sytuacji gdy w tym samym czasie 
steruje on zdalnie inną maszyną (np. załadunek łyżki).

• Awaryjne zatrzymania maszyny bezzałogowej wynikające ze 
zbytniej bliskości ociosu (ponownie uruchomienie wymaga 
zazwyczaj interwencji operatora).

• Automatyczne obniżenie prędkości spowodowane nierównościami 
spągu.

• Interferencja z maszynami konwencjonalnymi (w kop. Williams 
strefa wyładunku wozów odstawczych jest wspólna dla maszyn 
bezzałogowych i zwykłych).

• Ruch dwukierunkowy w wąskim wyrobisku może wymagać 
oczekiwania na wolną drogę.

20
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Obniżenie strat wydajności

• Gdy tylko możliwe, unikać „koegzystencji” maszyn 
prowadzonych przez operatorów i bezzałogowych.

• Zapewnić odpowiednie wymiary wyrobiska, aby móc 
zachować należyty prześwit między maszynami 
bezzałogowymi a ociosami.

• Dbać o utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie (ma to 
także duży wpływ na niezawodność maszyn).

• Jeśli w systemie bezzałogowym pracuje kilka maszyn, 
starać się unikać ruchu dwukierunkowego w wąskich 
wyrobiskach. Jeśli to możliwe, trasa w kształcie pętli jest 
rozwiązaniem idealnym.

21
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Konkluzje (1)

• Zastosowanie bezzałogowych ładowarek i wozów 
odstawczych niesie ze sobą potencjał zwiększenia 
ogólnej efektywności i wydajności maszyn i 
systemów maszynowych.

• Mimo niepowodzeń kilku inicjatyw w przeszłości, 
obserwuje się wzrost zainteresowania 
bezzałogowymi ładowarkami i wozami 
odstawczymi. Świadczy o tym rosnąca liczba 
kopalń eksploatujących takie maszyny.

22

– 1231 –



www.ulaval.ca

Autonomiczne systemy ładowania i odstawy 
Automine i AutoMine Lite – Sandvik

• 6 kopalń eksploatuje bezzałogowe ładowarki (łącznie 30 
maszyn):

• El Teniente (Chile), 
• Northparkes i Ridgeway Deeps (Australia), 
• Pyhäsalmi (Finlandia), 
• Finsch (Płd. Afryka), i
• Kiruna (Szwecja). 

• 2 kopalnie eksploatują bezzałogowe wozy odstawcze (łącznie 8 
maszyn): 

• Finsch (Płd. Afryka), i
• Williams (Kanada).

23
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Autonomiczne systemy ładowania i odstawy

• Minegem – Caterpillar (łącznie 28 ladowarek). 

• 10 kopalń eksploatuje ładowarki bezzałogowe: 

•8 kopalń w Australii, 

• kop. Grasberg-DOZ w Indonezji i 

• kop. Malmberget (Szwecja).

• System firmy Atlas-Copco (wyłącznie ładowarki). Testy 
w kop. Kemi (Finlandia), zastosowanie w kop. Diavik 
(Kanada) i El Teniente (Chile).

24
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Konkluzje (2)

• Wszystkie składniki OEE (wskaźnika ogólnej 
efektywności): dyspozycyjność, wykorzystanie i 
wydajność są odpowiednio zalezne od szeregu często 
złożonych czynników, których wpływ i znaczenie w 
poszczególnych kopalniach mogą byc bardzo różne.

• Staranna analiza ich wpływu, krytyczności i 
związanego z nimi ryzyka powinne być uwzględnione 
w studiach przed- i wykonalności. Niedocenianie ich 
negatywnych efektów prowadzi do zwiększenia 
ryzyka, że wyznaczone cele nie zostaną osiągnięte.

25
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Konkluzje (3)

• Tego typu podejście pozwoli na skuteczniejsze 
ograniczenie negatywnego wpływu wspomnianych 
czynników, a przez to zwiększy szanse na 
osiągnięcie założonych celów.

• Wskazane jest opracowanie wytycznych i narzędzi, 
które wspomogłyby projektantów, firmy górnicze, 
producentów, dostawców technologii i innych na 
etapach studiów przedwykonalności i 
wykonalności.

26
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Konkluzje (4)

• Mając na względzie zastosowanie systemu 
bezzałogowego nie można go rozpatrywać w oderwaniu 
od stosowanych metod eksploatacji, innych operacji w 
kopalni, warunków pracy, czy układu wyrobisk. Należy 
stosować podejście holistyczne.

• Największe szanse na osiągnięcie korzystnych 
rezultatów mają systemy instalowane w całkowicie 
nowych kopalniach, lub na nowych oddziałach, 
zaprojektowanych pod kątem zastosowania systemów 
bezzałogowych.

27
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Rozważając nowe zastosowanie należy 
pomyśleć o...

• Jakie są realne szanse i możliwości, że system 
bezzałogowy zapewni nam:

•Wyższą niezawodność i dyspozycyjność?

• Lepsze wykorzystanie czasu pracy?

•Wyższą wydajność?

• Jak wysokie jest ryzyko, że nie osiągniemy tych założeń 
i celów?

28
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Zastosowanie technologii skanowania laserowego 
do monitorowania deformacji podszybia szybu 
na LW „Bogdanka” S.A. 
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STRESZCZENIE: Dynamicznie rozwijająca się technologia naziemnego skanowania laserowego 
dostarcza nowych możliwości wykorzystania skanerów laserowych w warunkach kopalnianych. 
Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań wspomnianej technologii okresowe pomiary kontrol-
ne na terenie kopalni wykonywane w ramach geodezyjnego monitorowania dostarczają modele 
punktowe o charakterze quasi-ciągłym. Na podstawie obserwacji uzyskanych w wyniku skanowa-
nia można wykonać szereg analiz geometrycznych oraz pozyskać informacje do szczegółowych 
rozważań analitycznych. Opracowane dane są podstawą do dalszych rozważań dla innych działów 
w kopalni tj.: dział badań i wdrożeń czy oddziału szybowego. 
 Skaner podobnie jak tachimetr określając odległości i kąty wyznacza współrzędne przestrzenne 
(X, Y, Z) mierzonych punktów. Rejestracja wartości intensywności odbicia wiązki lasera wysyła-
nej przez skaner, zwaną „czwartą współrzędną”, dostarcza dodatkowych informacji o mierzonym 
obiekcie (możliwość wyodrębnienia materiałów, wykrycia ewentualnych wycieków w ścianach, itp.). 
Dokładności pomiaru realizowanego przez skaner są na poziomie klasycznych obserwacji geode-
zyjnych (1-3 mm). Dzięki wysokiej prędkości pracy i dużej ilości zbieranych danych skanery stały 
się nieodzownym narzędziem w specjalistycznych opracowaniach geodezyjnych, w tym w geode-
zyjnych pomiarach podziemnych. 
 Specyfika miejsca realizowanych pomiarów; trudne warunki terenowe oraz dynamika obiektu 
wymagają zastosowania unikalnych rozwiązań technologicznych. 
 W referacie przedstawiono metodykę prowadzenia prac skaningowych. Przeprowadzono rów-
nież ocenę możliwości wykorzystania wymienionej technologii do badania deformacji powierzchni 
oraz przemieszczeń zasygnalizowanych punktów konstrukcji w podszybiach. Uzyskane ze skano-
wania wyniki wykorzystano do stworzenia i aktualizacji danych geometrycznych modeli zachowa-
nia obiektów kopalnianych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Skanowanie laserowe, deformacje, podszybie 
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1. WSTĘP 
 
Trudne warunki panujące w kopalniach pod ziemią determinują dobór specjalistycznego sprzętu 
oraz odpowiednich technik pomiarowych. Instrumenty geodezyjne pracujące w tym środowisku 
powinny charakteryzować się dużą precyzją i dokładnością uzyskiwanych wyników. Dodatkową 
zaletę stanowić powinna ilości obserwacji pomierzonych w jak najkrótszym czasie. Do tego typu 
urządzeń pomiarowych można zaliczyć naziemne skanery laserowe, dla których kopalniane koryta-
rze i szyby stają się nowym środowiskiem pracy. 
 „Adamek: Czy widzi pan takie zastosowania technologii TLS (Terrestrial Laser Scaning), które 
jeszcze nie zostały wdrożone? Prof. Staiger: Wydaje mi się, że kopalnie będą wkrótce miejscem 
szerszego wykorzystania skanowania. Firma Zoller+Fröhlich stworzyła skaner IMAGER 5006 EX, 
który ma specjalne atesty antywybuchowe dopuszczające ten instrument do pracy w wyrobiskach 
pod ziemią. Niektóre inne zastosowania wciąż jeszcze są wyzwaniem…” – fragment wywiadu 
z Profesorem Rudolfem Staigerem; wiceprezydent FIG (International Federation of Surveyors) oraz 
profesor Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Bochum – przeprowadzonym w trakcie XXIV Mię-
dzynarodowego Kongresu FIG w Sydney, w kwietniu ubiegłego roku. 
 Można powiedzieć, że profesor przewidział rozwój technologii skanowania w kopalniach. Jed-
nak ze względu na specyfikę warunków panujących pod ziemią na kopalni w Bogdance nie było ko-
nieczności stosowania wymienionego wyżej, specjalnego modelu skanera. Instrument dedykowany 
do prac powierzchniowych w pełni spełniał warunki techniczne do pomiarów pod ziemią sta-wiane 
przez kopalnię. Do skanowania w podszybiach szybów użyto modelu Imager 5006i firmy Z+F. 
 Z pewnością pomiary na LW „Bogdanka” nie są pierwszymi pracami tego typu zrealizowanymi 
w kraju, jednak na chwilę obecną wciąż brak jest widocznych liderów kopalnianych wdrożeń ska-
ningu w Polsce. 
 
 
2. SKANOWANIE 
 

2.1. Cel pomiaru 
 

Okresowo wykonywane pomiary kontrolne na terenie kopalni realizowane w ramach geodezyjnego 
monitorowania elementów konstrukcyjnych muszą dostarczać informacji o stanie technicznym tych 
elementów oraz o ewentualnych zagrożeniach wynikających z przekroczenia dopuszczalnych norm 
wykrytych w wyniku pomiarów. Ze względu na różnorodność zjawisk zachodzących pod ziemią 
klasyczne pomiary przemieszczeń oraz deformacji nie są w stanie wygenerować odpowiedniej 
ilość materiału obserwacyjnego potrzebnego do kompleksowych analiz. Również skala zjawisk za-
chodzących pod ziemią jest impulsem do zastosowania technologii skanowania laserowego w pod-
szybiach szybów na LW „Bogdanka”. 
 Brak doświadczeń w zakresie stosowania techniki skanowania na terenie Zakładu był impulsem 
do wykorzystania nowej technologii laserowej w celu praktycznej jej weryfikacji oraz zbadania 
przydatności przestrzennych modeli dla zadań określonych przez specjalistów z różnych działów 
kopalni. Szeroki wachlarz aplikacyjnych możliwości pomiarów przestrzennych został w pełni wy-
korzystany i przetestowany, a wynikowy materiał pomiarowy posłużył do szczegółowych opraco-
wań. 
 
2.2. Technologia skanowania laserowego 
 

Pomimo, iż początki technologii skanowania laserowego sięgają lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku to technologia wciąż jest nowa, wciąż dla wielu nieznana. Podobnie jak pomiary GPS, kiedy 
kilkanaście lat temu pojawiły się pierwsze odbiorniki GNSS, wiele czasu upłynęło do pełnej popu-
laryzacji i optymalnego ich wykorzystania w wielu branżach i dziedzinach nauki, nie tylko w geo-
dezji. Podobnie rzecz się ma ze skanerami. 
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Rys. 1. Rozmieszczenie stanowisk skanera na podszybiu reprezentowanym przez chmurę punktów 
Figure 1. Location of scaner positions on shaft bottom represented by point cluods 
 
 
 Ogólne zasady działania są proste, bo oparte na pomiarach tachimetrycznych i fotogrametrii 
bliskiego zasięgu. Skaner wyznacza współrzędne przestrzenne (X, Y, Z) mierzonych punktów, ok-
reślając odległości i kąty. Z tą jednak różnicą, iż najnowsze modele skanerów fazowych mierzą już 
z prędkością miliona punktów na sekundę, a zasięg ich pomiaru osiąga blisko 200 metrów. Skaner 
rejestruje również tzw. „czwartą” współrzędną, tzn. siłę odbicia powracającego sygnału świetlnego 
wysłanego przez skaner. Dane zawarte w tej składowej dostarczają dodatkowych informacji o mie-
rzonym obiekcie (możliwość wyodrębnienia rodzajów skanowanych materiałów, wykrycia ewen-
tualnych wycieków w ścianach, wyselekcjonowanie na zeskanowanym obiekcie informacji w okreś-
lonym, zdefiniowanym przez użytkownika zakresie odbicia, itp.). 
 Ogólna tendencja rozwoju skanerów zmierza w kierunku optymalizacji prędkości i zasięgu przy 
jednoczesnym utrzymaniu dokładności uzyskiwanych przez współczesne modele. Skanery impul-
sowe w przyszłości mają być równie szybkie co fazowe, a skanery fazowe mierzyć tak daleko jak 
impulsowe. Taki trend pozwala oczekiwać w niedalekiej przyszłości instrumentów uniwersalnych, 
„zbierających” obserwacje z jeszcze wyższą dokładnością i precyzją. 
 Skanowanie laserowe jest dzisiaj najszybszą technologią pozyskiwania danych quasi-obrazo-
wych i quasi-ciągłych. Otrzymywane modele przestrzenne w postaci chmur punktów charakteryzu-
ją się nie tylko kompleksowością zawartych informacji ale również wiernością odwzorowania mie-
rzonego obiektu. Fakt ten potwierdza olbrzymia, dostarczana przez technologię skaningu, ilości 
danych o objętości rzędu GB, a niejednokrotnie nawet TB pamięci komputerów. Dane te niosą ze 
sobą zupełnie nową jakość informacji – przede wszystkim brak subiektywizmu. 
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Rys. 2. Widok skanera Z+F Imager 5006i w trakcie pomiaru pod ziemią 
Figure 2. View of Z+F Imager 5006i laser scanner during the measurement under ground 

 
2.3. Metodyka pomiaru 
 

Sam proces skanowania pod ziemią nie różni się w znaczący sposób od tego, który realizujemy na 
powierzchni. Nie mniej jednak specyfika środowiska i panujące w kopalni warunki wymuszają za-
stosowanie dodatkowych procedur i technik pomiarowych w celu utrzymania wysokich dokładno-
ści. Niezmienna pozostaje konieczność rozmieszczenia na obiekcie punktów, które powiążą ze so-
bą skany wykonane z sąsiednich stanowisk. Zależnie od przeznaczenia i rodzaju danego pomiaru 
stabilizowana jest, bądź nie, sieć punktów kontrolnych. Jeśli wyniki przemieszczeń mają być roz-
patrywane globalnie, to model przestrzenny należy przetransformować do zewnętrznego układu 
współrzędnych, który będzie bazą odniesienia dla tego typu analiz. 
 Rozpoczynając prace terenowe na wstępie należy zdefiniować, co ma być produktem końco-
wym opracowania, jakie informacje nas interesują i jakich dokładności oczekujemy. Gdyż to wła-
śnie te czynniki wpływają na metodykę naszej pracy. 
 Zakładając jako cel skanowania wyznaczenie deformacji elementów mierzonego obiektu nie-
zbędne jest stworzenie takiej bazy punktów odniesienia, która zapewni nam jednoznaczne jej od-
tworzenie i wpasowanie pomiaru kontrolnego w wyjściowy. Lokalizacja i rozmieszczenie punktów 
wpasowania należą do najistotniejszych czynności, które należy wykonać z dużą uwagą, a jedno-
cześnie wyobraźnią, tak by przy minimalnej liczbie stanowisk skanera zapewnić maksymalne po-
krycie obszaru danymi pomiarowymi. 
 Każdy skan daje kompletne pokrycie punktami całego otoczenia stanowiska, jednak ze względu 
na istnienie wielu przeszkód zmniejszających widoczność wielokrotnie zachodzi potrzeba zwięk-
szenia ilości skanów wykonanych na danym obiekcie. 
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Rys. 3. Widok punktu ‘wiążącego’ (nr 1002) oraz punktu kontrolnego (nr 1) 
wraz z firmową tarczą Z+F gwarantującą wysoką precyzję wyznaczenia jej centra 
Figure 3. View of ‘connection’ point (nr 1002) and control point (nr 1) 
with Z+F target which guarantee high precision of determine their center 

 
 Pilotażowy pomiar podszybia na LW „Bogdanka” został wykonany w dwóch epokach czaso-
wych oddalonych od siebie o ponad 3 miesiące. W pierwszej epoce wykonanych zostało 10 ska-
nów, natomiast w drugiej epoce ze względu na przebudowę chodnika i umieszczenie pomostu wy-
konanych zostało o 3 skany więcej. W trakcie obu pomiarów korzystno z technologii dostarczonej 
przez firmę Z+F; skaner Imager 5006i oraz tarcz w postaci obracanych „szachownic” służących do 
orientacji skanów, którym wyznaczono współrzędne przestrzenne za pomocą pomiarów tachime-
trycznych instrumentem Leica TCRP 1201+. Taki zestaw pomiarowy oraz odpowiednio dobrana 
metodyka prowadzenia pomiarów geodezyjnych zapewniają pewność i precyzję oraz dokładność 
wykonanych obserwacji. 
 Ponieważ skaning cechuje pozyskiwanie bardzo dużej ilość danych, które kolejno poddawane 
są procesom filtracji i orientacji oraz dalszej „obróbce”. To w zależności od charakteru obiektu oraz 
końcowej postaci opracowania określana jest ilość danych, które będą przetwarzane. Niewykorzy-
stane chmury punktów lub ich wybrane fragmenty mogą być archiwizowane i użyte w późniejszym 
czasie do innych zastosowań, bez potrzeby powtarzania pomiarów. Surowe skany stają się wierną 
inwentaryzacją stanu obiektu na moment czasowy w którym wykonano dany pomiar. 
 
 
3. OPRACOWANIE WYNIKÓW 
 
Uzyskane z pomiaru chmury punktów poddawane są dalszej obróbce w celu określenia ich wza-
jemnej orientacji, a następnie geometrii skanowanych obiektów, której wynikiem są analizy poło-
żenia tych obiektów w odniesieniu do stanu wyjściowego bądź fabrycznego. 
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 Zastosowanie specjalistycznych narzędzi graficznych, opartych na zaawansowanych algorytmach 
obliczeniowych, pozwala na zamianę modeli punktowych na czytelne postacie geometryczne. Te 
z kolei oddają w pełni charakter i formę inwentaryzowanych budowli, ułatwiając w ten sposób 
prawidłową interpretację danych oraz zjawisk im towarzyszących i oddziałujących na nie bezpo-
średnio lub pośrednio. 
 Prace kameralne związane z opracowaniem skanów jak również z określeniem miejsc deforma-
cji ścian korytarza i szybu zostały wykonane w programie firmowym Z+F LaserControl oraz autor-
skim programie ASCAN firmy ASTRAGIS. 
 Etapem niezbędnym do przeprowadzenia porównania jest wykonanie obliczenia orientacji ska-
nów (potocznie „rejestracja skanów”). Orientacja jest procesem obliczeniowym gdzie na podstawie 
pomierzonych obserwacji wykonuje się wyrównanie ścisłe metodą pośredniczącą z warunkiem mi-
nimalizacji kwadratu sumy obserwacji ([VV] = minimum). Istotnym wymogiem jest umożliwienie 
wykonania porównania „chmur punktów” z dwóch epok, co oznacza, że należy przyjąć takie roz-
wiązanie, które nie spowoduje „deformacji” wyników obliczenia orientacji skanów z pierwszej i dru-
giej epoki przez czynniki zewnętrzne. Ważne również jest aby obserwacje przetworzone w pierw-
szej epoce nie zaburzyły procesu obliczeniowego w epoce drugiej zniekształcając wynik końcowy 
obliczeń. 
 

 
 
Rys. 4. Widok analizy przekrojów pionowych wykonanych w korytarzu podszybia. Kolorem 
niebieskim oznaczono pierwszą epokę pomiarową, kolorem zielonym pomiar kontrolny 
Figure 4. View of vertical cross section analysis in the corridor of shaft bottom. The blue colour 
mains first epoch, the green colour is control survey 
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 Rejestracja skanów serii wyjściowej została wykonana w oparciu o kilka „szachownic”, na pod-
stawie wyznaczonych współrzędnych przestrzennych oraz w oparciu o pomiar kilkuset obserwacji 
do wybranych punktów wiążących o nieznanych do tej pory współrzędnych. Zadaniem punktów 
wiążących jest jak najlepsze dopasowanie ze sobą skanów z dokładnością poniżej 1 mm, natomiast 
zadaniem punktów kontrolnych jest wpasowanie układu skanów w osnowę kopalni (o ile taka po-
trzeba zachodzi). Oba te zadania realizowane są w jednoczesnym procesie obliczeniowym metodą 
kolejnych przybliżeń. Orientacja skanów jest reprezentowana przez współrzędne środka skanera 
oraz trzech kątów obrotu, które tworzą razem macierz obrotu oraz wektor przesunięcia. Obserwa-
cjami są współrzędne tarcz lub punktów naturalnych w układzie lokalnym skanera. Punkty wiążące 
oraz kontrolne w trakcie wyrównania uzyskują nowe współrzędne a skany uzyskują nowe elemen-
ty orientacji zewnętrznej. 
 

 
 
Rys. 5. Rozwinięcie fragmentu podszybia na pobocznicę 
walca – mapa hipsometryczna rozkładu deformacji 
Figure 5. Surface development of shaft bottom corridor at 
cylinder side surface – hypsometric map of deformations 
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 Obliczenie orientacji skanów w drugiej epoce przebiega odmiennie. Ponieważ może wystąpić 
deformacja również na punktach kontrolnych, to wspólne obliczenie obu epok nie jest możliwe. 
Przyjętym rozwiązaniem jest pomiar tych samych punktów występujących w obu seriach oraz po-
miar punktów występujących tylko w jednej z nich. Punkty, które jako wiążące w pierwszym obli-
czeniu uzyskają współrzędne stają się punktami kontrolnymi w epoce drugiej. Przy czym świado-
mie zwiększono im błędy na współrzędnych tak aby nie deformowały obliczeń z drugiej epoki. 
Istotne jest nadanie odpowiednich wag współrzędnym – znacznie większe niż błędom obserwacji. 
Obliczenia drugiej epoki pozwalają na wpasowanie drugiej chmury w pierwszą jako dwóch nieza-
leżnych, sztywnych brył. Przyjęta metoda może mieć tendencję do „ukrywania” mniejszych de-
formacji jednak daje pewność, że otrzymane wartości są maksymalne i nie różnią się od rzeczywi-
stych. Możliwe jest również dalsze arbitralne wskazywanie punktów, które w obu epokach miały-
by te same współrzędne, ale tylko w takim przypadku gdy założymy, że punkty te nie podlegają 
deformacjom. Wówczas możliwe byłoby jeszcze większe uwypuklenie maksymalnych przesunięć. 
 Zaletą zastosowania skanowania laserowego w przypadku wyznaczania odkształceń jest dowol-
ność podejścia do samego pomiaru. Kilkuminutowy pomiar na stanowisku daje dość kompletny 
kształt olbrzymiej ilości szczegółów zobrazowanych za pomocą chmury punktów z dokładnością 
rzędu 1 mm. Ta kompletna, cyfrowa „kopią” przestrzennej bryły obiektu pozwala wrócić do opra-
cowania i wyłuskać ważne, interesujące nas informacje nawet po upływie czasu. Ta sama własność 
skaningu laserowego umożliwia również przedstawienie wyników pomiaru w bardziej kompletny 
i „ciągły” sposób. Moduł generowania ortoobrazów programu ASCAN pozwala stworzyć rozwi-
nięcia, inne moduły tworzą rzuty oraz przekroje obrazujące sytuację na obiekcie, jak również zja-
wiska deformacji i odkształceń. 
 Rysunek 5 przedstawia rozwinięcie korytarza na pobocznicę walca wraz z hipsometrią obrazu-
jącą wielkość deformacji; kolor czerwony pokazuje największe wartości deformacji, a powierzch-
nia biała lub szara oznacza ich brak. Kolorem niebieskim oznaczono wartości zaniedbywane lub 
minimalne. 
 Wykonano również serię przekroi pionowych i poziomych podszybia i wlotu szybu, wraz z po-
równaniem stanów: wyjściowego i kontrolnego (rys. 4). 
 
 
WNIOSKI 
 
Dzięki zastosowaniu skanera możliwe było kompleksowe uchwycenie stanu obiektu w danym mo-
mencie. Instrument Z+F Imager 5006i spełnił swoją funkcję w pozyskaniu danych w warunkach ko-
palnianych. Obserwacje ze skaningu pozwolił zweryfikować stan obiektu, a przeprowadzone anali-
zy dostarczyły potrzebnych informacji, które przekazano specjalistom z różnych działów kopalni. 
Analiza zmian relacji geometrycznych między obiektami stanowi podstawę do określenia czynni-
ków i zagrożeń wpływających na mierzone obiekty. 
 Wykonanie pomiarów pod ziemią na wskazanym obiekcie pozwoliło na „wychwycenie” zalet 
i wad zastosowanej technologii w tych specyficznych warunkach, jakie panują na poziomie = – 960 
metrów pod ziemią. 
 Zarówno wykorzystany w pomiarach sprzęt, jak również użyte do opracowania oprogramowa-
nie pozostawia jeszcze spory zapas możliwości aplikacyjnych technologii skanowania laserowego. 
W trakcie postprocessingu wykorzystano nie tylko podstawowe funkcje, ale rozwinięto również 
bardziej zaawansowane aplikacje, które zostały stworzone specjalnie na potrzeby tego wdrożenia. 
 Doświadczenia zebrane w niniejszym projekcie posłużą do wykonania kolejnych pomiarów 
kontrolnych, monitorujących stan wybranych obiektów na terenie kopalni. 
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Usefulness of Laser Scanning Technology for Deformations Monitoring 
of Shaft Bottom on LW “Bogdanka” S.A. 
 
Terrestrial laser scanning (TLS) has become a very dynamic development technology which sup-
ply new possibilities to efficient three-dimensional data acquisition in mine conditions. Thanks to 
the newest technology solutions periodical control surveys at mine area conducted within a frame-
work of geodetic monitoring provide quasi-continuous point models. Base on observations acquisi-
tion during laser scanning we can do some geometrical analyses and draw out information to con-
duct analytical analyses. Processed data are foundation to consideration by specialists from other 
mine divisions. 
 A laser scanner records millions of highly accurate, unique points by sweeping its beam over 
a surrounding scene or object. The scanners X,Y,Z measurements are recorded and displayed as 
a “point cloud” which can be viewed, measured and navigated as a 3D model providing incredible 
insight to the scene. Additional feature of data acquisition is so called fourth coordinate which is 
a value of laser beam reflection from field targets. The accuracy of data are on the same level as 
classical geodetic measurements (1–3 mm). The high-density accurate data, speed of data capture, 
the safety and convenience of remote acquisition and measurement, 3D visualization and digital 
imagery are the distinguishing features of laser scanning that provide the greatest benefits. 
 Abundance of data captured in laser scanning reduces questionable data, provides over sam-
pling to ensure accuracy and that all objects, structures, geometry are captured. High point density 
data ensures a complete surveys – all details are captured and all data captured are direct measure-
ments. 
 The paper presents methodology of conducting laser scanner measurements in underground con-
ditions. The analysis of possible use the technology for determine structure deformations and dis-
placements of control points at shaft bottom were done. Observations obtained from laser scanning 
were used to create and actualize geometrical data of the mine objects model behaviour. 
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STRESZCZENIE: Właściwie chroniona i autoryzowana przy pomocy podpisu elektronicznego 
mapa numeryczna jest w stanie zastąpić swe poprzedniczki tworzone w wersji klasycznej. 
 W zakładzie górniczym Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. wdrożono kompleksowe rozwiąza-
nia w tym zakresie. Dostęp do map cyfrowych regulowany jest zarówno przez przyznawanie praw 
dostępu do plików przechowywanych na serwerze kopalnianym, jak i narzędzia oferowane przez 
platformę Bentley MicroStation. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Zabezpieczenie map numerycznych, LW „Bogdanka” S.A, Bentley, pod-
pis elektroniczny 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego 
w Polsce i jedyną kopalnią eksploatującą węgiel kamienny w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Ma 
za sobą udany debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wysokie wskaźniki sku-
teczności i osiągane wyniki finansowe mają źródło w sprawnej koordynacji i właściwym zarządza-
niu zasobami spółki. Kopalnia ma ambitne plany inwestycyjne i dba o rozwój własnego potencjału. 
Przykładem może być niedawne poszerzenie obszaru górniczego i rozpoczęcie eksploatacji węgla 
za pomocą kompleksu strugowego. Aktualnie prowadzone inwestycje w polu Stefanów połączone 
z modernizacją zakładu przeróbczego węgla, mają doprowadzić do podwojenia wydobycia. Rów-
nocześnie rozwijane są struktury informatyczne i przesyłania danych. W 2007 roku konsorcjum 
złożone z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Przedsiębiorstwa Ro-
bót Geologiczno-Wiertniczych z Sosnowca rozpoczęło pracę nad „Systemem wspomagania decyzji 
w procesie przygotowania złoża do eksploatacji w LW „Bogdanka” S.A. Jednym z kluczowych 
elementów systemu było wdrożenie numerycznej mapy wyrobisk górniczych i wprowadzenie jej 
do obiegu w sieci wewnątrz zakładowej. Założenia tego projektu zostały spełnione, ale wymusiły 
opracowanie zasad i praktyk umożliwiających zabezpieczenie map będących w obrocie, przed do-
stępem osób nieupoważnionych. Zasady te znalazły się w dokumencie „Zarządzanie i zabezpiecze-
nie obiegu map cyfrowych w obrębie LW „Bogdanka” S.A. opracowanym przez PRGW Sosno-
wiec we współpracy z pracownikami działu mierniczo-geologicznemu kopalni. Niniejsza praca ma 
na celu przedstawienie tych zasad i podzielenie się doświadczeniami, wynikającymi z ich stosowa-
nia w praktyce. 
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2. NUMERYCZNA MAPA WYROBISK W PRZEPISACH PRAWA GÓRNICZEGO 
 
W skład dokumentów kartograficznych które powinien posiadać przedsiębiorca w podziemnych 
zakładach górniczych, wchodzą m.in. mapy podstawowe, przeglądowe oraz specjalne. Mapy spec-
jalne i przeglądowe powstają na bazie mapy podstawowej, która z kolei tworzona jest bezpośred-
nio w oparciu o wyniki pomiarów prowadzonych w wyrobiskach. W świetle przepisów dotyczą-
cych dokumentacji mierniczo-geologicznej mapa numeryczna wyrobisk górniczych musi spełniać 
wszelkie wymagania dotyczące dokumentacji kartograficznej tworzonej w sposób klasyczny. W prak-
tyce oznacza to konieczność zachowania podziału sekcyjnego, użycie określonych znaków i barw, 
prowadzenie ewidencji dokumentacji oraz jej autoryzację przez mierniczego-górniczego. Doku-
menty kartograficzne mogą być sporządzane i przechowywane w formie numerycznej na nośni-
kach elektronicznych pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia zbiorów informacji przed 
zniszczeniem, dostępem osób nieupoważnionych, a także przed uszkodzeniem bądź fałszowaniem 
danych, w sposób pozwalający na sporządzenie dokumentacji tekstowej i graficznej w formie kla-
sycznej. 
 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 [1]. 
 
 
3. ZABEZPIECZENIE MAP W SIECI ZAKŁADOWEJ. 
 

3.1. Prawa dost pu w sieci zak adowej 
 

Zabezpieczenie treści przechowywanych na serwerze kopalnianym realizowane jest poprzez utwo-
rzenie grup użytkowników o określonych kompetencjach. Grupą tym przydzielane są prawa do-
stępu do folderów i plików sieciowych. Użytkownicy mogą uzyskać pełne prawa do tworzenia, 
przeglądania, kopiowania, edycji oraz usuwania plików lub ich ograniczoną formę np. przegląda-
nie pliku tylko do odczytu. Prawa i zakres dostępu do dokumentacji dla użytkowników przydziela 
Kierownik Działu Mierniczo-Geologicznego. 
 Aktualnie na serwerze kopalnianym dane w postaci map cyfrowych lub ich składowej treści 
przechowują i udostępniają następujące działy: 
– Dział Mierniczo-Geologiczny: mapy wyrobisk górniczych i powierzchni, mapy geologiczne, 
– Oddział Wentylacji i Ochrony P.Poż: znaki wenylacyjne, 
– Dział Łączności: rozmieszczenie elementów systemu łączności, 
– Dział Przygotowania Produkcji i Dokumentacji Ruchowej – mapy projektowanych wyrobisk, 

rozcinka pokładów. 
 Mapy cyfrowe udostępniane na serwerze przez dział PMG są podstawą do tworzenia map te-
matycznych przez pozostałe działy np. mapa rejonu projektowanego wyrobiska zawiera treść aktu-
alnej mapy górniczej i jest uzupełniona o znaki wentylacyjne oraz usytuowanie projektowanego 
wyrobiska. W zależności od potrzeb, możliwe jest tworzenie map złożonych z treści przygodowa-
nej przez różne działy, ale tylko jako treść dodatkową do istniejącej mapy wyrobisk górniczych za-
twierdzonej przez mierniczego górniczego. 
 Prawa dostępu użytkowników serwera sieciowego do plików map przechowywanych przez każ-
dy z działów są grupowane według katalogów, które zawierają: 
– mapy robocze, 
– mapy zatwierdzone, 
– mapy archiwalne. 
 Dostęp do katalogów map roboczych i archiwalnych ograniczony jest dla osób odpowiedzialnych za 
ich sporządzanie lub uprawnionych do ich edycji. Katalogi zawierające mapy zatwierdzone przez upo-
ważnionych pracowników danych działów służą do udostępnienia treści na potrzeby innych działów. 
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3.2. Oprogramowanie u ytkowe 
 

W celu tworzenia, edycji i odczytu plików map cyfrowych w kopalni LW „Bogdanka” S.A. uży-
wane jest oprogramowanie firmy Bentley. Kopalnia wykupiła usługę SelectService umożliwiającą 
m.in.: 
– korzystanie z oprogramowania poza miejscem pracy (licencje domowe dla pracowników), 
– aktualizację oprogramowania do nowych wersji, 
– całodobową pomoc techniczną, 
– pomoc szkoleniową, 
– darmowe licencje części oprogramowania. 
 Oprogramowanie Bentley umożliwia pracę w większości formatów stosowanych w systemach 
CAD. Pliki map numerycznych standartowo tworzone są w formacie .dgn, sporadycznie tworzone 
są wydruki w formacie .pdf. 
 Oprogramowanie do odczytu map cyfrowych można podzielić na 3 grupy aplikacji: 
1) umożliwiające jedynie odczyt pliku np. AcrobatReader, Bentley View; 
2) umożliwiające dodanie „komentarza” bez ingerencji w zawartość pliku źródłowego np. Bentley 

Redline, ProjectWise Nawigator; 
3) oprogramowanie umożliwiające tworzenie oraz edycję plików .dgn np. Bentley MicroStation, 

PowerMap, PowerDraft. 
 
1a) Acrobat Reader 
Oprogramowanie Acrobat Reader nie odczytuje mapy w pliku .dgn tylko jego elektroniczny „wy-
druk” w formacie .pdf. Jego podstawową zaletą jest fakt, że przesyłając lub udostępniając plik 
w tej postaci, praktycznie uniemożliwiamy jego edycję. Również autor pliku chcąc dokonać w nim 
jakichkolwiek zmian, jest zmuszony do powtórnego utworzenia wydruku. Acrobat Reader to pro-
gram darmowy i szeroko rozpowszechniony , więc każdy użytkownik może go otworzyć. Opro-
gramowanie Bentley umożliwia stworzenie pliku .pdf zawierającego mapę wektorową z zachowa-
nym drzewem warstw, ścieżką plików referencyjnych oraz podkładem rastrowym. Wyświetlanie 
poszczególnych warstw można wyłączyć. Plik .pdf można podpisać cyfrowo lub zaszyfrować za 
pomocą hasła lub certyfikatu. 
1b) Bentley View 
Bentley View to wydajna aplikacja do przeglądania, prowadzenia pomiarów i drukowania pro-
jektów pochodzących z MicroStation, AutoCAD lub o charakterze mieszanym. Jest programem 
bezpłatnym, dostępnym dla każdego, ale w dużo mniejszym stopniu rozpowszechnionym niż Acro-
bat Reader. Jego podstawowym atutem jest praca na plikach w formacie .dgn bez możliwości ich 
edycji. Autor nie musi wykonywać elektronicznego „wydruku”, lecz może udostępnić mapę w tej 
samej postaci w której jest tworzona i modyfikowana. 
2) Bentley Redline/ProjectWise Navigator 
Bentley Navigator służy do zaawansowanego przeglądania i analizy projektów w tym map cyfro-
wych. Oprócz możliwości przeglądania, prowadzenia pomiarów oraz drukowania, umożliwia wy-
konywanie adnotacji. Program nie ingeruje w plik .dgn zawierający mapę cyfrową, a dodatkową 
treść zapisuje w postaci pliku pomocniczego. W kopalni LW „Bogdanka” S.A. sukcesywnie zastę-
puje wcześniejszą aplikację Bentley Redline, której dalszy rozwój przez producenta został Zanie-
chany. 
3) Bentley MicroStation, PowerMap, PowerDraft – są to aplikacje oferujące pełną gamę możliwoś-
ci środowiska Bentley, w zakresie tworzenia i edycji zawartości plików formatu .dgn. Sztandaro-
wym produktem firmy jest aplikacja MicroStation, która służy do tworzenia i prowadzenia nu-
merycznych map wyrobisk w dziale mierniczo-geologicznym. 
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4. ZABEZPIECZENIE PLIKÓW MAP CYFROWYCH 
 
Oprogramowanie firmy Bentley umożliwia zabezpieczenie pliku z poziomu programu za pomocą 
narzędzi: 
– ochrony-szyfrowania pliku (nadawanie praw dostępu), 
– historii pliku (rejestracja zmian w pliku). 
 Zabezpieczenia te stanowią integralną cześć pliku, są więc niezależne od takich czynników jak 
prawa dostępu do zasobów sieciowych lub rodzaj aplikacji, w której będą otwierane. W sytuacji, 
gdy plik udostępniony zostanie poza zatwierdzonym obiegiem dokumentów w obrębie lub na zew-
nątrz firmy, narzędzie jest to jedyną możliwością ochrony jego treści przed wglądem lub mody-
fikacją przez osoby nieupoważnione. 
 
4.1. Narz dzie ochrony pliku 
 

Zastosowanie ochrony pliku umożliwia zabezpieczenie treści dokumentu poprzez: 
– uniemożliwienie dostępu do pliku osobom nieupoważnionym, 
– utworzenie grup użytkowników z nadanymi określonymi prawami dostępu do pliku. 
 W obu przypadkach plik zostaje zaszyfrowany, a dostęp do niego można uzyskać poprzez wpro-
wadzenie właściwego hasła lub użyciu odpowiedniego certyfikatu cyfrowego. Jeżeli utworzone zo-
staną grupy użytkowników z określonymi prawami dostępu, to dla jednej z grup można ustanowić 
autoryzację bez wymogu użycia hasła lub certyfikatu. Utworzonym grupom użytkowników mogą 
zostać przypisane prawa do: 
– wykonywania wszelkich operacji (bez ograniczeń), 
– edycji danych, 
– eksportu treści do innych plików (umożliwia skopiowanie pliku), 
– drukowania, 
– przeglądania zawartości dokumentu. 
 Uprawnienia dla każdej z grup mogą zostać ograniczone czasowo. 
 Pliki map numerycznych udostępnianych przez dział mierniczo-geologiczny LW „Bogdanka” 
S.A. zabezpieczane są poprzez utworzenie dwóch grup użytkowników. Grupy zabezpieczonej Has-
łem, bez ograniczeń praw dostępu, oraz grupy z dostępem bez autoryzacji, mającej prawa wyłącz-
nie do przeglądania i drukowania map. 
 
4.2. Narz dzie historii pliku 
 

Historia projektu pozwala użytkownikom na śledzenie i cofnięcie zmian projektowych, oraz iden-
tyfikację ich autora i czasu dokonania. Rejestruje każdą operację dodania, edycji czy kasowania 
elementów mapy cyfrowej, oraz zmianę ustawień projektowych pliku. Po uruchomieniu tej funkcji 
każdorazowy zapis modyfikowanego pliku prowadzi do stworzenia kolejnej jego wersji z przypi-
sanym numerem porządkowym, jej autorem (nazwą komputera), oraz datą zatwierdzenia. Dodatko-
wo wersje mogą zostać opatrzone komentarzem, co ułatwia późniejszą ich identyfikację. Zapisaną 
wersję pliku można przywrócić, tzn. cofnąć zmiany dokonane w późniejszych wersjach. 
 Śledzenie zmian może zostać przeprowadzone na dwa sposoby: 
– wybranie numeru wersji z listy; 
– wybranie elementu na mapie. 
 Po zaznaczeniu w oknie narzędzia wybranej wersji, na mapie wyróżnione kolorami zostają treś-
ci dodane, usunięte, po modyfikacji (edycji) i przed modyfikacją oraz niezmienione w danej wersji. 
Wybranie określonego elementu na mapie spowoduje wyróżnienie wersji pliku w których element 
był modyfikowany. 
 Historia pliku może zostać usunięta tylko w całości, nie jest możliwe usuwanie poszczególnych 
zapisów dokonanych zmian (wersji). 
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5. PODPIS ELEKTRONICZNY 
 

5.1. Poj cie podpisu elektronicznego 
 

Pojęcie podpisu elektronicznego zdefiniowane jest w ustawie jako dane w postaci elektronicznej, 
które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, 
służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Certyfikat kwalifikowany to elektro-
niczne zaświadczenie za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego, są 
przyporządkowane dla osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej 
osoby , spełniającej wymagania Ustawy o podpisie elektronicznym. Osoba posiadająca taki certy-
fikat i składająca podpis elektroniczny, może działać zarówno we własnym imieniu, jak i w imie-
niu reprezentowanego podmiotu, bez konieczności wpisania informacji o tym podmiocie do cer-
tyfikatu. 
 Jeżeli podpis elektroniczny spełnia dodatkowe warunki: 
1) jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis, 
2) jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elek-

troniczny. 
3) bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do 

składania podpisu elektronicznego, 
4) jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek później-

sza zmiana tych danych jest rozpoznawalna, 
5) to w myśl ustawy jest to tzw. bezpieczny podpis elektroniczny. 
 Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego cer-
tyfikatu, stanowi dowód tego, że został on złożony przez osobę określoną w tym certyfikacie, jako 
składająca podpis elektroniczny, który jest równoważny podpisowi własnoręcznemu. 
 

5.2. Sposób dzia ania 
 

Technologia podpisu elektronicznego opiera się na tzw. szyfrowaniu asymetrycznym. Podstawą tej 
techniki szyfrowania jest wykorzystanie pary kluczy szyfrujących: 
1) klucza publicznego – jawnego, udostępnionego wszystkim osobom, 
2) klucza prywatnego – dostępnego tylko dla właściciela i podlegający jego wyłącznej kontroli. 
 Ważną cechą wymienionych kluczy jest fakt, iż praktycznie niemożliwe jest odtworzenie klu-
cza prywatnego na podstawie klucza publicznego, a dane zaszyfrowane za pomocą jednego z klu-
czy mogą zostać odczytane wyłącznie przy użyciu drugiego klucza z danej pary. 
 W celu wygenerowania podpisu elektronicznego uprawniony użytkownik stosuje jednokierun-
kową funkcję skrótu, generując skrót cyfrowego dokumentu. Skrót wiadomości ma określoną dłu-
gość, niezależną od objętości podpisywanego dokumentu i nie może posłużyć żadnej ze stron do 
odtworzenia dokumentu. Jest to konieczne w przypadku gdy podpisywany dokument jest równo-
cześnie zaszyfrowany. W przypadku zmiany jakiegokolwiek znaku oryginalnego dokumentu, uleg-
nie zmianie również postać generowanego skrótu. Uznaje się więc, że wystarczająco trudno jest 
wygenerować inną od oryginalnej wiadomość dającą taki sam skrót. Skrót wiadomości szyfrowany 
jest przy użyciu klucza prywatnego i dołączany do podpisywanego dokumentu. Użytkownik, który 
chce zweryfikować autentyczność podpisanego dokumentu ponownie oblicza jego skrót, po czym 
porównuje go ze skrótem dołączonym do dokumentu i odszyfrowanym za pomocą klucza pub-
licznego. Jeżeli skróty są identyczne to uzyskuje pewność, że dokument został podpisany przez up-
rawnionego użytkownika i treść dokumentu nie została zmodyfikowana przez osoby trzecie. 
 

5.3. Podpis elektroniczny w LW „Bogdanka” S.A. 
 

Podpis elektroniczny w środowisku aplikacji firmy Bentley nazywany jest podpisem cyfrowym. 
Poprzez jego zastosowanie przez uprawnioną osobę, mapa numeryczna nabiera cechy dokumentu. 
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 Bentley MicroStation umożliwia podpisanie pliku projektowego mapy numerycznej przez je-
den lub wiele podpisów. 
 W przypadku podpisania pliku przez wielu użytkowników, program umożliwia wprowadzenie 
hierarchii ważności podpisów. Użytkownik podpisujący mapę może podać również cel (komen-
tarz) podpisu. 
 Podpis traci swą ważność w przypadku edycji zawartości pliku lub jego zmian w jego plikach 
referencyjnych. Użytkownik może również ustanowić datę po której podpis utraci swą ważność. 
Jest to istotna funkcja w sytuacji gdy mapy uzupełniane są w terminach miesięcznych lub kwar-
talnych i po upływie takiego okresu tracą aktualność. Ważność podpisu może przywrócić jedynie 
podpisujący. W sytuacji gdy w pliku mapy włączone jest opcja śledzenia zmian (historia pliku) 
ważność podpisu może być przywrócona, poprzez cofnięcie zawartości pliku do wersji która była 
aktualna w chwili podpisania. 
 Fakt popisania pliku sygnalizowany jest poprzez ikonę pieczęci w oknie narzędziowym „upraw-
nienia cyfrowe” oraz opcjonalnie poprzez umieszczenie komórki podpisu. Komórka podpisu jest 
graficzną prezentacją podpisu cyfrowego, może zostać stworzona w dowolnej postaci, a następnie 
musi zostać podpisana przez jego właściciela. Komórka umieszczana jest w wybranym miejscu na 
mapie co powoduje, że komórka będzie niewidoczna jeżeli wyświetlony lub wydrukowany zosta-
nie inny fragment mapy. Komórka podpisu, który stracił ważność z powodu edycji pliku lub został 
zdezaktualizowany, zostaje automatycznie przekreślona, natomiast na ikonie pieczęci w oknie och-
rony pliku pojawia się dodatkowo znak „!”. Aplikacja sygnalizuje w ten sposób problem związany 
z jednym lub wieloma podpisami, z którym użytkownik może zapoznać się szczegółowo po otwar-
ciu okna uprawnienia cyfrowe. 
 Kopalnia LW „Bogdanka” S.A. w celu umożliwienia pracownikom korzystania z podpisów cyf-
rowych, nabyła w Powszechnym Centrum Certyfikacji Certum zestawy „Certum mini”, składające 
się z certyfikatu kwalifikowanego, mini karty kryptograficznej oraz poręcznego czytnika kart kryp-
tograficznych wielkości popularnych nośników pamięci USB. 
 Należy zwrócić uwagę na fakt, że po wydrukowaniu podpisana mapa numeryczna traci swe bez-
pieczne właściwości. Jeżeli będzie wykorzystywana w formie klasycznej, papierowej – w dalszym 
ciągu będzie wymagała złożenia podpisu ręcznego osoby uprawnionej do jej utworzenia. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Problematyka ochrony i zabezpieczenia numerycznych map wyrobisk górniczych jest bardzo is-
totna. W związku z ciągłym rozwojem technik informatycznych i wzrostem ilości przetwarzanych 
informacji rośnie liczba ich potencjalnych beneficjentów. Codzienny reżim produkcyjny z zakła-
dzie górniczym wymusza usprawnianie aparatu podejmowania decyzji, którego naturalnym skład-
nikiem jest sieć wewnątrz kopalniana oraz kontakty z jednostkami pozazakładowymi. Techniki cyf-
rowe umożliwiają czytelną prezentację znacznej ilości informacji, w czasie zwykle dużo krótszym 
niż analogiczne prezentacje w klasyczny sposób. 
 Powyższe czynniki wymuszają zastosowanie kompleksowych i sprawnych narzędzi ochrony 
oraz autoryzacji dokumentów jakimi są mapy cyfrowe. Stereotypowe „chce to mieć na papierze, bo 
pewniejsze” można będzie usunąć ze świadomości tylko poprzez osiągnięcie pełnego zaufania użyt-
kowników do treści dokumentacji w formie elektronicznej. Kopalnia z powodzeniem realizuje ten 
cel poprzez konsekwentne wykorzystanie możliwości oferowanych przez oprogramowanie firmy 
Bentley oraz zastosowaniu podpisu elektronicznego, co skłoniło Dyrektora OUG w Lublinie do 
wyrażenia zgody na sporządzanie i przechowywanie map podstawowych wyrobisk górniczych 
w formie numerycznej dla zakładu górniczego LW „Bogdanka” S.A. 
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map powierzchni terenów górniczych KHW S.A. 
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STRESZCZENIE: Jednym z podstawowych celów zakończonego w 2009 roku wdrożenia w Ka-
towickim Holdingu Węglowym była aktualizacja oraz standaryzacja danych dotyczących map 
powierzchniowych. Zbudowanie struktury danych graficznych oraz opisujących obiekty pozwoliło 
na uruchomienie aplikacji do edycji oraz przeglądania zaktualizowanego zasobu mapowego. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: mapy powierzchniowe, standaryzacja, cyfrowe mapy, model struktury, 
własności, aplikacje mapowe, PowerMap, przeglądarka danych mapowych, moduł ewidencji bu-
dynków. 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
W okresie od sierpnia do grudnia 2009 r. firma SHH realizowała prace na rzecz Katowickiego 
Holdingu Węglowego. Przedmiotem projektu było: Wykonanie aktualizacji cyfrowych zasobów 
mapowych na terenie działalności KHW S.A. wraz z opracowaniem warstwy ewidencyjnej. Żeby 
mieć skalę porównawczą wielkości opracowania (200 km2) - obszar miasta Wrocławia to około 
293 km2. 

 

    
 

                   Rys. 1. Obszar opracowania         Rys. 2. Obszary kopalń 
                   Fig. 1. Project area            Fig. 2. Mining areas 
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 Obszar opracowania obejmował kopalnie: KWK Murcki, KWK Mysłowice-Wesoła, KWK Sta-
szic, KWK Wujek, KWK Wieczorek, KWK Katowice-Kleofas. 
 Zasadniczymi elementami projektu były: 
─ pobranie danych źródłowych z KHW oraz powiatowych ośrodków geodezyjnych,  
─ wywiad w terenie celem naniesienia zmian oraz późniejszej kameralnej aktualizacji map  
─ opracowanie nakładki ewidencyjnej z numeracją i granicami działek, obrębów dla skali 1:1000 
dla obszaru działalności KHW S.A., 
─ wykonanie projektu opisowej bazy danych ewidencyjnych wg. zestandaryzowanej dla wszyst-
kich kopalni struktury, 
─ implementacja w bazie struktury części opisowej ewidencji gruntów,  
─ opracowanie modułu adresowego oraz modułu osi ulic dla opracowywanego obszaru,  
─ stworzenie przeglądowych map sytuacyjno-wysokościowych powierzchni w układzie 
współrzędnych 2000,.  
─ opracowanie NMT dla obszaru opracowania,   
─ poprawa topologiczna map dla nakładek tematycznych (budynki, grunty, ulice),  
─ stworzenie aktualnych wydruków opracowanych map w skali 1:5000,  
─ dostarczenie aplikacji działających w środowisku graficznym Bentley, umożliwiających edycję 
oraz przeglądanie danych.  
 Produktem końcowym projektu były: 
─ zestandaryzowany zasób obszaru działania KHW.  
─ opracowany standard wprowadzania danych  
─ zaimplementowany projekt bazy danych opisowych 
─ przeglądarka graficzna zaprojektowana do obsługi danych KHW.  
─ wprowadzenie zintegrowanego środowiska do wprowadzania danych mapowych 
─ aktualna mapa terenu oraz mapa ewidencyjna  
─ model GIS utworzony dla nieruchomości, działek oraz budynków  
 
 
2. OPIS PRAC 
 
W toku prac na rzecz holdingu pozyskano dane ewidencyjne z zasobu geodezyjno-kartograficz-
nego. Materiały wykorzystywane w opracowaniu były pochodzenia analogowego jak i cyfrowego. 
Dane źródłowe zostały wykorzystane do opracowania nakładek mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 
dla obszaru działania KHW. W przypadku materiałów cyfrowych dokonano transformacji między-
układowej. 
 

 
 

Rys. 3. Źródłowe układy odniesień sprowadzone do układu 2000 
Fig. 3. Source and final (2000) projections 
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─ opracowując materiały analogowe dokonano skanowania, kalibracji rastrów i wektoryzacji 
zasobu. 
─ realizując I etap projektu przedłożono KHW do akceptacji projekt struktury bazy danych opi-
sowych. 
─ w toku projektu opracowano graf osi ulic dla obszaru działania KHW oraz opracowano mapę 
rozkładu punktów adresowych po ich aktualizacji, 
─ równolegle z prowadzonymi pracami dotyczącymi ewidencji gruntów dokonano aktualizacji 
posiadanej przez KHW mapy zasadniczej.  
─ w ramach prac polowych dokonywano uaktualnienia danych sytuacyjno-wysokościowych, a w to-
ku prac kameralnych uaktualniano lub digitalizowano zasób. 
─ ostatnia faza prac dotyczyła przygotowania numerycznego modelu terenu zgodnie z przyjętym 
w KHW standardem. 
 

 
Rys. 4. Numeryczny model terenu na wybranym obszarze 

Fig. 4. Sample digital terrain model 
 
 Posiadane w zasobie KHW mapy numeryczne zaktualizowano oraz dokonano standaryzacji 
rozwarstwienia. Prace polowe oraz kameralne wykonywano równolegle dla obszarów wszystkich 
kopalni. Niespójność danych wejściowych powodowała kłopoty interpretacyjne, przez co wy-
konawca iteracyjnie zwracał się z prośba o wyjaśnienia zagadnień dotyczących konkretnych 
warstw na mapach poszczególnych kopalń. Mimo dołożenia wszelkich starań, żeby standard został 
utrzymany, pewna, niewielka grupa obiektów dla których nie było możliwe jednoznacznie okreś-
lenie typu obiektów na warstwach, została umieszczona w osobnym zasobie referencyjnym, żeby 
nie doprowadzić do utraty danych. 
 
 W toku prac powstało szereg zaleceń prowadzenia map przez KHW - np. weryfikacja styków 
pomiędzy poszczególnymi zakładami, tak by była zrealizowana jednoznaczność w wykorzysta-
wanych obiektach zgodnie z instrukcją K-1. Wypracowany standard umieszczenia obiektów na 
konkretnych nakładkach i warstwach tematycznych pozwolił dostosować konfiguracje środowiska 
zarówno edycyjnego jak i przeglądarkowego do potrzeb KHW. 
 Uwzględniając sugestię użytkowników zasobu w osobnym zasobie pozostawiono stare (wersja 
sprzed aktualizacji) numery adresowe, oraz dane opisujące funkcje budynków. 
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Rys. 5. Warstwa budynków i punktów adresowych na tle ortofotomapy oraz mapa sytuacja 
Fig. 5. Building and adress layers with ortofoto in background and situation map 

 

3. ARCHITEKTURA SYSTEMU 
 
Koncepcja wdrożenia narzędzi informatycznych, w ramach projektu obejmowała: 
─ wdrożenie w środowisku graficznym Bentley PowerMap oprogramowania MAPAv8 do ak-
tualizacja mapy numerycznej, 
─ opracowanie modelu XFM (XML Feature Based Modelling) do prowadzenia części mapy 
numerycznej w zakresie danych ewidencji gruntów i budynków przy użyciu Geospatial 
Administrator oraz wykorzystanie modelu do analiz w Bentley Powermap, 
─ wdrożenie przeglądarki graficznej zasobu na bazie Bentley Redline, 

 Stworzenie microGISu to przede wszystkim wprowadzenie określonego standardu zarządzania 
danymi z zakresu prowadzenia mapy zasadniczej, ewidencyjnej jak i utrzymania nieruchomości  
i budynków. Koncepcja systemu opiera się na zarządzaniu zasobem numerycznym za pomocą 
zestawu aplikacji działających na platformie Bentley PowerMap oraz Bentley Redline. 

 Głównym elementem jest serwer centralny, na którym zainstalowana jest danych Oracle, w któ-
rej przechowywane są dane działek i budynków wprowadzane i modyfikowane w Module Ewi-
dencjonowania Budynków (MEB). Ponadto na serwerze w zestandaryzowanej strukturze jest prze-
chowywany zasób wektorowy i rastrowy, z którego będą korzystały wszystkie moduły: MEB, 
MAPAv8 oraz Navigator OZM. 

 Do serwera za pomocą sieci LAN mają dostęp stanowiska edycyjne zlokalizowane w po-
szczególnych kopalniach. By zapewnić odpowiednią jakość pracy sieć LAN, jej przepustowość 
wymaganą określono na 100 MBitów. Jest to ważne zwłaszcza przy pracy z rastrami. 
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Rys. 6. Schemat architektura sieciowej systemu 
Fig. 6. System network architecture 

 

 Większość zasobu mapy numerycznej prowadzona jest w plikach DGN w uporządkowanej 
strukturze za pomocą modułu MAPAv8, część dotycząca ewidencji gruntów i budynków jest 
wydzielona do obsługi przez Moduł Ewidencjonowania Budynków, który jest zbudowany na 
podstawie modelu w technologii XFM. Dane geometryczne są przechowywane także w pliku 
DGN, natomiast atrybuty opisowe przechowywane są w bazie danych Oracle. Całość zasobu jest 
zarządzana (w ramach funkcjonalności przeglądania, wyszukiwania i drukowania) przez moduł 
Navigator OZM (Obsługa Zasobu Mapowego). 

 

 
Rys. 7. Dane i moduły systemu 
Fig. 7. Project data and modules 
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4. OPIS POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW 
 
4.1 MEB – Modu  Ewidencjonowania Budynków 
 
Moduł ten oparty jest na środowisku Bentley PowerMap v8i (z zaprojektowaną strukturą danych 
XFM) i bazie danych Oracle 10g do przechowywania atrybutów opisowych. Zadaniem tego mo-
dułu jest wspieranie zarządzania informacją o budynkach i nieruchomościami KHW. Zakres funk-
cjonalności modułu MEB to wprowadzanie i edycja obiektów o określonych atrybutach graficz-
nych (zgodnych z instrukcją K-1) oraz ich atrybutów opisowych. 
 Istotną funkcjonalnością jest możliwość przeprowadzania zaawansowanych analiz podstawie 
danych graficznych i opisowych. Możliwość wyszukiwania i nawigacja po punktach adresowych 
I osiach ulic, wyszukiwanie działek po określonej powierzchni, numerze czy obrębie. Tworzenie 
złożonych zapytań do bazy z wykorzystaniem składni SQL. 

 
Rys. 8. Warstwa Ewidencji na tle ortofotomapy 

Fig. 8. Cadastral and ortophoto layers 
 

 Użytkownicy mogą w łatwy sposób wykorzystywać równolegle dane pochodzące z różnych 
źródeł dołączając mapy w różnych formatach do wspólnego opracowania. Różnorodne typy 
danych zapisane w różnych układach współrzędnych są przeliczane w locie podczas integracji 
w Bentley PowerMap. Moduł ten umożliwia również bezpośrednią edycję informacji w bazie 
Oracle przy pełnej obsłudze modelu topologii. Wydajne narzędzia analityczne i prezentacyjne po-
zwalają na tworzenie szczegółowych analiz i opracowań wspomagających podejmowanie decyzji. 

 

 
 

Rys. 9. Przykładowa analiza w Module Ewidencjonowania Budynków 
Fig. 9. Sample analysis within MEB module 
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 PowerMap pozwala na integrację danych geoprzestrzennych wewnątrz holdingu zwiększając 
tym samym korzyści płynące z ich standaryzacji. Ponieważ MEB jest ściśle zintegrowany z Ben-
tley PowerMap, pozwala on na jednoczesną pracę z danymi wektorowymi i rastrowymi. Takie 
jednorodne środowisko ułatwia pracę z danymi zapisanymi w różnych stosowanych w branży 
formatach. 
 

             
 

Rys. 10. Definiowanie parametrów resymbolizacji warstwy działek 
Fig. 10. Resymbolisation parameters definition for cadastral layer 

 
 
 Zastosowanie analizy typu resymbolizacja nie wpływają na oryginalne właściwości elementów 
tworzących mapę tematyczną – zmieniany jest jedynie sposób wyświetlania tych elementów na 
żądanie użytkownika.  
 Możliwe są analizy topologiczne w postaci tworzenia stref buforowych czy nakładania na 
siebie i analizowanie warstw danych przestrzennych.  
 
 
4.2 Modu  MAPAv8 
 
Wdrożony moduł tworzenia, prowadzenia i zarządzania zestawem wielotematycznych, wielo-
skalowych map numerycznych wraz z informacją opisową przypisaną do elementów mapy udo-
stępnia użytkownikom następującą funkcjonalność: 
─ tworzenie zestawu nakładek (możliwość definiowania godła mapy i nakładek),  
─ wygodne poruszanie się w zbiorze głównym, pomiędzy nakładkami,  
─ wprowadzanie i zapisywanie wspólnych atrybutów opisowych,  
─ wybóru aktywnej konfiguracji i możliwość tworzenia własnej,  
─ tworzenie i możliwość modyfikacji obiektu, zarówno w części graficznej jak i opisowej  
─ wyszukiwanie elementów treści mapy wg kryteriów opisowych,  
─ przeglądanie informacji opisowych wybranych obiektów,  
─ automatyczne tworzenie obiektów punktowych z umiejscowieniem ich na mapie na podstawie 
pliku tekstowego z wykazem współrzędnych.  
 

SEP 2011, Sesja: Forum geodetów górniczych: 
Geomatyka górnicza • praktyczne zastosowania 

– 1262 –



 

 

 
 

Rys. 11. Przykładowy zaktualizowany zasobu na wybranym obszarze 
Fig. 11. Sample updated map  

 
 

4.3 Modu  Obs ugi Zasobów Mapowych - NAVIGATOR OZM 
 
Posługując się modułem OZM, pracującym w środowisku Bentley Redline, użytkownik ma Mo-
żliwość zarządzania dokumentacją mapową przedsiębiorstwa. Dzięki jej wdrożeniu, dane nabierają 
innego wymiaru, gdyż do prawidłowego zarządzania konieczne jest odpowiednie uporządkowanie 
i zestandaryzowanie struktur danych (jeden z celów projektu). 
 

 
 

Rys. 12. Nawigacja po zasobie mapowym 
Fig. 12. Map resource navigation 

 
 Za sprawą aplikacji przeglądanie dostęp do danych, występujących w formatach rastrowych 
i wektorowych przy pomocy oprogramowania Bentley Redline jest zdecydowanie łatwiejszy, 
szybszy i bezpieczny. Bezpieczeństwo danych polega na ich referencyjnym zarządzaniu czyli bez 
ingerencji w plik z danymi. Moduł ten jest jednolitym źródłem informacji dla wszystkich od-
działów holdingu, używających zasobów mapowych.   
 Zastosowanie w pełni konfigurowalnego narzędzia pozwoliło na zorganizowanie zarządzania 
i udostępniania dokumentacji mapowej w przedsiębiorstwie.  

 
 W aplikacji desktopowej możliwe jest przeglądanie zgromadzonych danych, występujących 
w praktycznie dowolnych formatach: rastrowych, wektorowych czy danych przechowywanych 
w bazie. Przy centralnym zorganizowaniu dostępu do zasobu mapowego przeglądarka jest jedno-
litym źródłem informacji dla wszystkich jednostek przedsiębiorstwa. 
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 Odpowiednie narzędzia umożliwiają wybranie aktywnej sekcji z listy numerów sekcji. Po 
kliknięciu na wybraną nazwę zostaje ona wybrana jako aktywna. Jeśli w zakładce Treść głównego 
okna Navigatora są zaznaczone jakieś informacje do wyświetlania to nastąpi również zaczytanie 
w danej sekcji odpowiedniej treści. Działanie tej opcji jest takie same jak opisane wcześniej użycie 
przycisku umożliwiającego wybór aktywnej sekcji. 
 

 
Rys. 13. Wyszukanie punktów adresowych w module OZM 

Fig. 13. Searching for address point within OZM module  
 
 W module OZM istnieje również możliwość ręcznego wpisania interesującego użytkownika 
numeru sekcji oraz wyszukiwania poprzez punkty adresowe. Analogicznie jak w przypadku sekcji 
wpisując ciąg znaków program automatycznie dostosowuje do niego słownik katalogowy ulic. Na 
rys. 13 pokazano wyszukiwanie wszystkich ulic zawierające w nazwie ciąg znaków „Chorz”. Po 
kliknięciu nazwę ulicy moduł wyśrodkowuje widok nad daną ulicą. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Jednym z głównych założeń zrealizowanego projektu była aktualizacja i standaryzacja zasobu map 
powierzchniowych terenów górniczych Katowickiego Holdingu Węglowego. 
 Cel ten został osiągnięty, pozostały pewne obszary w których konieczne są dalsze prace, tak by 
cały zasób był homogeniczny. Na ten moment w niektórych obszarach nadal pozostała różna 
interpretacja tych samych obiektów na obszarach poszczególnych kopalń. Wskazane jest zatem 
dalsze rozpoznanie głównie obszarów leżących na styku działania kopalń tak, by ewentualne ob-
szary niespójności również zostały także zestandaryzowane. Konieczna wydaje się również ok-
resowa kontrola zasobu numerycznego, w cyklach częstszych od wymaganych przepisami nakła-
danymi przez Ustawy. 
 Perspektywa rozwoju i wykorzystania danych geometrycznych zgromadzonych na tym etapie 
projektu rysuje się w optymalizacji gromadzenia danych o szkodach górniczych w odniesieniu do 
konkretnej zabudowy, oraz stałego monitoringu zgromadzonych danych o poziomach zagrożeń 
eksploatacją dla poszczególnych nieruchomości. 
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Practical Project Experience from Standardization and Update 
of Surface Maps for Katowicki Holding Węglowy 
 
One of the basic aim of the Project for KHW finished in 2009 was standardization and update of 
surface maps. Implementation of graphical and text data structure describing infrastructural objects 
was the base for development of viewing and editing application in Bentley environment. 
 The paper presents the short project overview, sample final results and the set of applications 
developed and used within corporation. 
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STRESZCZENIE: Rozwój nowoczesnych technik grafiki komputerowej doprowadził do wzrostu 
znaczenia nowych form prezentacji przestrzeni. Kartograficzne wizualizacje trójwymiarowych 
modeli wyrobisk górniczych to interesujący sposób prezentacji sytuacji geologiczno-górniczej 
jednak niski stopień standaryzacji danych cyfrowych stosowanych w górnictwie podziemnym 
implikuje obecnie dużą dowolność w tym zakresie. W pracy przedstawiono próbę wypracowania 
wspólnej terminologii i systematyki w zakresie modelowania trójwymiarowego oraz wizualizacji 
sytuacji geologiczno-górniczej. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: wizualizacja, modelowanie 3D, grafika komputerowa, mapa górnicza, 
wyrobiska górnicze 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 

Do niedawna jedyną efektywną formą przedstawiania relacji przestrzennych były mapy. Rozwój 
nowoczesnych technologii doprowadził do wzrostu znaczenia nowych form prezentacji 
przestrzeni. Mapa przestała odgrywać dominującą rolę w przekazie informacji i stała się jedną z 
form wizualizacji przestrzeni geograficznej obok trójwymiarowych, interaktywnych modeli 
przestrzeni, animacji i różnego rodzaju prezentacji multimedialnych [1]. 
 Wizualizacja jest najczęściej rozpatrywana jako dział grafiki komputerowej związany z te-
chniką tworzenia obrazów, diagramów lub animacji w celu przekazania pewnej informacji. 
Wizualizacja kartograficzna jest wykorzystywana do rozpoznania, analizy, syntezy i prezentacji 
danych geograficznych. Jedną z pierwszych prób opisu roli wizualizacji kartograficznych w pro-
cesie badań naukowych był diagram DiBiase (rys. 1). Na początku procesu dominuje zastosowanie 
wizualizacji jako elementu wspomagającego „myślenie wizualne” związane z rozpoznaniem 
nowego zjawiska przez niewielką grupę użytkowników lub użytkownika indywidualnego. Na 
końcu przeważa zaś „przekaz wizualny” (komunikacja) informacji szerszemu gronu odbiorców o 
dobrze rozpoznanym już zjawisku [1, 7]. 
 Mapa górnicza jest podstawowym elementem dokumentacji mierniczo-geologicznej zakładu 
górniczego. Jest to dokument, na którym opiera się prawidłowe i bezpieczne prowadzenie ruchu 
zakładu górniczego. Posiada nie tylko walor dokumentacyjno-kontrolny, ale spełnia również rolę 
narzędzia w rozwiązywaniu wielu zadań na terenie zakładu górniczego [6]. 
 Przepisy prawne pozwalają zastąpić stosowane dotychczas na kopalni tradycyjne mapy 
górnicze mapami numerycznymi. Stosowane obecnie technologie informatyczne pozwalają na 
zupełnie nowe spojrzenie na mapę górniczą. Nie jest już ona statycznym obrazem sytuacji 
geologiczno-górniczej i końcowym efektem pracy, lecz raczej wizualizacją nieustannie rozbudo-
wywanego modelu cyfrowego wykonywaną w przyjętej konwencji [5]. Modele cyfrowe coraz 
częściej uzupełniane są o elementy, których położenie opisane jest w przestrzeni trójwymiarowej, 
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a rozwój technik grafiki komputerowej pozwala na wykorzystanie zaawansowanych sposobów 
prezentacji danych przestrzennych. 
 Rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania spowodował rozpowszechnienie grafiki 
komputerowej poza obszar efektów specjalnych oraz drogich graficznych stacji roboczych. 
W przeszłości oprogramowanie tego typu było bardzo drogie oraz wymagało posiadania specja-
listycznego sprzętu komputerowego. Obecnie technologie grafiki komputerowej są już możliwe do 
zastosowania na zwykłym sprzęcie dla zwykłego użytkownika [10].  
 

 
Rys. 1. Diagram DiBiase, rola map i innych wizualizacji w procesie badań naukowych [1, 7] 
 
2. STANDARYZACJA CYFROWYCH DANYCH KARTOGRAFICZNYCH W GÓRNICTWIE 
 
 Według przepisów prawa geologicznego i górniczego każdy przedsiębiorca, który prowadzi 
działalność górniczą zobowiązany jest do posiadania dokumentacji mierniczo – geologicznej. 
Dokumentacja ta powinna być sporządzona jeszcze przed rozpoczęciem budowy zakładu 
górniczego i następnie uzupełniana w trakcie budowy zakładu górniczego, eksploatacji złoża 
i podczas likwidacji zakładu górniczego. Mapa górnicza stanowi nieodłączną częścią dokumentacji 
mierniczo-geologicznej. Prawidłowe i bezpieczne prowadzenie ruchu zakładu górniczego wymaga, 
aby mapy sporządzane były w sposób jednolity, określony w odpowiednich przepisach i Polskich 
Normach. Wszystkie stosowane na mapach nienormowane oznaczenia powinny zostać wykazane 
na karcie tytułowej map górniczych. 
 Podstawowe zasady sporządzania map górniczych ujęte zostały w Polskich Normach. Do 
niedawna w Polsce obowiązywały przygotowane w latach siedemdziesiątych normy dotyczące 
umownych znaków stosowanych przy sporządzaniu map górniczych. Od roku 2002 są one 
sukcesywnie uaktualniane. 
 Stopień standaryzacji danych cyfrowych stosowanych w górnictwie jest jednak ciągle bardzo 
niewielki. Wdrożenia nowych systemów w górnictwie implikują konieczność budowy modeli 3D 
wyrobisk górniczych jako danych źródłowych, na przykład do systemu projektowania eksploatacji. 
Tymczasem do dzisiaj nie została wypracowana wspólna terminologia i systematyka trójwy-
miarowych modeli wyrobisk górniczych oraz sposobów ich wizualizacji. Stosowane obecnie 
modele 3D sytuacji geologiczno-górniczej są tworzone przy różnych założeniach, za pomocą 
różnych systemów komputerowych i wizualizowane w odmiennych konwencjach graficznych.  
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 Przepisy prawne dopuszczają za zgodą właściwego organu nadzoru górniczego sporządzanie 
i przechowywanie materiałów kartograficznych, w tym map podstawowych, w formie numery-
cznej. Numeryczna mapa górnicza funkcjonuje w polskim górnictwie odkrywkowym już od ponad 
10 lat [2]. Związane jest to z przyjęciem regulacji, że do opracowania mapy numerycznej 
odkrywek służy instrukcja K-1. Stopniowo przybywa również podziemnych zakładów górniczych 
stosujących równolegle z mapami tradycyjnymi mapy numeryczne. Mapy numeryczne nie są tylko 
samodzielnym produktem, lecz stanowią jeden z podstawowych składników systemu zarządzania 
złożem i wspomagania decyzji [6]. 
 
 
3. PRZYKŁADY TRÓJWYMIAROWYCH MODELI ZŁOŻA I WYROBISK GÓRNICZYCH 
W POLSCE 
 

Począwszy od lat 90-tych coraz częściej pojawiają się przykłady budowania trójwymiarowych 
modeli złoża oraz wyrobisk górniczych. W ślad za nimi idą nowe przykłady zastosowania grafiki 
3D do wizualizacji trójwymiarowych modeli. 
 Trójwymiarowe modele powierzchni stosowane były od początku wdrożenia mapy numery-
cznej w kopalni KWB „Turów”. Model przestrzenny oparty o siatkę trójkątów służył m.in. do 
przedstawienia powierzchniowych wyrobisk górniczych oraz zwałowiska [2]. 
 Przestrzenny model parametrów jakościowych złoża w połączeniu z sieciowymi modelami 
wyrobisk wykonanymi w systemie DATAMINE/GUIDE przygotowywany był do wykorzystania 
przy harmonogramowaniu produkcji górniczej w komorowo-filarowym systemie eksploatacji 
kopalń KGHM [4]. System ten nie został jednak wdrożony. 
 W latach 2004-2006 wdrożono w KWB "Bełchatów" oprogramowanie Mincom-MineScape 
służące do szeroko rozumianego wspomagania projektowych prac mierniczych, geologicznych 
i górniczych. Obejmuje ono m.in. narzędzia wspomagające tworzenie modelu terenu, modelu 
złoża, modelu jakości węgla oraz projektowanie eksploatacji [9]. 
 Cyfrowe modele złoża oraz ich wizualizacje wykorzystywane były do konstruowania różnego 
rodzaju map geologiczno-górniczych i przekrojów przez Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-
Wiertniczych [5]. Programy I/Mine 2000, SoftMine, CadsMine i Mine 2-4D wykorzystywane były 
do tworzenia i wizualizacji modeli cyfrowych złóż węgla kamiennego, a także projektowania 
szybów i podszybi oraz eksploatacji [3, 11]. Należy podkreślić jednak, że były to projekty 
zadaniowe nie zaś wdrożenia nowych systemów w zakładach górniczych. 
 W KWK „Jankowice” stosowany jest system komputerowy „Minescape” wspomagający pracę 
z danymi mierniczymi. Obsługa systemu polega na wprowadzeniu danych dotycząc punktów i linii 
pomiarowych oraz warstw geologicznych stwierdzonych na ociosach, które następnie podlegają 
interaktywnej, graficznej analizie. Na podstawie sporządzonej bazy danych w łatwy sposób 
tworzone mogą być dowolne przekroje wyrobisk. Automatycznie lub półautomatycznie i z uwęglę-
dnieniem położenia wysokościowego wyrobisk generowana jest grafika mapy górniczej. Możliwe 
jest również wygenerowanie i zwizualizowanie trójwymiarowych brył reprezentujących wyrobiska 
[13].  
 W 2007 roku rozpoczęto wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania złożem na kopalni 
LW „Bogdanka”. Do prowadzenia mapy numerycznej na tej kopalni stosowana jest specjalnie 
przygotowana wersja programu SoftMine działającego w środowisku MicroStation. Prowadzona 
mapa zawiera nie tylko elementy 2D. W przestrzeni 3D umieszczane są osie wyrobisk górniczych 
oraz informacje o położeniu spągu pokładu [6]. Wdrożenie obejmowało m. in. narzędzia Surpac 
i Minex posiadające duże możliwości w zakresie przygotowywania i wizualizacji modeli danych 
geologiczno-górniczych [6]. 
 W Kompanii Węglowej S.A. stosowany jest zintegrowany pakiet aplikacji inżynierskich: 
AutoCad Civil 3D, Oracle Spatial, EDBJ, GEONET i systemie obsługi map numerycznych 
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GEOLISP. Narzędzia te wspomagają m.in. prowadzenie map numerycznych i tworzenie 
przestrzennego modelu wyrobisk górniczych. Planowane jest również wdrożenie numerycznego, 
przestrzennego modelu złoża [14]. 
 Spośród wymienionych powyżej przykładów zastosowania trójwymiarowych modeli wyrobisk 
górniczych przedmiotem dalszych odniesień będą jedynie te, które dotyczą kopalń podziemnych. 
Ich cechą charakterystyczną jest dość dużą dowolność. Każdy autor czy też firma tworzy swój 
własny system warstw i atrybutów graficznych i nie istnieje jakikolwiek model referencyjny dla 
tego typu wizualizacji. Brak jest wspólnej bazy pojęciowej dla rozmaitych, przygotowywanych za 
pomocą różnego rodzaju oprogramowania i w różnym celu modeli przestrzennych. 
 
4. PRZYJĘTA SYSTEMATYKA MODELI 3D WYROBISK GÓRNICZYCH KOPALŃ 
PODZIEMNYCH 
 
Punktem wyjścia do wizualizacji i animacji wyrobisk zakładu górniczego powinien być trój-
wymiarowy model kopalni a precyzyjnej przestrzenny schemat modelu wyrobisk górniczych. Taki 
model może stanowić następnie podstawę realizacji wizualizacji oraz animacji innych zjawisk, 
takich które w tle powinny posiadać dane z zakładu górniczego [10]. 
 W literaturze można się już spotkać z opracowaniami dotyczącymi ogólnej systematyki modeli 
3D wyrobisk górniczych w kopalniach podziemnych [10, 16], brak jest jednak koncepcji 
dotyczących ich formy i treści. Poniżej przedstawiono propozycje i sugestie dotyczące 4 pod-
stawowych typów modeli 3D wyrobisk górniczych. 
 
4.1. MODEL OSIOWY 
 
Model osiowy to najbardziej podstawowy i jednocześnie najprostszy z modeli. Powinien składać 
się z elementów możliwie najprostszych. Wszystkie wchodzące w skład modelu elementy 
zamknięte powinny być planarne. Nie powinien on zawierać elementów typowych dla przestrzeni 
3D: brył, powierzchni i siatek. Model ten przeznaczony jest do wizualizacji w trybie szkieletowym 
(wireframe). 
 Wyrobiska górnicze przedstawione są na nim w postaci linii – prowadzonych po spągu osi 
wyrobisk. Osie powinny być rysowane na podstawie danych pomiarowych lub punktów 
wysokościowych przedstawionych na mapie. W przypadku niewystarczającej ilości punktów 
wysokościowych możliwe jest również wykorzystanie innego rodzaju danych, na przykład 
warstwic spągu pokładu. Rozróżnienie typu wyrobiska czy też rodzaju obudowy jest możliwe 
wprowadzenie zróżnicowanych kolorów, stylów czy też grubości linii. Model taki powinien też 
być sprawdzany narzędziami kontroli topologii. 
 Względem osi umieszczane są nazwy wyrobisk oraz znaki umowne wraz z opisami. Ciekawe 
możliwości daje wykorzystanie w modelu oznaczeń umieszczanych w trybie niezależnym od 
widoku tzn. tak, aby element zorientowany był zawsze jednakowo względem widoku, niezależnie 
od aktualnej rotacji modelu. Dzięki temu możliwe jest przygotowanie modelu osiowego tak, aby 
był czytelny w widoku z góry. Odpowiednio przygotowany model widziany w tym szczególnym 
widoku będzie miał jeszcze jedną zaletę: przypominał będzie tradycyjną, dwuwymiarową mapę 
przeglądową wyrobisk górniczych. 
 Tworzenie modelu osiowego, a szczególnie proces interpretacji przebiegu wyrobisk i ich 
wektoryzacja, jest dość pracochłonne. Poprawne przygotowanie modelu pozwala jednak znacznie 
przyspieszyć pracę nad pozostałymi typami modeli wyrobisk górniczych. 
 Model ten w bardzo prosty sposób przedstawia położenie wyrobisk w przestrzeni. Pliki nawet 
bardzo rozbudowanych modeli (całych kopalń) mają stosunkowo niewielkie rozmiary, płynna 
praca z modelem możliwa jest nawet przy wykorzystaniu niezbyt wydajnych komputerów.  
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Prostota modelu sprawia, że wizualizacje wykonane na jego podstawie, szczególnie przy średnich 
i dużych zbliżeniach, są niezbyt atrakcyjne. Osie i linie w przestrzeni 3d nie pozwalają na dobrą 
orientację przestrzenną. Dopiero grubość elementów daje odbiorcy lepsze wrażenie przestrzen-
ności oglądanego modelu [8]. 
 
4.2. MODEL KOŁOWY 
 
Model kołowy tworzony jest na bazie modelu osiowego. Zakłada on zastąpienie osi wyrobisk 
bryłami lub powierzchniami o przekroju kołowym, zbliżonym rozmiarami do przekroju 
rzeczywistego wyrobiska. Także pozostałe elementy modelu powinny być tworzone przy 
wykorzystaniu brył, powierzchni i siatek (Solid, Surface, Mesh). 

Model ten przeznaczony jest do wyświetlania w trybach cieniowanych. Model może zawierać 
materiały nakładane na elementy przestrzenne, jednak powinien on być czytelny również bez nich. 
Cieniowany tryb wyświetlania wiąże się również z koniecznością ustalenia odpowiednich 
parametrów oświetlenia globalnego. 

Nazwy wyrobisk i inne elementy tekstowe mogą być pobrane wprost z modelu osiowego. 
Symbole stosowane w modelu osiowym należy zastąpić ich wersjami opartymi na bazie typowych 
elementów 3D. 

Model ten jest stosunkowo łatwy do przygotowania jeśli posiadamy już model osiowy. 
Ponadto, jeśli wykorzystywane oprogramowanie pozwala na wyświetlanie linii za pomocą tzw. 
trójwymiarowych stylów linii stylów linii, nie jest konieczne tworzenia nowych brył dla każdej osi 
dzięki czemu możliwe jest zachowanie niewielkiego rozmiaru pliku projektowego. Wizualizacje 
tego modelu są znacznie bardziej atrakcyjne niż modelu osiowego, jednak przy dużych zbliżeniach 
może przeszkadzać „rurowy” kształt wyrobisk. Jakość wizualizacji można podnieść stosując 
odpowiednie tekstury [8]. 
 
4.3. MODEL PROFILÓW 
 
W modelu profilów do modelowania wyrobiska zastosowany zostaje przekrój uproszczony, ale 
możliwie jak najbardziej zbliżony kształtem do rzeczywistego. Przygotowany przekrój jest 
wykorzystywany do utworzenia brył lub powierzchni wyrobisk. Tworzenie wyrobisk jako 
powierzchni pozwala oglądać model nie tylko „od zewnątrz”, ale także „z wnętrza wyrobiska”. 
Wiąże się to z koniecznością konstrukcji skrzyżowań wyrobisk. Podobnie jak w modelu kołowym 
w modelu tym stosować należy elementy typowo przestrzenne [8]. 

W modelu tym należy stosować powszechnie teksturowanie elementów. Tekstury powinny one 
być dobrane tak, aby możliwie jak najbardziej uzupełniać model w zakresie elementów, które nie 
mogą zostać utworzone jako elementy rysunkowe ze względu na możliwość zbyt dużej 
komplikacji modelu. Model tego typu przeznaczony jest do wyświetlania w zaawansowanych 
trybach cieniowania w tym przy pomocy metod śledzenia promieni (Ray Trace). Konieczne jest 
tutaj dość dokładne ustawienie parametrów oświetlenia modelu aby możliwe było uzyskanie 
optymalnej jakości uzyskiwanych wizualizacji. Umiejscowienie kamery (wewnątrz lub na 
zewnątrz wyrobiska) może wpływać na odpowiedni dobór tekstur i oświetlenia. Wewnątrz 
wyrobisk mogą być umieszczane ponadto lokalne źródła światła. 

Znaki umowne, nazwy wyrobisk i inne opisy tworzone są na tej samej zasadzie jak w modelu 
profilów, można jednak na tym etapie przygotować również nowe, bardziej zaawansowane 
wizualnie wersje znaków. Możliwość poruszania się wewnątrz wyrobisk wiąże się z koniecznością 
przygotowania oddzielnego zestaw znaków. 

Model ten jest znacznie bardziej pracochłonny w przygotowaniu niż model kołowy. 
Zastosowanie przekroju zbliżonego do rzeczywistego i odpowiednich materiałów pozwala jednak 
osiągać bardzo dobrej jakości wizualizacje, nawet przy dużych zbliżeniach. Dodatkowego nakładu 
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pracy wymaga przygotowanie modelu do możliwości poruszania się wewnątrz wyrobisk, ale 
uzyskanie nowej, interesującej perspektywy spojrzenia na model wydaje się być warte włożonej 
pracy (rys. 9). 
 
4.4. MODEL REALISTYCZNY 
 
W prezentowanej systematyce model realistyczny to najbardziej zaawansowany z omawianych 
modeli. Obudowa i wybrane elementy wyposażenia wyrobiska są przygotowywane zgodnie 
z dokumentacją techniczną (przy pewnym założonym poziomie uogólnienia, w zależności od 
wymaganego stopnia realizmu) i umieszczane w modelu. 

Na poszczególne modelowane elementy nakładane są tekstury, stosowane jest oświetlenie 
lokalne. Dla uzyskania najlepszych efektów model powinien być renderowany w trybie śledzenia 
promieni (Ray Trace) lub śledzenia cząsteczek (Particle Trace). 

Model taki przygotowywać należy raczej tylko dla wybranych fragmentów wyrobisk. Jego 
przygotowanie wymaga sporego nakładu sił i środków. W zależności od przyjętych uproszczeń 
uzyskane efekty mogą różnić się znacznie między sobą, jednak wizualizacje otrzymane z tego typu 
modelu powinny charakteryzować się zawsze wysoką jakością. Uzyskanie wysokiej jakości 
obrazów i animacji tego typu modelu wymaga obecnie zastosowania bardzo wydajnej stacji 
roboczej [8]. 

Na poniższej ilustracji (rys. 2) przedstawiono przykłady wizualizacji każdego z podstawowych 
typów modeli. 

a) model osiowy b) model kołowy 

 
c) model profilów 
 
 

 

d) fragment modelu realistycznego (obudowa 
skrzyżowania i chodników) 
 

 
 
Rys. 2. Przykłady podstawowych typów modeli 3D wyrobisk górniczych [8] 
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4. WYBRANE ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE ZWIĄZANE Z TWORZENIEM MODELI 
 
4.1. WEKTORYZACJA OSI WYROBISK 
 
Wrysowane w przestrzeni 3D osie wyrobisk są podstawą modelu osiowego i jednocześnie 
stanowią swoistą „osnowę 3D” dla pozostałych modeli. Osie wyrobisk można przygotować 
w przestrzeni 3D na podstawie danych pomiarowych lub informacji zawartych na płaskich mapach 
górniczych. W tym drugim przypadku jedyną informacją o położeniu wyrobisk w płaszczyźnie 
pionowej są koty spągu chodników. 

Najczęściej podczas tworzenia modeli 3D konieczna jest wektoryzacja osi wyrobisk na 
podstawie kot spągu chodników. Przygotowanie osi wyrobisk w przestrzeni 3D przebiegać może 
w tym wypadku w trzech etapach: w pierwszym koty spągu pokładu zostają sczytane z pliku 2D 
i umieszczone w przestrzeniu 3D, w drugim na bazie tych punktów wrysowane zostają osie 
w przestrzeni 3D, w trzecim sprawdzona zostaje poprawność topologiczna modelu osiowego. 

Często ilość i rozmieszczenie dostępnych kot na typowych mapach górniczych nie jest 
wystarczająca do swobodnego narysowania wszystkich wyrobisk. W wielu przypadkach konieczna 
jest daleko idąca interpolacja jak również ekstrapolacja danych o położeniu wysokościowym 
wyrobisk. Tworzenie modelu osiowego na podstawie dostępnych na mapach kot jest dość 
pracochłonne i wymaga zwykle pewnej wiedzy i zdolności do interpretacji przebiegu wyrobisk ale 
jednocześnie pozwala maksymalnie wykorzystać dostępne informacje wysokościowe. 

 
 

 
 
Rys. 3. Przykłady interpolacji podczas wektoryzacji osi wyrobisk [8] 
 
W przypadku gdy wektoryzowane wyrobiska położone są na jednym poziomie, a zaburzenia 

tektoniczne złoża nie są wielkie możliwe jest przygotowanie modelu osiowego w sposób 
przybliżony poprzez rzutowanie rysowanych na płaszczyźnie osi wyrobisk na przygotowaną 
„powierzchnię spągową” (rys. 4). W nieskomplikowanych warunkach geologicznych powierzchnię 
taką można przygotować w przybliżony sposób na podstawie niezbyt dużej ilości kot spągu 
wyrobisk rozłożonych równomiernie na rozpatrywanym terenie. Metoda ta jest szczególnie istotna 
przy niewielkiej ilości punktów wysokościowych gdy ręczna wektoryzacja w przestrzeni 3D nie 
dała by lepszych rezultatów będąc jednocześnie metodą wielokrotnie bardziej pracochłonną. 
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Rys. 4. Zrzutowanie osi na powierzchnię „spągową” wyrobisk [8] 

 
 
 
4.2. STOSOWANIE OZNACZEŃ ZALEŻNYCH I NIEZALEŻNYCH OD WIDOKU 
 
Jednym z najprostszych oznaczeń stosowanym na mapach górniczych i jednocześnie kluczowym 
w tworzeniu map 3D jest punkty wysokościowy. Niewielki znak krzyża wraz z informacją 
o wysokości i skrótem literowym informującym czego dotyczy punkt jest łatwy do przeniesienia 
bez żadnych zmian z mapy 2D na mapę 3D. Jest to jednocześnie dobry przykład na to, jakie 
możliwości daje stosowanie tzw. oznaczeń niezależnych od widoku, które w zawsze zachowują 
stałe położenie niezależnie od tego jak obrócony zostanie model (rys. 5).  
 
a) 

 
 

 

b) 

 
 

 
Rys. 5. Porównanie punktów wysokościowych i nazw wyrobisk zależnych (a) i niezależnych (b) od 
widoku [8] 
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O ile w przypadku punktów wysokościowych opis niezależny od widoku ma niewątpliwą 
przewagę nad opisem zależnym od widoku, o tyle w przypadku nazw wyrobisk (rys. 5) sytuacja 
nie jest już jednoznaczna. Nazwy zależne zawsze zorientowane są tak samo, równolegle do osi 
wyrobiska, co sprawia, że łatwo jest przyporządkować nazwę do wyrobiska, nawet w sporym 
zagęszczeniu elementów na rysunku. Jednakże podczas obrotu modelu łatwo może się zdarzyć 
sytuacja, że w wybranym widoku nazwa będzie ustawiona prostopadle lub widoczna „z tyłu” – jak 
lustrzane odbicie. Nazwy niezależne od widoku zawsze są zorientowane jednakowo i są czytelne 
w każdym widoku jednak przy sporym zagęszczeniu wyrobisk znacznie trudniejsza jest szybka 
orientacja i przyporządkowanie nazwy do linii wyrobiska. 
 
4.3. DOPASOWYWANIE UPROSZCZONYCH PROFILI DO RZECZYWISTEGO 
PRZEKROJU WYROBISKA 
 
Dopasowanie profilu kołowego do rzeczywistego profilu wyrobiska może odbywać się w oparciu 
o założenie, że średnica koła powinna być równa szerokości obudowy w świetle. Profil kołowy 
umiejscowić zaś należy tak, aby szczytowe punkty obudowy w świetle i dopasowywanego profilu 
pokrywały się ze sobą (rys. 6). 
 

 
Rys. 6. Dopasowywanie przekroju uproszczonego do przekroju rzeczywistego, model kołowy [8] 
 

W przypadku modelu profili elementy prostoliniowe można należy oddać wiernie. Inne można 
zaś oddać dość dokładnie stosując łuk eliptyczny dopasowany tak, aby jego szerokość była równa 
szerokości wyrobiska w świetle obudowy, a punkt szczytowy pokrywał się z punktem szczytowym 
obudowy w świetle (rys. 7). 
 
 

 
Rys. 7. Dopasowywanie przekroju uproszczonego do przekroju rzeczywistego, model profilów [8] 
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5. PRZYKŁADY STANDARYZACJI OZNACZEŃ 
 
W poniższej tabeli (tab. 1) przedstawiono przykład standaryzacji wybranych elementów modelu 
osiowego. Zestawienie to obejmuje nazwy warstw i charakterystykę symboliki elementu, sposób 
umieszczania w przestrzeni 3D oraz inne charakterystyczne cechy znaku. Dodane zostały również 
graficzne przykłady znaków bez dokładnego ich wymiarowania [8].  
 
Tabela 1. Przykładowa standaryzacja elementów modelu osiowego [8] 

Nazwa, warstwa Typ, Symbolika Punkt wstawienia i 
orientacja 

Przyk ad, rozmiar 
znaku 

O  wyrobiska 
chodnikowego 
Warstwa: chodniki - osie 

Typ: Linia łamana 
Kolor: (wg normy dla 
typu obudowy) 
Grubość linii: 1 
Styl linii: 0 

Linie wektoryzowane w 
przestrzeni 3D zrzutowane na 
przygotowaną powierzchnię. 
Dokładne wskazówki w 
treści pracy.  

Nazwa wyrobiska 
chodnikowego (zale na 
od widoku) 
Warstwa: chodniki - 
nazwy zależne 

Typ: Tekst 
Kolor: 139 
Wysokość tekstu: 4 
Wyrównanie: Center 
Bott. 
Odsunięcie Y: 5 

Punkt wstawienia na osi 
wyrobiska. Tekst położony w 
płaszczyźnie pionowej, oś 
równoległa do osi wyrobiska. 
Orientacja zależna od 
widoku. 

 

Nazwa wyrobiska 
chodnikowego 
(niezale na od widoku) 
Warstwa: chodniki - 
nazwy niezależne 

Typ: Tekst 
Kolor: 139 
Wysokość tekstu: 4 
Wyrównanie: DŚ 
Odsunięcie Y: 5 

Punkt wstawienia na osi 
wyrobiska. Orientacja 
niezależna od widoku.  

Tama wentylacyjna, 
odrzwia ogniotrwa e - 
symbol 
Warstwa: tamy went - 
symb 

Typ: Komórka (blok) 
Kolor: (wg normy) 
Grubość linii: 1 
Styl linii: 0 
Wypełnienie: Pełne 
Przezroczystość: 40 

Punkt wstawienia na osi 
wyrobiska. Orientacja 
prostopadła do osi, zależna 
od widoku. 

 
Rozmiar rzutu wg 
normy dla skali 

1:2000, 
zmodyfikowany 

O  szybu 
Warstwa: szyby - osie 

Typ: Linia łamana 
Kolor: (wg normy dla 
typu obudowy) 
Grubość linii: 1 
Styl linii: 0 

Linia poprowadzona wzdłuż 
osi szybu. 

 

Opis szybu 
Warstwa: szyby - opisy 

Typ: Komórka (blok) 
Kolor: 139 
Wysokość tekstu: 8, 4 

Element umieszczony nad 
osią szybu, w pewnej 
odległości. Orientacja 
niezależna od widoku.   

Symbol otworu 
wiertniczego 
Warstwa: otwory wiert - 
symb 

Typ: Komórka (blok) 
Kolor: 139 
Grubość linii: 0 
Styl linii: 0 

Punkt wstawienia na osi 
wyrobiska. Orientacja 
niezależna od widoku. 

 
Rozmiar wg normy dla 

skali 1:2000 

Grubo  wybranej 
warstwy 
Warstwa: ściany – słupki 
ścian 
 

Typ: Komórka (blok) 
Kolor: 139 
Grubość linii: 0 
Styl linii: 0 
Wypełnienie: Pełne, 
szrafura 
Przezroczystość: 40 

Umieszczony nad 
powierzchnią wyrobiska 
ścianowego. Orientacja 
niezależna od widoku. 
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W zaprezentowanym zestawieniu ograniczono się jedynie do wskazania, czy znaki są 
przygotowane zgodnie z odpowiednią normą dla map górniczych i ewentualnie dla jakiej skali 
obliczono rozmiar elementu w jednostkach modelu. Większość oznaczeń z modelu osiowego może 
być również wykorzystywana w modelach kołowym i profilów stąd standaryzacja oznaczeń jest 
najistotniejsza ale też i najłatwiejsza właśnie w tego typu modelu. 
 
 
6. WIZUALIZACJA TRÓJWYMIAROWYCH MODELI WYROBISK 
 
6.1. PRZYGOTOWANIE MODELU DO WIZUALIZACJI 
 
Wizualizacja trójwymiarowych modeli jest nierozłącznie związana z pojęciem renderowania, które 
w grafice komputerowej można zdefiniować jako proces generowania dwuwymiarowego obrazu 
na podstawie trójwymiarowego modelu. Podczas renderowania, zgodnie z wybranym algorytmem, 
przetwarzane są informacje o geometrii elementów, przypisanych materiałach, oświetleniu i usta-
wieniu kamery i tworzony jest rastrowy obraz modelu. Może to być zarówno pojedynczy obraz jak 
też na przykład jedna z klatek animacji. Metody renderowania można umownie podzielić na 2 
grupy: interaktywne i fotorealistyczne. Metody interaktywne mają na celu przede wszystkim 
osiągnięcie dużej szybkości generowania obrazu i możliwość odświeżania widoku modelu w cza-
sie rzeczywistym (lub z niewielkim opóźnieniem nie wpływającym znacząco na komfort pracy 
z modelem). Metody fotorealistyczne stosowane są wówczas, gdy wymagany jest wysoki stopień 
realizmu i bardzo dobra jakość obrazów. Przygotowanie modelu wymaga znacznie więcej czasu 
i doświadczenia, a sam proces renderowania trwa wielokrotnie dłużej. Wybór odpowiedniego trybu 
zależy m.in. od wymagań jakie stawiane są przed obrazem będącym produktem renderowania. 
 Uzyskanie wysokiej jakości obrazów wymaga przypisania do powierzchni modelowanych 
elementów materiałów imitujących rzeczywisty ich wygląd. Definicja materiału obejmuje zbiór 
atrybutów takich jak kolor, tekstura, mapa wypukłości, przezroczystość oraz wiele innych 
parametrów opisujących interakcję materiału ze światłem. Często dla odmiennych metod rende-
rowania wymagane jest przygotowanie odmiennych definicji materiałów. Stosowanie nawet 
prostych materiałów (rys. 8) pozwala w znaczący sposób poprawić jakość wizualizacji i niewiel-
kim nakładem pracy osiągnąć efekt zwiększonego realizmu generowanych obrazów. 
 

 
Rys. 8. Przykłady tekstur powierzchni: zlikwidowanej ściany oraz wyrobiska w obudowie ŁP [8] 
 
 Innym istotnym zagadnieniem podczas tworzenia wizualizacji jest optymalny dobór 
oświetlenia modelu. Wierne odwzorowanie rzeczywistego oświetlenia w dużej mierze stanowi 
o fotorealizmie rozpatrywanej sceny. W przypadku modeli wyrobisk górniczych przyjęty sposób 
oświetlenia renderowanej sceny uzależniony jest przede wszystkim od tego jak względem 
wyrobisk umiejscowiona jest kamera. Oświetlenie jest realizowane w inny sposób w przypadku 
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modeli oglądanych „od zewnątrz” (gdy kamera umiejscowiona jest poza wyrobiskiem) niż 
w przypadku modeli oglądanych "od środka" (gdy kamera znajduje się wewnątrz wyrobiska). 
 
6.2. WIZUALIZACJA MODELU 
 
Podstawowym sposobem wizualizacji modelu wyrobisk górniczych na etapie jego przygo-
towywania i bieżącej obsługi jest wyświetlanie go w interaktywny sposób w oknie edycyjnym 
programu wykorzystywanego do edycji modelu. Standardem w przypadku narzędzi modelowania 
3D są narzędzia interaktywnego kierowania ruchem i parametrami kamery w środowisku 3D. 
Dzięki temu możliwe jest sterowanie widokiem przy pomocy urządzeń wskazujących i klawiatury 
i "zwiedzanie" modelu w czasie rzeczywistym. Do osiągnięcia zadowalającego efektu wymagana 
jest w tym przypadku wysoka prędkość renderowania osiągana kosztem mniejszego realizmu scen. 
 Na przeciwnym biegunie wśród sposobów wizualizacji są statyczne obrazy modeli. Rende-
rowanie wysokiej jakości obrazów to jeden z najprostszych i najpopularniejszych sposobów 
prezentacji modelu. Pozwala zaprezentować wybrane, atrakcyjne widoki modelu na praktycznie 
dowolnym komputerze posiadającym przeglądarkę plików graficznych lub wydrukować jako 
ilustrację czy też poster (rys. 9). 

 
Rys. 9. Przykład wizualizacji modelu profilów [8] 
 
 Zastosowanie animacji pozwala dodać nowy wymiar do trójwymiarowych modeli. Efektem 
pracy są animacje klatkowe zapisywane w typowych formatach plików multimedialnych. Typowe 
animacje modeli wyrobisk górniczych zawierają ogólny widok całego modelu lub wybranego 
fragmentu. Celem tego rodzaju animacji jest jak najlepsze i najbardziej atrakcyjne wizualnie 
przedstawienie modelu i jego charakterystycznych cech. Inny przykład to animacja prezentująca 
trasę łączącą wybrane wyrobiska górnicze. Animacje tego typu można również wykonywać umie-
szczając kamerę "wewnątrz" wyrobisk w modelu profilów i realistycznym. 
 Między statycznymi obrazami a animacjami umieścić można inny, ciekawy sposób prezentacji 
modeli 3D - tzw. panoramy 3D (panoramy sferyczne). Panoramy tworzone są z sekwencji plików 
graficznych, które pozwalają interaktywnie oglądać trójwymiarowej model poprzez obrót kamery 
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wokół własnej osi lub wokół osi pionowej przechodzącej przez wybrany punkt modelu. 
Największą zaletą panoram jest możliwość interakcji w czasie rzeczywistym z obrazami modelu 
zrenderowanymi przy pomocy nawet najbardziej zaawansowanych trybów renderingu i przedsta-
wionymi w sposób bardzo dobrze imitującym przestrzenny charakter modelu. 
 
7. PODSUMOWANIE 
 
Kartograficzne wizualizacje trójwymiarowych modeli wyrobisk górniczych posiadają wiele zalet. 
Prezentują w interesujący sposób sytuację geologiczno-górniczą. Dzięki temu staje się ona bardziej 
czytelna i zrozumiała nawet dla laika czy też osoby nie posiadającej wyrobionego zmysłu wyobra-
źni przestrzennej. Modele przestrzenne są bardzo przydatne w procesie dydaktycznym, szczególnie 
w przypadku osób związanych z górnictwem a nie posiadających wykształcenia górniczego. 
Wizualizacje tego typu, jako bardzo sugestywny sposób przekazywania informacji przestrzennych, 
może również znaleźć zastosowanie w ramach współpracy różnego rodzaju instytucji zajmujących 
się przetwarzaniem danych geograficznych (geowspółpraca) [1], zwłaszcza wtedy, gdy ważne jest 
uzyskanie wysokiej interoperacyjności [8]. 
 Trójwymiarowe modele wyrobisk górniczych są coraz częściej stosowane w zakładach 
górniczych. Wykorzystywane są podczas projektowania szybów i podszybi, przy projektowaniu 
wyrobisk i analizie różnych wariantów przejścia przez zuskokowane partie złoża [11]. W coraz 
szerzej stosowanych systemach harmonogramowania produkcji zakładu górniczego przygodo-
wywane są trójwymiarowe modele zarówno istniejących jak i projektowanych wyrobisk górni-
czych, które w połączeniu z cyfrowym modelem złoża pozwalają prognozować jakość i wielkość 
produkcji w założonym czasie [4]. 
 Realistyczne modele bywają wykorzystywane do rekonstrukcji wypadków w zakładach 
górniczych [12], a także jako materiały pomocnicze w wykonywaniu prac serwisowych i napra-
wczych bardzo skomplikowanych technicznie maszyn górniczych [15]. Tego typu modele 
charakteryzują się wiernym odwzorowaniem zarówno szczegółów wyrobiska górniczego jak 
również ruchu maszyn i ludzi. 
 Niski stopień standaryzacji danych cyfrowych stosowanych w górnictwie podziemnym 
implikuje dużą dowolność podczas tworzenia trójwymiarowych modeli wyrobisk górniczych. 
Wypracowanie wspólnej terminologii i systematyki w zakresie modelowania oraz wizualizacji 
sytuacji geologiczno-górniczej mogłoby być pierwszym etapem na drodze do przygotowania 
standardów danych cyfrowych w formacie 3D. 
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Aktualizacja i wizualizacja wyrobiska górniczego 
zakładu górniczego KWB „Bełchatów” w oparciu 
o pomiary geodezyjne 
 
 
A. Gawin 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 
Oddzia  Kopalnia W gla Brunatnego Be chatów 
 
D. Olczyk 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 
Oddzia  Kopalnia W gla Brunatnego Be chatów 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Niniejszy artykuł został napisany w oparciu o następujące opracowania: „Aktu-
alizacja i wizualizacja wyrobiska górniczego w oparciu o pomiary geodezyjne przy użyciu pro-
gramu MineScape w PGE KWB Bełchatów S.A.” – D. Olczyka oraz „Wyznaczanie objętości zdję-
tego nadkładu i wydobytego węgla na podstawie pomiarów fotogrametrycznych w PGE KWB Beł-
chatów S.A.” – A. Gawin. Obydwie prace stanowiły pisemną część egzaminu złożonego w Wyż-
szym Urzędzie Górniczym dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego w odkrywkowych 
zakładach górniczych. 
 Celem artykułu, jest przedstawienie procesu aktualizacji modelu cyfrowego wyrobiska górni-
czego oraz jego wizualizacja z wykorzystaniem nowoczesnych technik geoinformatycznych sto-
sowanych w Zakładzie Górniczym KWB „Bełchatów”. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Fotogrametria cyfrowa, kopalnia odkrywkowa, model numeryczny 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Jednym z podstawowych zadań służby mierniczej w górnictwie odkrywkowym jest wykonywanie 
prac geodezyjnych związanych z budową, rozbudową i ruchem zakładu górniczego, a także spo-
rządzanie i uzupełnianie dokumentacji mierniczej i kartograficznej oraz sytuacji geologiczno-gór-
niczej. W Zakładzie Górniczym KWB „Bełchatów” ww. zadania realizowane są poprzez stosowa-
nie nowoczesnych systemów pomiarowych, obliczeniowych i kartograficznych. 
 Wykorzystanie nowoczesnych metod pomiarowych bazujących na fotogrametrii cyfrowej, ta-
chimetrach elektronicznych oraz technikach satelitarnych GPS znacznie przyśpieszyło opracowa-
nie dokumentacji mierniczej oraz ograniczyło liczbę osób zaangażowanych przy pracach polo-
wych. Zastosowanie nowych technik sprawia także, iż niekorzystne warunki atmosferyczne mają 
coraz mniejszy wpływ na możliwość wykonywania pomiarów geodezyjnych. 
 Ponadto zastosowanie w górnictwie odkrywkowym metod numerycznych w opracowaniu i pro-
wadzeniu modelu cyfrowego wyrobiska znacznie ułatwia proces projektowania długo i krótko ter-
minowego, określania zasobów złoża i parametrów surowca oraz pomiaru postępu robót górniczych. 
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Poza tym mapa numeryczna stanowi geometryczną podstawę do tworzenia innych systemów in-
dor-matycznych, opartych na obiektach zawartych w tej mapie. Dzięki temu dostęp do uaktualnio-
nych danych jest łatwiejszy i szybszy, a sam przepływ danych pomiędzy poszczególnymi służbami 
Zakładu Górniczego KWB „Bełchatów”, tj.: Działem Mierniczym, Geologicznym oraz Technolo-
gii Górniczej jest sprawniejszy. 
 
 
2. CHARAKTERYSTYKA ZŁOŻA „BEŁCHATÓW” 
 
Złoże węgla brunatnego „Bełchatów” (Rys.1) jest położone ok. 15 km na południe od miasta Beł-
chatów, w południowej części Niecki Łódzkiej. Łączna długość złoża wynosi ok. 38 km, a szero-
kość ok. 2 km. 
 Złoże węgla brunatnego dzieli się na 3 pola: 

- Pole Kamieńsk, 
- Pole Bełchatów, 
- Pole Szczerców. 

 

 
Rys. 1. Złoże węgla brunatnego „Bełchatów” 
 
 Oddzielenie Pola Bełchatów i Pola Szczerców wysadem solnym Dębina spowodowało ko-
nieczność ich odrębnej eksploatacji, przy czym z uwagi na większą ilość zasobów, większy udział 
gruntów sypkich w nadkładzie, jak również mniejszą procentową zawartość siarki w węglu uznano 
za celowe w pierwszej kolejności przemysłowe zagospodarowanie Pola Bełchatów (eksploatacja 
prowadzona jest od 1980r). W październiku 2002r. rozpoczęto roboty górnicze – zbieranie nadkła-
du – na Polu Szczerców. Eksploatacja węgla na tym polu prowadzona ma być w latach 2009-2038. 
Pole Kamieńsk, ze względu na niekorzystny wskaźnik N:W=9.2 (stosunek grubości nadkładu do 
miąższości złoża), aktualnie nie jest przewidziane do gospodarczego wykorzystania. 
 Eksploatowane wyrobisko Pola Bełchatów (Rys. 2), wraz ze zwałowiskiem wewnętrznym, roz-
ciąga się na długości 8,5km, a jej szerokość wynosi ponad 3km. Udostępnienie pola Bełchatów 
rozpoczęto w czerwcu 1977 roku, kiedy uruchomiono pierwszy układ technologiczny KTZ (kopar-
ka-taśmociąg-zwałowarka). Pod koniec 1980 roku z Pola Bełchatów wydobyto pierwsze tony wę-
gla, a w 1989 roku odkrywka ta osiągnęła docelową zdolność wydobywczą ( 38.5 mln ton węgla 
rocznie). W połowie tego samego roku rozpoczęto w wyrobisku Pola Bełchatów zwałowanie we-
wnętrzne, a w listopadzie 1993 roku – zakończono zwałowanie nadkładu na zwałowisku zewnętrz-
nym. 
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 Eksploatacja prowadzona jest systemem zabierkowym, blokowym, podłużnym, z generalnie 
równoległym (ze wschodu na zachód) postępem frontu robót. W szczególnych przypadkach pro-
wadzi się wachlarzowy front robót. Roboty górnicze prowadzone są na 9 poziomach o wysokości 
15-30metrów, a zwałowanie na 4 poziomach o wysokości 15-45m. Maksymalną głębokość eksplo-
atacji planuje się do rzędnej -110m p.p.m. przy średniej wysokości terenu 200m n.p.m. Każdego 
miesiąca wydobywane jest ok. 2mln m3 nadkładu i 3mln ton węgla. 
 

 
 
Rys. 2. Wyrobisko Pola Bełchatów; widok na stronę  zachodnią; stan na 15.06.2010 
 
 Pole Szczerców (Rys.3) jest przedłużeniem Pola Bełchatów w kierunku zachodnim. Pierwsze 
masy ziemne na Polu Szczerców zostały zdjęte i przetransportowane na zwałowisko zewnętrzne 
w październiku 2002r. Od 20.12.2008 r. nadkład z wyrobiska odkrywkowego składowany jest tak-
że na zwałowisku wewnętrznym Pola Bełchatów. W dniu 17.08.2009r. z Pola Szczerców wydoby-
to pierwszy węgiel. 
 Wkop udostępniający przebiega w kierunku północ – południe, a eksploatacja docelowa prze-
biegać będzie z zachodu na wschód. W czerwcu 2010 roku nastąpiła przebudowa I poziomu 
w P/Szczerców na kierunek wschodni. Obecnie wyrobisko obejmuje powierzchnię 774ha, a rzędna 
spągu wyrobiska wynosi 50m. n.p.m. Roboty górnicze prowadzone są na 5 poziomach. Zdejmo-
wanie nadkładu prowadzone jest na czterech poziomach, natomiast V poziom jest poziomem mie-
szanym - nadkładowo-węglowymi. Projektowana zdolność wydobywcza węgla brunatnego dla Po-
la Szczerców wynosi 36,5mln Mg/rok. Docelowo nowa odkrywka zajmie powierzchnię 2359ha, 
a jej głębokość docelowa wyniesie -135m. p.pm. Każdego miesiąca wydobywane jest aktualnie ok. 
6,5mln m3 nadkładu i 600tys. ton węgla. 
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Rys. 3. Wyrobisko Pola Szczerców; widok na stronę południową; stan na 15.06.2010 
 
 Zasoby przemysłowe Pola Bełchatów i Pola Szczerców zostały oszacowane na około 1.8mld. 
ton węgla brunatnego, z czego 1,1mld. przypada na Pole Bełchatów a ok. 620mln. na Pole Szczer-
ców. Łącznie eksploatacja obu pól (zakładając obecne wydobycie) przewidziana jest do roku 2038. 
 Oprócz węgla brunatnego w Zakładzie Górniczym KWB „Bełchatów” eksploatowane są rów-
nież kopaliny towarzyszące: piaski, iły, żwiry, kreda jeziorna i inne. 
 
 
3. NUMERYCZNY MODEL TERENU 
 
Jednym z podstawowych zadań służby mierniczej w górnictwie odkrywkowym jest częste i szyb-
kie dostarczanie informacji o geometrii wkopu i zwałowiska, będącej podstawą do sterowania oraz 
zapewnienia bezpiecznej pracy maszyn podstawowych. Zadanie to realizowane jest poprzez do-
starczanie odpowiednim służbom zakładu górniczego aktualnych map górniczych sporządzonych 
w oparciu o cyfrowy model powierzchni terenu. 
 Numeryczny model terenu (NMT) jest definiowany jako numeryczna reprezentacja powierzch-
ni terenowej, utworzonej poprzez zbiór odpowiednio wybranych punktów leżących na tej powierz-
chni oraz algorytmów interpolacyjnych umożliwiających jej odtworzenie w określonym obszarze. 
 Przestrzenne położenie punktów wyznacza się w oparciu o pomiary geodezyjne, fotograme-
tryczne, a także skaning laserowy naziemny lub lotniczy. Obserwacje geodezyjne prowadzi się me-
todami pomiaru tachimetrycznego oraz RTK-GPS. W pomiarach fotogrametrycznych korzysta się 
ze zdjęć lotniczych lub naziemnych, natomiast w skaningu laserowym wykorzystuje się tzw. skany 
w postaci „chmury” punktów o znanych współrzędnych. Uzyskany zbiór punktów obserwowanych 
o określonych współrzędnych x, y, z jest następnie wykorzystywany do zbudowania modelu po-
wierzchni topograficznej, bliskiego powierzchni rzeczywistej. Najbardziej znany model takiego 
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odtworzenia to graficzna mapa warstwicowa. W chwili obecnej powierzchnia trenu najczęściej 
przedstawiana jest w postaci numerycznych modeli terenu. NMT może mieć postać zarówno regu-
larnej jak i nieregularnej siatki punktów. 
 
3.2. NMT w Zak adzie Górniczym KWB „Be chatów”  
 

Podstawowymi modelami dostarczającymi informacji do wspomagania planowania robót górni-
czych są: 
– model cyfrowy powierzchni, 
– model cyfrowy złoża, 
– model cyfrowy skarp stałych. 
 Model cyfrowy powierzchni terenu służy do aktualizacji map górniczych, obliczania objętości 
wydobytych i usypanych mas, aktualizacji bazy otworów geologicznych oraz projektowania robót 
górniczych. 
 Model cyfrowy złoża powstaje ostatecznie jako model blokowy wypełniony parametrami jako-
ściowymi pochodzącymi z otworów wiertniczych. 
 
 
4. PROCES TECHNOLOGICZNY AKTUALIZACJI MODELU WYROBISKA 

ODKRYWKOWEGO W ZAKŁADZIE GÓRNICZYM KWB „BEŁCHATÓW” 
 
Aktualizacja map górniczych oraz numerycznego modelu wyrobisk górniczych i zwałowisk nad-
kładu w Zakładzie Górniczym KWB „Bełchatów” wykonywana jest w cyklach miesięcznych. 
 W oparciu o wieloletnie doświadczenia opracowano technologię aktualizacji powierzchni wy-
robiska górniczego Pola Szczerców oraz wyrobiska górniczego i zwałowiska wewnętrznego Pola 
Bełchatów z wykorzystaniem naziemnej fotogrametrii cyfrowej (ok. 90% danych pozyskiwanych 
do NMT), pomiarów tachimetrycznych oraz satelitarnych (RTK-GPS). Pomiar bezpośredni (ta-
chimetria oraz techniki satelitarne) wykorzystywany jest głównie jako metoda uzupełniająca dla 
fotogrametrii (miejsca niewidoczne na zdjęciach) oraz do robót inwetaryzacyjnych : położenia ta-
śmociągów, dróg technologicznych, zbiorników osadnikowych, przepompowni, otworów wiertni-
czych itp.. 
 Proces tworzenia modelu cyfrowego wyrobiska można podzielić na pięć etapów: 
1. prace przygotowawcze, które obejmują: sporządzenie szkicu sztygarskiego, wykonanie projek-

tu stanowisk fotogrametrycznych oraz lokalizację punktów osnowy fotogrametrycznej; 
2. prace terenowe obejmujące pomiar osnowy fotogrametrycznej, wykonanie zdjęć naziemnych 

kamerą AIC Modular LS, pomiar tachimetryczny oraz RTK-GPS; 
3. opracowanie zdjęć na cyfrowej stacji fotogrametrycznej Dephos; 
4. tworzenie modelu cyfrowego w systemie MineScape;
5. aktualizacja mapy numerycznej w systemie MicroStation. 
 
 
5. FOTOGRAMETRIA CYFROWA JAKO GŁÓWNA METODA POZYSKIWANIA 

DANYCH DO NMT W ZAKŁADZIE GÓRNICZYM KWB „BEŁCHATÓW” 
 
Dane potrzebne do aktualizacji modelu cyfrowego Zakładu Górniczego KWB „Bełchatów” uzy-
skiwane są z trzech źródeł: 
1. pomiary fotogrametryczne (ok. 90% danych), 
2. pomiary tachimetryczne, 
3. pomiary wykorzystujące techniki satelitarne. 
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 Metodą pozwalająca na szybkie i bezpieczne wykonywanie okresowych inwentaryzacji eksplo-
atowanych wyrobisk górniczych jest fotogrametria bliskiego zasięgu. Wdrożenie techniki pomiaru 
wykorzystującej naziemną fotogrametrię cyfrową w Zakładzie Górniczym KWB „Bełchatów” na-
stąpiło w drugiej połowie 2008 roku. W oparciu o nową technologię, prowadzona jest inwentary-
zacja wyrobiska górniczego i zwałowiska wewnętrznego Pola Bełchatów oraz wyrobiska górni-
czego Pola Szczerców. 
 Do analitycznej rekonstrukcji modelu przestrzennego oraz pozyskiwania danych dla NMT sto-
sowany jest program firmy Dephos Sp. z o.o. Stworzone oprogramowanie uwzględnia specyficzne 
warunki jakie panują w wyrobisku górniczym w trakcie pomiaru fotogrametrycznego, gdzie głębia 
takiego pomiaru może wynosić od 200m do ok. 1,5km oraz występuje ograniczona liczba foto-
punktów. Moduł obliczeniowy programu realizuje matematyczną rekonstrukcję wiązki promieni 
modelu poprzez wykorzystanie warunku kolinearności z dodatkowymi warunkami na obserwacje 
geodezyjne. 
 Moduł Mapper Stereo stanowi środowisko graficzne, w którym uruchamiane są funkcje i apli-
kacje umożliwiające rysowanie i edycję elementów. Program pracuje w trybie 3D i 2D. Zasadniczy 
pomiar 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 
wyjściowego oraz nowo zamierzone łańcuchy w postaci górnych i dolnych krawędzi skarp oraz 
punktów rozproszonych. 
 Poniżej przedstawiono widok ekranu przedstawiający opracowywane zdjęcie naziemne wraz 
z podłączoną mapą „on-line” (Rys. 4). Linie w kolorze czerwonym i zielonym pokazują kształt 
skarp stanu sprzed miesiąca, linia w kolorze żółtym – nowo pomierzoną górną krawędź skarpy. 
 
 

 
 
Rys. 4. 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 
wysokości, dla generalizacji kształtu skarpy. Przy pomiarze wysokości górnej krawędzi należy 
uwzględnić powstający wał obsypywanej z koła koparki ziemi (Rys. 5). 
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Miejsce naprowadzenia znaczka 
przy pomiarze górnej krawędzi

Punkt pomiaru współrzędnych X,Y 
dołu skarpy

Miejsce pomiaru rzędnej Z
- średnia wysokość poziomu

 
Rys. 5. Przerywana, czerwona linia pokazuje kształt pomierzonej, zgeneralizowanej skarpy 

 
 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 tylko w wyrobisku Pola Bełchatów re-
jestrowanych jest około 1800 pikiet, co przy średniej odległości między pikietami 20 m (dla opra-
cowań w skali 1:2000) daje 36 km wektorów. 
 Na podstawie wykonanych pomiarów fotogrametrycznych w postaci gotowych wektorów skarp 
i punktów rozproszonych dokonuje się obliczenia numerycznego modelu w systemie MineScape. 
 
 
6. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU MINESCAPE 
 
W grudniu 2003 r. KWB Bełchatów zakupiła oprogramowanie australijskiej firmy MINCOMTM. 
Wyżej wymieniony pakiet nosi nazwę MineScape i służy do budowania i aktualizowania cyfrowe-
go modelu złoża oraz do wspomagania planowania robót górniczych. W latach 2004-2006 nastę-
powało wdrażanie oprogramowania i szkolenie załogi, by w roku 2007 dokonać zastąpienia do-
tychczasowego systemu MOSS systemem MineScape. 
 Wszystkie moduły systemu są w pełni zintegrowane i zezwalają wielu użytkownikom korzy-
stać w środowisku sieciowym z tej samej bazy danych oraz wspierać specyficzne zadania w zakre-
sie przetwarzania danych oraz planowania robót górniczych w kopalni. System składa się z nastę-
pujących modułów: 
– Block Model, 
– Stramodel, 
– Geologiczna baza danych (GDB). 
 Wejściowe dane geodezyjne wprowadzane są do programu jako pliki tekstowe (format *.txt), 
bądź jako pliki wektorowe (format *.dxf). Dla wykonywania specyficznych operacji kopalni stwo-
rzono dodatkową zakładkę „Bełchatów”. Program umożliwia także pisanie „batch’ów”, czyli ze-
stawu rozkazów realizujący określony algorytm w celu automatyzacji pewnych czynności. Dodat-
kową zaletą programu jest raportowanie wszystkich wykonanych operacji. 
 Na podstawie danych geodezyjnych program generuje modele trójkątowe (*.trj) i gridowe (*.grd), 
kolejnych stanów geodezyjnych dla Pola Bełchatów oraz Pola Szczerców, które w Zakładzie Gór-
niczym KWB „Bełchatów” są wykorzystywane m.in. do: 
– obliczania objętości mas wybranych, bądź usypanych w kolejnych miesiącach, 
– automatycznego generowania otworów, które w danym miesiącu maja się znaleźć na mapach 

podstawowych i przeglądowych wyrobisk górniczych, 
– projektowania kolejnych bloków wydobywczych i zwałowych oraz liczeniu ich objętości, 
– tworzenia przekrojów, 
– analizy geometrii wykonanych skarp i poziomów eksploatacyjnych, 
– weryfikacji danych geologicznych poprzez modelowanie stratygraficzne i jakościowe złoża. 
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7. WYKORZYSTANIE PROGRAMU MINESCAPE PRZEZ SŁUŻBY KOPALNI. 
 
Obecnie oprogramowanie MineScape wykorzystywane jest w Dziale Mierniczym (GM), Geolo-
gicznym (GG) i Technologii Górniczej (GT) do realizacji następujących zadań: 
 
7.1 Wyznaczenie obj to ci wydobytych mas  
 

Na podstawie różnic między modelami wyrobiska z dwóch miesięcy zostają obliczone, metodą 
średniej miąższości, objętości wydobytych i usypanych mas. Dla poszczególnych koparek określa 
się je w rozbiciu na poszczególne zabiory (Rys. 6). 
 
 

 
 
Rys. 6. Bryły zabiorów w systemie MineSapce wykonanych miedzy 16 maja, 
a 17 czerwca 2010r (P/Bełchatów) 
 
 
Obliczenia kontrolne przeprowadzane są metodą przekrojów pionowych prostopadłych do linii od-
niesienia usytuowanych wzdłuż granic zabiorów poszczególnych koparek. 
 
7.2 Aktualizacja mapy numerycznej 
 

W oparciu o wygenerowany w systemie MineScape model cyfrowy, pomiarowe pliki tekstowe i 
zbiory w formacie dxf. wykonywana jest aktualizacja mapy numerycznej w systemie MicroStation 
(Rys.7). Poprzez połączenia sieciowe mapa niemal natychmiast po aktualizacji dostępna jest dla 
wszystkich zainteresowanych służb. Można z niej korzystać w formie zapisu cyfrowego, jak rów-
nież dokonywać wydruków. Przeglądową mapę numeryczną wyrobisk górniczych archiwizuje się, 
kopiując wszystkie pliki dgn z danego miesiąca na płyty DVD. 
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Rys. 7. Aktualizacja mapy numerycznej w MicroStation (06.2010): linie przerywane pokazują kształt 
skarp stanu sprzed miesiąca, linie w kolorze czerwonym i brązowym zaktualizowane odpowiednio 
górne i dolne krawędzi skarp, linie w kolorze zielonym – łańcuchy punktów rozproszonych 

 
7.3. Generowanie modelu z o a 
 

Tworzenie cyfrowego modelu złoża (Rys.8) odbywa się na podstawie danych z otworów geolo-
gicznych (pochodzących z bazy JBDG na bieżąco uzupełnianej i uaktualnianej), prób bruzdowych, 
skartowań oraz pomiarów wykorzystujących techniki satelitarne. Zbudowany model ma być zgod-
ny zarówno z modelem tworzonym w oparciu o dane z otworów, jak i tym tworzonym na podsta-
wie powierzchni izoliniowych, będących geologiczną interpretacją struktury złoża. Możliwość taka 
nastąpiła poprzez stworzenie powierzchni nadającej trend. Tworzenie takiego modelu polega na 
obliczeniu rzędnych wszystkich powierzchni stratygraficznych, miąższości warstw z wykorzysta-
niem powierzchni izoliniowych jako powierzchni nadających trend powierzchniom modelowym. 
 

 
 
Rys. 8. Przekrój przez model złoża „Bełchatów” dla stropu podłoża mezozoicznego. 
W tle wysad solny Dębina 
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 Tak powstały w programie MineScape model jest spójny i nie zawiera wzajemnego przenikania 
się warstw lub powierzchni. Jest zgodny z danymi, a powierzchnie izoliniowe pozwalają kontrolo-
wać i kształtować modelowaną powierzchnię. Otrzymany model stanowi podstawę dokumentacji 
złoża.  
 Posiadanie cyfrowych modeli złoża pozwala m.in. na: wizualizację informacji przy pomocy 
map, przekrojów, elementów trójwymiarowej grafiki, możliwość udostępniania aktualnych danych 
zainteresowanym jednostkom kopalni, wykorzystanie do obliczeń zasobów metod statystycznych 
i geostatystycznych . 
 
7.4. Generowanie modelu jako ci w gla 
 

Tworzenie modelu jakości węgla odbywa się poprzez tworzenie modelu plastrowego, bądź modelu 
blokowego. 
 W modelu plastrowym wszystkie warstwy węglowe traktowane są jako ułożone bezpośrednio 
na sobie plastry, generowane tak aby ich sumaryczna miąższość odpowiadała miąższości pokładu. 
Kategoryzacja plastrów odbywa się w oparciu o parametry kaloryczności i zawartości siarki (Rys. 9). 

 

 
 
Rys. 9. Przekrój przez model plastrowy złoża i kategorie jakościowe 
oznaczone barwie na przekroju przez plastry 

 
 W modelu blokowym cały model składa się z bloków o zadanej wielkości i z przypisanym do 
nich parametrem jakościowym otrzymanym w procesie interpolacji danych z prób jakościowych. 
Trójwymiarowa natura takiego modelu pozwala na otrzymywanie różnych przekrojów geologicz-
nych, przez co pozwala to uzyskać obraz m.in. jakości węgla na skarpach. Poniższa ilustracja przed-
stawia przekrój przez model blokowy oraz ekspozycję rozkładu klas litologii górotworu na powierz-
chnię wyrobiska (Rys.10). 
 
7.5. Projektowanie eksploatacji 
 

System MineScape wykorzystywany jest również do projektowania eksploatacji w oparciu o pliki 
graficzne i trójkątowe zawierające geometrię każdego poziomu eksploatacyjnego od aktualnego (na 
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czas tworzenia projektu) stanu wyrobiska do końca projektowanej eksploatacji górniczej. Każdy 
projektowany poziom eksploatacyjny zapisany jest w następujących sposób: 
– linia obwiedni poziomu, 
– krawędzie oraz warstwice dna poziomu, 
– stan po wykonaniu pracy przez koparkę (zastąpienie stanu geodezyjnego stanem projektowa-

nym). 
 W trakcie projektowania zabierki system pozwala na wgląd bazy danych geologicznych, mode-
lu plastrowego i modelu blokowego bez konieczności zmiany okna programu. 
 Podczas projektowania program umożliwia również projektantowi szybką kontrolę poprawno-
ści stworzonej geometrii bloków eksploatacyjnych poprzez możliwość płynnej zmiany nachylenia 
osi współrzędnych względem ekranu. Wydajna trójwymiarowa grafika systemu MineScapeTM po-
zwala na szybkie znajdowanie i korektę błędów geometrycznych w dowolnym widoku na projek-
towaną geometrię (np. geometrię zabierki – Rys.11). 
 

 
 
Rys. 10. Przekrój przez model blokowy złoża wraz z otworami. Barwy oznaczają klasy litologii 

 

 
 
Rys. 11. Projekt zabierki opracowanej w Dziale Technologicznym 
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 Projektowanie kolejnych zabierek odbywa się w nawiązaniu do aktualnej lokalizacji przenośni-
ka. 
 Na podstawie cyfrowego modelu powierzchni terenu, modelu jakości węgla, przenośników 
oraz grafiki płaskiej (2D) z mapy sztygarskiej tworzonej w programie MicroStation, a także z uwz-
ględnieniem rejonów zagrożeń tworzona jest dokumentacja mapowa planu pracy dla poszczegól-
nych koparek. Zawiera ona model zabierki z podziałem na sektory, w których to oblicza się: 
– masy [tys. m3], 
– tony węgla [tys. Mg], 
– zawartość siarki w węglu [%], 
– kaloryczność [kcal/kg oraz kJ/kg], 
– zawartość popiołu [%], 
– wilgotność [%], 
– objętość nadkładu [tys. m3]. 
 Oprócz wyżej wymienionych parametrów w planie pracy zamieszcza się również informacje 
o lokalizacji i zabudowie otworów wiertniczych (oraz ich odległość od przenośnika), mogących 
stanowić zagrożenie dla pracy koparki oraz technologię prowadzenia prac. 
 

 
 
Rys. 12. Fragment elektronicznej wersji planu pracy koparki stworzonego w środowisku MineScape 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Wdrożenie nowej techniki pomiaru w Zakładzie Górniczym KWB „Bełchatów” wykorzystującej 
naziemną fotogrametrię cyfrową nastąpiło w drugiej połowie 2008 roku. W oparciu o tą technolo-
gię, prowadzona jest inwentaryzacja wyrobiska górniczego oraz zwałowiska wewnętrznego Pola 
Bełchatów. Od roku 2009 fotogrametria cyfrowa stosowana jest z również do aktualizacji wyrobi-
ska górniczego Pola Szczerców. Wprowadzenie opisanej technologii aktualizacji map górniczych 
opartej na fotogrametrii cyfrowej, modelu cyfrowym w systemie MineScape i mapie numerycznej 
tworzonej w środowisku MicroStation, pozwoliło na znaczne skrócenie cyklu od wykonania po-
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miarów geodezyjnych do rozliczania wydobycia i wydania map wyrobisk górniczych. Poprzednio 
cykl ten trwał (tylko dla eksploatowanego wówczas Pola Bełchatów) około 10 zmian roboczych, 
z czego część w systemie dwuzmianowym. Obecnie czas opracowania dla wyrobisk P/Bełchatów 
i P/Szczerców oraz zwałowiska wewnętrznego P/Bełchatów, skrócił się do 7 zmian (tylko pierwsza 
zmiana), a wszystkie prace wykonywane są przez pięcioro pracowników inżynieryjno-technicz-
nych. Ponadto oprócz zalet wynikających z zastosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych, 
wprowadzenie nowej technologii wspomaganej odpowiednim oprogramowaniem dało wiele in-
nych korzyści takich jak poprawa jakości opracowywania mapy numerycznej, łatwy dostęp do da-
nych cyfrowych również w postaci trójwymiarowych wizualizacji i możliwość ich archiwizacji 
w postaci cyfrowej. 
 Wdrożony w 2007 r. w Zakładzie Górniczym KWB „Bełchatów” system MineScape pozwolił 
na pracę Działów Ruchu: Geologicznego, Mierniczego i Technologii Górniczej w sieciowym, jed-
nolitym i spójnym środowisku programowym, eliminując transfery danych pomiędzy dotychczas 
używanymi systemami. Ponadto funkcjonalność programu umożliwiła symulacje wielowarianto-
wych scenariuszy wydobycia, co usprawniło proces planowania dla uzyskania między innymi 
optymalnych parametrów jakościowych dostarczanego węgla do Elektrowni Bełchatów. 
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STRESZCZENIE: W artykule omówiono podstawowe zagadnienia związane z wdrożeniem cyfro-
wego modelu złoża w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. Przedstawiono ogóle uwarunkowania te-
go wdrożenia oraz omówiono podstawowe zasady tworzenia modelu geologicznego. Przedstawio-
no przykłady elementów modelu oraz związek modelu cyfrowego z harmonogramowaniem pro-
dukcji. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Minex Horizon, cyfrowy model złoża i jego elementy, obliczanie i rapor-
towanie zasobów, harmonogramowanie produkcji 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Rola geologa górniczego w procesie eksploatacji sprowadza się między innymi do gromadzenia, 
przetwarzania oraz udostępniania informacji o złożu na potrzeby ruchu zakładu górniczego. Nieza-
leżnie od stopnia złożoności budowy złoża, zakres czynności wchodzących w zakres geologicznej 
obsługi kopalń jest taki sam. W miarę postępu eksploatacji przyrost informacji zwiększa się, z cza-
sem aby spełnić wymagania stawiane służbie geologicznej kopalń niezbędne jest wprowadzenie do-
datkowych narzędzi informatycznych jakim jest oprogramowanie do gromadzenia, przetwarzania 
oraz interpretacji informacji geologicznej. 
 Rozwój narzędzi informatycznych daje współczesnej geologii górniczej większe możliwości 
interpretacji danych geologicznych pozyskiwanych w trakcie rozpoznawania, udostępniania oraz 
eksploatacji złoża. Ilość danych geologicznych jest pochodną budowy złoża, jego wielkości, czasu 
eksploatacji i wielkości wydobycia. W miarę postępu eksploatacji pojawia się potrzeba bardziej efek-
tywnego zarządzania informacją geologiczną możliwości takie daje wiele dostępnych obecnie na 
rynku narzędzi informatycznych służących do modelowania i wizualizacji przestrzennej danych geo-
logicznych. Ilość danych geologicznych o złożu osiąga z czasem taką wielkość, że stwarza proble-
my z efektywnym zarządzaniem informacją o złożu, szczególnie w sytuacji niedoborów kadrowych, 
które daje się zauważyć w ostatnich latach w zakresie geologicznej obsługi kopalń. Z pomocą w ta-
kich sytuacjach idzie technika cyfrowa oferująca za pomocą specjalistycznego oprogramowania bar-
dziej efektywne zarządzanie informacją. Jedynym ograniczeniem w tym zakresie są możliwości op-
rogramowania oraz umiejętności osoby, która je wykorzystuje. W nowoczesnym górnictwie można 
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zauważyć trend polegający na stawianiu coraz większych wymagań geologicznej obsłudze kopalń. 
Wprowadzanie nowych technologii eksploatacji (strugi), sięganie po coraz cieńsze pokłady oraz 
wzrost głębokości eksploatacji węgla kamiennego wymaga od geologa górniczego coraz wyższych 
kwalifikacji, gwarantujących szybkie podejmowanie decyzji. W takiej sytuacji technika cyfrowa da-
je niewspółmierne możliwości w stosunku do tradycyjnych metod interpretacji danych geologicz-
nych. 
 
 
2. MODELOWANIE ZŁOŻA JAKO CZĘŚĆ INFORMATYCZNY SYSTEM WSPOMAGANIA 

DECYZJI W PROCESIE PRZYGOTOWANIA ZŁOŻA DO EKSPLOATACJI 
 
Biorąc pod uwagę opisane powyżej uwarunkowania oraz wychodząc na przeciw wyzwaniom 
związanym z optymalizacją planowania i kontroli eksploatacji oraz sterowaniem procesem 
wydobycia węgla w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. wdrożony został informatyczny system 
wspomagania decyzji w procesie przygotowania złoża do eksploatacji. Autorem wdrożenia było 
konsorcjum składające się z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej 
Akademii Nauk w Krakowie oraz Przedsiębiorstwa Robót Geologiczno-Wiertniczych Sp. z o.o. 
Celem informatyzacji procesu projektowania eksploatacji i zarządzania złożem była przede 
wszystkim integrację pracy działów pionu górniczego poprzez opracowanie odpowiedniego 
sposobu przepływu informacji i zapewnienie dostępu do niej wszystkim służbom technicznym 
kopalni [1]. 
 W dziale mierniczo-geologicznym LW „Bogdanka” S.A. wdrożone zostały kluczowe 
elementy tego systemu: numeryczna mapa górnicza, baza danych geologicznych oraz numeryczny 
model złoża. Działanie systemu w tym zakresie oparte zostało początkowo o następujące narzędzia 
informatyczne [3]: 

─ MicroStation (firma Bentley, podstawowe środowisko graficzne) 
─ Minex Horizon (firma Gemcom, baza danych geologicznych, model złoża),  
─ I/Mine Modeller (firma GMSI, modelowanie i wizualizacja niektórych danych geolo-

gicznych), 
─ SoftMine (firma PRGW, narzędzia tworzenia numerycznej górniczej oraz wspomagają-

ce zasilanie bazy danych geologicznych), 
─ MS SQL Server 2005 (firma Microsoft, baza danych). 

 
 W ramach dalszego rozwoju systemu zrezygnowano ostatecznie z wykorzystania programu 
I/Mine Modeller na rzecz rozwiązań opartych o program Surfer. 
 Rozwiązania zastosowane w dziale mierniczo-geologicznym stanowią jedynie część systemu. 
Jednakże od ich jakości i dostępności uzależnione jest działanie innych elementów systemu, w tym 
przede wszystkim harmonogramowania robót przygotowawczych i eksploatacyjnych. 
 
 
3. OD BAZY DANYCH GEOLOGICZNYCH DO CYFROWEGO MODELU ZŁOŻA WĘGLA 

KAMIENNEGO „BOGDANKA” 
 
Podstawowym zadaniem na tym etapie wdrożenia było stworzenie dla programu Minex bazy 
danych geologicznych, a następnie cyfrowego modelu złoża (rys. 1). Pierwszy etap wdrożenia 
rozpoczął się w połowie 2007 i polegał na wprowadzeniu około 2300 profili geologicznych 
(obecnie około 4000), 97 profili otworów powierzchniowych, 83 profile otworów dołowych 
badawczych długich i 503 analizy chemiczne węgla z chodników, na podstawie których 
wygenerowane zostały cyfrowe modele pokładów: 382 i 385/2. 
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 Baza danych geologicznych systemu zawiera przede wszystkim dane geograficzne 
(współrzędne otworów i profili) litostratygraficzne oraz jakościowe. Zebrane zostały również dane 
hydrogeologiczne oraz geotechniczne. Ze względu na specyfikę działania programu Minex 
zdecydowano się na przygotowanie narzędzi SoftMine wspomagających gromadzenie danych 
geologicznych i ułatwiających zasilanie w nie geologicznej bazy danych programu. Ważnym 
krokiem na tym etapie była weryfikacja i właściwa interpretacja (przede wszystkim korelowanie 
pokładów) ogromnej ilość danych geologicznych. Założono ponadto, że co kwartał, w miarę 
postępów robót górniczych, baza danych będzie aktualizowana o nowe dane. 
 

 
 
Rys. 1. Schemat pracy z bazą danych geologicznych systemu i modelem geologicznym złoża 
 
 Wybór programu Minex jako podstawowego narzędzia do modelowania złoża wiązał się ze 
specyfiką eksploatowanego złoża. Oprogramowanie służące do modelowania złoża jest często 
dedykowane dla różnych typów złóż przy czym wyróżnić można dwa główne typy [2]: 

─ programy tworzące modele siatkowe, 
─ programy tworzące modele blokowe. 

 
 W przypadku złoża typu pokładowego (jak to ma miejsce w LW „Bogdanka” S.A.), 
szczególnie gdy eksploatacja prowadzona jest na całą miąższość pokładu, uzasadnione jest 
korzystanie z narzędzia operującego na siatkowym modelu złoża. 
 Model siatkowy powstaje poprzez interpolacje wartości wybranych parametrów w założonej 
trójkątnej lub prostokątnej siatce. W skład siatkowego modelu geologicznego wchodzić mogą 
siatki (gridy) różnego typu parametrów: strukturalnych, jakościowych, hydrogeologicznych i 
innych. Modele te tworzone są niezależnie i przedstawiają zazwyczaj wartości parametrów 
uśrednione dla całej miąższości pokładu (rys. 2). 
 W skład przygotowywanego w LW „Bogdanka” S.A. modelu pojedynczego pokładu węgla 
wchodzą modele siatkowe: 

─ strukturalne: modele spągu, stropu i miąższości pokładu, model miąższości przerostów, 
model nachylenia spągu pokładu, 

Gromadzenie danych z 
wyrobisk i otworów w 
bazie danych systemu 

Tworzenie modeli 
strukturalnych i 
jakościowych 

Obliczanie zasobów i 
generowanie raportów 

zasobowych 

Generowanie map 
geologicznych, 

przekrojów i zestawień 
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─ jakościowe: modele zawartości siarki, popiołu i kaloryczności oraz model gęstości. 
 
 Oprócz nich w modelu geologicznym programu Minex można edytować przekroje, profile 
geologiczne wyrobisk oraz profile otworów powierzchniowych czy penetrometrycznych. 
Pierwszy etap wdrożenia został zakończony we wrześniu 2008 roku. Model geologiczny jest 
aktualizowany co kwartał, poprzez zasilanie bazy danych Minexa, a następnie przygotowanie 
nowego zestawu modeli siatkowych poszczególnych pokładów. 
  

 
 
Rys. 2. Przykład mapy izoliniowej z otworami geologicznymi generowanej na podstawie kilku różnych 
modeli siatkowych programu Minex 
 
 Ważnym problemem związanym z obsługą modelu geologicznego programu Minex jest za-
mknięty charakter bazy danych programu. Program zabezpieczony jest w ten sposób przed nie-
uprawnioną czy też przypadkową ingerencją w strukturę danych geologicznych. Dane zgromadzo-
ne w bazie danych programu są łatwo dostępne można je analizować, sortować i filtrować jednakże 
znacznie utrudniona jest wymiana danych geologicznych z innymi programami wykorzystywany-
mi w dziale mierniczo-geologicznym. Problem niskiej interoperacyjności między różnymi narzę-
dziami nie wpływa co prawda na jakość przygotowywanego modelu jest jednakże istotny podczas 
codziennej pracy geologa stąd w kolejnym etapie prac nad systemem planowane jest przygotowa-
nie niezależnej i nadrzędnej bazy danych geologicznych w systemie. Dzięki temu możliwe będzie 
wykorzystywanie programu Minex jak również innych narzędzi informatycznych (MicroStation, 
Surfer i inne) jako aplikacji klienckich względem głównej bazy danych systemu. 
 
 
4. SZACOWANIE I RAPORTOWANIE STANU ZASOBÓW 
 
W kompletnym modelu geologicznym zawarte są kompleksowe dane opisujące złoże. Tym samym 
model taki zawiera pełne dane dotyczące jakość i wielkość zasobów kopaliny w rozpatrywanym 
złożu. W zależności od obowiązujących przepisów oraz wymagań użytkownika zasoby te mogą 
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być w różny sposób obliczane i raportowane. Program wykorzystywany do modelowania złoża 
powinien pozwalać nie tylko na obliczanie objętości i masy zasobów ale również wykazywać śred-
nie wartości parametrów strukturalnych i jakościowych w założonych parcelach obliczeniowych. 
Możliwe powinno być również szacowanie ruchu zasobów wynikającego z prowadzonej eksplo-
atacji, poprawy rozpoznania geologicznego czy też zmian w podziale złoża na parcele obliczenio-
we [2]. 
 W przypadku złoża pokładowego LW „Bogdanka” obliczanie zasobów w programie Minex 
Horizon odbywa się w oparciu o stworzone wcześniej modele pokładów. Zostają przygotowane 
obszary obliczeniowe, dla których liczone są zasoby. Granice obszarów obliczeniowych (rys. 3) 
mogą zostać zaimportowane z programu Microstation, gdzie wcześniej narysowane są jako 
zamknięte poligony i zapisane do pliku w formacie .dxf lub  wykonane w programie Minex. 
 

 
 
Rys. 3. Przykładowa mapa zasobów przygotowana w programach Minex i Microstation 
 
 Obliczenia zasobów mogą być wykonywane dla poszczególnych poligonów lub dla całego 
obszaru obliczeniowego. Po wykonaniu obliczeń uzyskiwane są raporty (rys. 4), w których zawarte 
są informacje o zasobach oraz jakości węgla w parcelach obliczeniowych. 
 Szacowanie zasobów przy wykorzystaniu modelu geologicznego złoża jest mniej czasochłonne, 
i dokładniejsze. Przeliczanie wielkości zasobów i wyznaczanie średnich parametrów w parcelach 
wymaga tylko zmiany kształtu poligonu obliczeniowego (np. pomniejszenie parceli o obszar 
wyeksploatowany). Także w przypadku szacowania zasobów istotne jest stałe aktualizowanie 
modelu geologicznego wraz z postępującym rozpoznaniem złoża.  
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Rys. 4. Przykładowe raporty zasobów 
 
 
5. WYKORZYSTANIE MODELI W CELU WYKREŚLANIA DOWOLNYCH 

PROFILI I PRZEKROJÓW GEOLOGICZNYCH 
 
Przekroje geologiczne w programie Minex Horizon można edytować w oparciu o wybrany 
dowolny typ informacji. Do ich edycji można wykorzystać otwory powierzchniowe (rys. 5), 
profile z chodników, profile z otworów dołowych badawczych długich, łącznie lub osobno. Także 
możliwość szybkiego generowania zestawień korelacyjnych w dowolnym porządku to dla geologa 
duże wsparcie przy prawidłowym opisie złóż wielopokładowych (rys. 5). 
 

 
 
Rys. 5. Przykładowy przekrój przez fragment złoża na podstawie otworów powierzchniowych oraz 
zestawienie korelacyjne wykonane w programie Minex i MicroStation 
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 Bogactwo opcji jakie daje narzędzie nie idzie jednak w parze z jakością generowanych 
wizualizacji, w związku z czym konieczne jest często wykorzystanie dodatkowo programów takich 
jak MicroStation w celu osiągnięcia lepszej jakości wynikowych obrazów.  
 
 
6. CYFROWY MODEL ZŁOŻA, JAKO ELEMENT PLANOWANIA PRODUKCJI 
 
Osoba przygotowująca model geologiczny złoża powinna mieć świadomość, że mimo iż sam w 
sobie przedstawia on dużą wartość poznawczą to jednak stanowi on jedynie część systemu 
wspomagania decyzji w procesie przygotowania do eksploatacji złoża. 
 Modelowanie złoża w LW „Bogdanka” S.A. jest niezbędnym i podstawowym elementem 
większego systemu, którego celem jest optymalne i racjonalne zarządzanie złożem. Model jest 
źródłem wielu istotnych informacji dla pozostałych użytkowników systemu. 
 Dane strukturalne, jakościowe, hydrogeologiczne i geotechnicze są wykorzystywane przede 
wszystkim w celu przygotowania optymalnych projektów eksploatacji złoża i następnie prowadze-
nie samych robót górniczych. Model geologiczny złoża jest również źródłem danych następuje 
harmonogramowanie produkcji w programie MineSched (rys. 6). 
 Dane jakościowe zgromadzone w modelu geologicznym w połączeniu z narzędziem do harmo-
nogramowania produkcji, które potrafi korzystać z tego typu danych już dzisiaj pozwala progno-
zować jakość i parametry urobku w perspektywie prowadzonych harmonogramów produkcji w 
oparciu o pełną gamę informacji pochodzących z rozpoznania geologicznego. Wraz z postępem 
prac nad rozbudową systemu i wraz ze wzrostem wiedzy jego użytkowników możliwe będzie rów-
nież przygotowywanie harmonogramów pod kątem maksymalnej zbieżności z założonymi parame-
trami jakościowymi. 
          

 
 
Rys. 6. Harmonogramowanie produkcji na bazie modelu geologicznego 
 
 
8. WNIOSKI KOŃCOWE 
 
Wprowadzony model cyfrowy złoża zmienił dotychczasowy sposób pracy geologa górniczego, do-
dając obowiązek aktualizacji bazy danych, nieustannego poszerzania wiedzy oraz uczestnictwa 
w szkoleniach. Do zalet tworzonego modelu należy zaliczyć: 
– zgromadzenie całej informacji o złożu w jednym miejscu, 

Model strukturalny       Model miąższości     Model jakościowy 
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– szybkość dostępu i edycji informacji geologicznej w formie map, przekrojów i profili, 
– możliwość korelowania ze sobą różnych informacji geologicznych poprzez edycję kilku 

rodzajów informacji geologicznej na jednej mapie, 
– dowolność edycji rodzajów informacji, 
– możliwość udostępniania map, przekrojów i profili pracownikom innych działów po uprzednim 

zapisaniu mapy w formacie .pdf, .dwg, .dgn lub .dxf. 
– możliwość wykorzystania przygotowywanych modeli w narzędziach systemu (Surpac, 

Minesched). 
  
 Do wad stosowanego modelu należy zaliczyć: 
– niska interoperacyjność programu Minex oraz związana z tym czasochłonność tworzenia 

plików wsadowych przy aktualizacji modelu złoża, 
– konieczność stosowania Microstation do poprawy niektórych wizualizacji wykonywanych w 

programie. 
 
 Powyższe problemy będą obiektem dalszych prac nad systemem jednak już dzisiejszy jego 
poziom wykorzystania pozwala dostrzec wielkie możliwości jakie daje świadome, profesjonalne 
korzystanie tego typu narzędzia.  
 Podsumowując zagadnienie należy nadmienić, że: 
1. Coraz większa ilość danych geologicznych jest tworzona i przechowywana cyfrowo w związku 

z powszechnością komputeryzacji. Dane te mogą być wykorzystywane przy tworzeniu bazy 
danych geologicznych bez przetwarzania, jeśli są archiwizowane w standardowych 
programach bazodanowych. 

2. Tradycyjne metody zarządzania informacją geologiczną są utrudnione w warunkach szybkiego 
podejmowania decyzji, w szczególności w przypadkach problemów związanych z pojawianiem 
się problemów eksploatacyjnych związanych z budową złoża lub jego zmiennością. 

3. Im bardziej skomplikowana budowa złoża i im większy obszar górniczy tym trudniejsze 
zarządzanie informacją geologiczną. 

4. Stawianie coraz wyższych wymagań służbie geologicznej w zakresie szybkiej interpretacji 
informacji geologicznej oraz nowe techniki eksploatacji wymuszają wspomaganie za pomocą 
nowoczesnych narzędzi informatycznych. 

5. Postęp cywilizacyjny oraz informatyzacja we wszystkich dziedzinach życia społecznego i 
gospodarczego, każe przypuszczać, że zastosowanie kompleksowej cyfrowej obróbki danych 
geologicznych w podziemnych zakładach górniczych stanie się niezbędne i jest tylko kwestią 
czasu. 
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STRESZCZENIE: W ramach artykułu zaprezentowano pojęcie spójności i jej znacznie dal uzyska-
nia interoperacyjności danych przestrzennych. Opisano formaty danych stosowane w geomatyce. 
Podstawowe znaczenie ma rozszerzalny język znaczników XML, który wykorzystany został do op-
racowania Standardu ISO 19136 "GML Język Znaczników Geograficznych który definiuje inter-
operacyjny format danych przestrzennych. Spójność danych dotyczy również ich zestandaryzowa-
nej formy opisu w postaci metadanych. Na zakończenie zaprezentowano przykłady usług Interne-
towych działających w oparciu o opisywane standardy. System MICARS prezentujący dane o ar-
chiwalnej eksploatacji górniczej oraz system IKAR Państwowego Instytutu Geologicznego prezen-
tujący dane geologiczne zgodnie z wymogami europejskiej infrastruktury danych przestrzennych 
INSPIRE. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Geomatyka górnicza, INSPIRE, OGC, GIS, CAD, usługi, mapy górnicze, 
interopercyjność 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
W dniu 14 marca 2007 roku Parlament Europejski i Rada Europy uchwaliły Dyrektywę nr 2007/ 
/2/WE, która ustanawia infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (IN-
SPIRE). Skrót INSPIRE pochodzi od słów INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe (In-
frastruktura Informacji Przestrzennej w Europie). Realizacja tej uchwały doprowadzi w niedalekiej 
przyszłości do powstania Europejskiej Infrastruktury Danych Przestrzennych [1]. 
 Źródłem jej uchwalenia było spostrzeżenie, że rozwój niezależnie tworzonych systemów Indor-
macji przestrzennej stał się przyczyną marnotrawstwa sił i środków krajów wspólnoty. Pojawiło się 
niekorzystne zjawisko wielokrotnego pozyskiwania tych samych danych przestrzennych do róż-
nych systemów, które zapisywały dane we własnych formatach. Ponadto utrudniało to racjonalne 
korzystanie z szybko rosnących zasobów danych. Doprowadzało to do sytuacji w których wykona-
nie tych samych analiz przestrzennych przez 2 różne instytucje państwowe dawało istotnie różne 
rezultaty. Dla przezwyciężenia tych trudności tworzone są od kilkunastu lat infrastruktury indor-
macji przestrzennej (spatial information infrastructures) zwane również infrastrukturami danych 
przestrzennych (spatial data infrastructures – SDI). Są one ustanawiane przepisami prawa na po-
ziomie uzależnionym od obszaru, do którego odnosi się infrastruktura, albo też powstają samo-
rzutnie 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 telekomunika-
cyjnych 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 [1]: „infrastruktura informacji przestrzennej” oznacza metadane, zbiory danych przestrzen-
nych oraz usługi danych przestrzennych; usługi i technologie sieciowe; porozumienia w sprawie 
wspólnego korzystania, dostępu i użytkowania oraz mechanizmy kontroli i monitorowania, proce-
sy i procedury 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”. Definicja ta nie wskazuje jedno-
znacznie na konkretne standardy techniczne. Dyrektywa określa cel i sposób dojścia do tego celu. 
Szczegóły techniczne pojawią się w rozporządzeniach tej dyrektywy. Wiadomo już, że w komitet 
przygotowujący rozporządzenia do Dyrektywy INSPIRE wprowadzi standardy technicznie opraco-
wane przez OGC (Open Geospatial Consortium) i ISO (International Standarization Organization), 
a konkretnie, przez Komitet ISO/TC 211 do spraw informacji geograficznej. Organizacje te prowa-
dzą prace standaryzujące dziedzinę geoinformacji opartej na interoperacyjności danych przestrzen-
nych. Komitet ISO pracuje nad serią norm ISO 19100 które dostarczają mechanizmów i reguł 
standaryzujących tworzenie infrastruktury danych przestrzennych. Do swoich prac komitet wyko-
rzystuje standardy opracowywane przez organizację OGC. Organizacja ta prowadzi na szeroką ska-
lę prace badawcze i standaryzacyjne, które zmierzają do opracowania interoperacyjnych Standar-
dów użytkowania danych przestrzennych. Uzyskanie interoperacyjności nie jest zadaniem łatwym 
do osiągnięcia. 
 Ważną kwestią jest również zakres danych objętych przez dyrektywę. Projekt dyrektywy za-
wiera 3 aneksy, które definiują konieczność zebrania danych z następujących dziedzin [1]: 
 I.   lokalizacji przestrzennej, 
 II.  przetwarzania danych wysokościowych i obrazów, 
 III. danych tematycznych. 
 W aneksie III zawarto zapisy o standaryzacji danych przestrzennych obiektów produkcyjnych 
i przemysłowych (Production and industrial facilities) zasobów mineralnych (Mineral resources) 
i zasoby energetyczne (Energy resources). Bezpośrednio z tego aneksu wynika konieczność uwz-
ględnienia w działalności branż geologicznej i górniczej stosowania zapisów dyrektywy. Branże te 
gromadzą dane objęte aneksem III Dyrektywy. Z tego powodu podjęcie działań badawczych zmie-
rzających do budowania infrastruktury i standaryzacji danych górniczych wydaje się jak najbar-
dziej zasadne. 
 Artykuł 6 zobowiązuje do stworzenia zasobów metadanych dla 21 zestawów danych tematyce-
nych nie później niż 5 lat po wprowadzeniu krajowego prawa implementującego dyrektywę INSPI-
RE. Dla Polski jest to czerwiec 2010 więc czasu na przygotowanie metadanych jest stosunkowo 
dużo. Natomiast Artykuł 7 precyzuje datę przygotowania danych wymienionych w aneksach II i III 
na 15 maja 2012 roku. Oczywiście w tej chwili jest to trudny do osiągnięcia termin, nie mniej 
prace trwają. 
 Bezpośrednio z tego aneksu wynika również konieczność uwzględnienia w działalności branż 
geologicznej i górniczej stosowania zapisów dyrektywy. Branże te gromadzą dane objęte aneksem 
III Dyrektywy. Z tego powodu podjęcie działań badawczych zmierzających do budowania infra-
struktury i standaryzacji danych górniczych wydaje się jak najbardziej zasadne. 
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2. SPÓJNOŚCI DANYCH PRZESTRZENNYCH W INSPIRE 
 
Głównym założeniem budowy infrastruktury danych przestrzennych i jest jej uniwersalność i do-
stępność. Oznacza to, że informacja istnieje w postaci umożliwiającej działanie po stronie każdego 
użytkownika. Dostęp od informacji przestrzennej nie może wymagać zakupu specjalizowanego 
oprogramowania. Postawienie tak wysokich wymagań okazało się możliwe do realizacji. 
 Warunkiem podstawowym było uzyskanie spójności takich elementów jak: układy współrząd-
nych, formaty danych przestrzennych, udostępnianie danych w sieci internetowej. Rozwiązanie kon-
cepcyjne każdego z tych elementów wymagało dużego nakładu sił i środków. 
 Pierwszym etapem budowy jednolitego systemu układów współrzędnych było utworzenie ogól-
noświatowego systemu ich identyfikacji. Organizacja EPSG (European Petroleum Survey Group) 
była organizacją zajmującą się kartografią dla przemysłu paliwowego. Jednym z jej opracowań są 
szeroko stosowane kody EPSG identyfikujące poszczególne układy współrzędnych. Główną zasa-
dą nadawania identyfikatora dla układu współrzędnych była zasada jednoznacznej jego definicji, 
która pozwalała na dokonywanie przeliczeń współrzędnych pomiędzy pozostałymi układami współ-
rzędnych. Ta prosta reguła powiązana z niezależnością definicji od jakiegokolwiek producenta op-
rogramowania GIS pozwoliła na ujednolicenie zarządzania przestrzenią poprzez zestandaryzowane 
układy współrzędnych. Obecnie kody EPSG stanowią system identyfikatorów powszechnie wyko-
rzystywany w oprogramowaniu Open Source. 
 Drugim etapem budowy infrastruktury było przyjęcie koncepcji wykorzystania sieci Internet 
jako środowiska budowy SDI. W tym celu podjęto się zadania polegającego na zdefiniowaniu us-
ług działających w oparciu o protokół HTTP oraz nowego otwartego formatu danych wektorowych 
które służą do odwzorowania danych przestrzennych w środowisku języka znacznikowego XML. 
W oparciu o tą koncepcję powstał taki protokół jak Web Map Server – Internetowy Serwer Map. 
Powstał także język GML Geograpy Markup Langugae który stanowi format danych przestrzen-
nych 
 Warto podkreślić że na przykład usługa WMS może zostać wykorzystana, czyli może wyge-
nerować i przesłać mapę do użytkownika który dysponuje jedynie zwykłą przeglądarką interne-
tową. 
 
 
3. MODELOWANIE FORMATU DANYCH W JĘZYKU XML 
 
Formatowanie informacji geograficznej powinno zapewnić możliwość wielokrotnego stosowania 
danych z różnym przeznaczeniem ze zminimalizowanym czasem koniecznego prze-formatowania, 
przy jednoczesnej łatwej możliwości weryfikacji składni przed procesem przetworzenia. Warto 
wspomnieć że prace nad stworzeniem takiego do uniwersalnego zapisu danych w informatyce 
trwały już od połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Pierwszym językiem znacznikowym 
był SGML. Niezwykle skomplikowany i trudny do stosowania w praktyce. Jego następcą był język 
HTML. Niestety ten język okazał się zbyt ubogi aby mógł zostać wykorzystany w modelowaniu 
informacji geograficznej. Stąd pojawiła się koncepcja opracowania innego nowego języka znaczni-
kowego. 
 
3.1. Metaj zyk XML 
 

Język XML (eXtensible Markup Language) jest to rozszerzalny język znacznikowy. Klasyfikowa-
ny jest jako formalny język znacznikowy przeznaczony do strukturalnego zapisu informacji. Opar-
ty on jest na pojęciu dokumentu tekstowego złożonego z szeregu elementów prostych lub złożo-
nych. Każdy z elementów może zwierać kilka elementów o określonych atrybutach. Język XML 
definiuje standardowy sposób dodawania nowych znaczników do dokumentów i co najważniejsze 
dostarcza formalnej składni dla opisu związków pomiędzy elementami i atrybutami tworzącymi 
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dokument. Oznacza to, że w języku tym zapisane są zarówno dane jak i treść dokumentu (np. 
liczby, słowa, zdania itp.) oraz opis roli, jaką ta treść (dane) odgrywają w dokumencie. Język ten 
cechuje się bardzo dobrą możliwością zapisu danych zorganizowanych w oparciu o model obiek-
towy. Ze względu na możliwości dodawania nowych, własnych znaczników język XML jest nazy-
wany metajęzykiem. Oznacza to, że na jego podstawie można tworzyć nowe języki znacznikowe. 
Poniżej zaprezentowano kilka podstawowych reguł języka XML. 
 
3.2. Opis schematu XSD – XML Schema Definition 
 

XSD jest rekomendacją W3C [2] dla definiowania struktury, zawartości oraz semantyki dokumen-
tu XML, który oczywiście bazuje na składni XML. Jedną z największych korzyści jest wsparcie 
typów danych, takich jak przedziały numeryczne, ograniczenia poszczególnych klas w dokumen-
cie, wparcie przestrzeni nazw poszczególnych znaczników, możliwość łatwego rozszerzania sche-
matu, brak konieczności pośredniego parsowania schematu a także możliwość bezpośredniej współ-
pracy z formatem XSLT należącym do rodziny XML. Dodatkowo format ten wprowadził bogaty 
zestaw prymitywów, a także umożliwiał ich bogatą modyfikację. 
 XSD składa się z 4 podstawowych konstrukcji: deklaracji elementów, definicji typów, moż-
liwości definicji podtypów przez rozszerzanie lub zawężanie typów nadrzędnych oraz użycia alia-
sów. 
 
3.3. Opis j zyka transformacji XML Stylesheet Language(XSL) 
 

XSL jest to rodzina języków transformacji bazujących na składni XML stworzonych przez W3C [2] 
do transformacji dokumentów XML w inne dokumenty. Oryginalny dokument nie jest zmieniany, 
zamiast tego powstaje nowy dokument jedynie na nim bazujący. Nowy dokument może także po-
siadać składnie XML (np. zmieniony dokument XML lub pliki SVG, VML, KML itp.) lub wy-
stępować w innym formacie takim jak HTML lub czysty tekst. Główne zastosowanie XSLT to kon-
wersja danych pomiędzy różnymi schematami XML, konwersja danych do dokumentów HTML 
lub XHML dla stron internetowych lub do zewnętrznych formatów takich jak Portable Dokument 
Format (PDF). 
 Rodzina XSL zawiera trzy podstawowe języki: 
– XSL Transformations (XSLT): język o składni XML służący do transformacji dokumentów XML. 
– XSL Formatting Objects (XSL-FO): język o składni XML służący do specyfikacji wizualnego 

formatu dokumentu XML. 
– XML Path Language (XPath): język nieoparty na składni XML służący do adresowania posz-

czególnych węzłów dokumentu XML. 
 XSLT jest możliwy do użycia pod warunkiem posiadania odpowiedniego parsera. Parsowanie 
dokumentu XML polega na przetwarzaniu źródłowego pliku XML w nowy dokument z jednoczes-
nym sprawdzeniem jego semantycznej poprawności. Aby przetworzyć jakikolwiek dokument XML 
konieczne jest skorzystanie z procesora, który przez informacje zawarte w XSL tworzy odpowiedni 
plik wynikowy. 
 Obecnie występuje wiele procesorów XSL, lecz do najbardziej popularnych należą MSXML 
firmy Microsoft, Saxon napisany w języku Java i Xalan opracowany w ramach projektu Apache 
XML. Listę dostępnych procesorów można znaleźć na stronach W3C. 
 
3.4. Opis j zyka dziedzinowego Geographic Markup Language (GML) 
 

Wprowadzenie języka XML umożliwiło łatwe tworzenie wyspecjalizowanych języków znaczni-
kowych przeznaczonych do różnych dziedzin, rozwiązując stawiane przez nie problemy z danymi 
(np. MathML, ChemML) jednak trudności wystąpiły z danymi dotyczącymi nauk o ziemi. Pojawi-
ła się wówczas bariera implementacji topologii i formatów geometrycznych, w ten sposób powstał 
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szereg języków mających poradzić sobie z tymi problemami, lecz żaden z nich nie zdobył uznania 
środowiska geoinformatycznego. Finalnie organizacja OGC [3] podjęła się tej inicjatywy tworząc 
GML reprezentujący dane geograficzne zawarte w strukturze bazującej na XML. Format ten cha-
rakteryzuje strukturę kodu danych geograficznych (zawierając w sobie zarówno dane geometrycz-
ne i opisowe), został on zaakceptowany w wielu krajach jako format o dużym znaczeniu w prze-
noszeniu i przechowywaniu danych. 
 

Historia 
Pierwszą wersję języka GML 1.0 opublikowała organizacja OGC w maju 2000 roku. Opracowana 
wtedy koncepcja dość szybko okazała się jednak zbyt ograniczona. Natychmiast podjęto dalsze 
prace które doprowadziły do publikacji standardu GML 2.0 w marcu 2001 roku. Wprowadzono 
w nim nową składnię tworzenia schematu opartą bezpośrednio na XML (XSD). Adaptacja XSD 
w GML 2.0 uniknęła niezręcznej kombinacji DTD i RDF z GML 1.0 i wprowadziła wsparcie dzie-
dziczenia typów, integracji schematów i przestrzeni nazw. Fundamentem schematu GML 2.0 były 
3 podstawowe schematy: schemat geometrii (Geometry schema), schemat cech (Feature schema), 
schemat połączeń (XLink schema). 
 GML 3.0 wprowadzono przez OGC w grudniu 2005 roku jako następcę GML 2.0. W stosunku 
do poprzedniej wersji wprowadziła ona między innymi poszerzenie możliwości pod kątem dostęp-
nej geometrii, do której między innymi zalicza się wprowadzenie obiektów łukowych i powierzchni. 
Dodatkowo wprowadzono pojęcie topologii i zbudowano oddzielny schemat za nią odpowiedział-
ny. W tej wersji znacznie wzrosła ilość plików definiujących schematy danych. 
 

Transformacja 
W przypadku transformacji XML do języka HTML via XSLT rendering oraz sprawdzenie popraw-
ności HTML odbywa się po stronie przeglądarki, która ma w sobie zaimplementowaną jego skład-
nię. Problem pojawia się w przypadku języków znacznikowych służących do prezentacji obiektów 
wektorowych, których rendering w większości przypadków musi odbywać przez dodatkowe opro-
gramowanie w postaci wtyczki (SVG Viewer) lub aplikacji (GoogleMap). Dodatkowo sprawdzenie 
poprawności musi nie tylko bazować na sprawdzeniu poprawności poszczególnych elementów i ich 
hierarchii, ale także bardzo istotną kwestią jest sprawdzenie formatu treści ich zawartości (współ-
rzędne). Nowym podejściem do wizualizacji danych graficznych zawartych w XML jest język Sty-
led Layer Descriptor (SLD) rozszerzający możliwości Web Feature Services (WFS) o bezpośred-
nie powiązanie atrybutów wizualizowanych obiektów z ich prezentacją. 
 
 
4. USŁUGI DEDYKOWANE DO BUDOWY INFRASTRUKTURY 

DANYCH PRZESTRZENNYCH 
 
Jednym z obecnie najbardziej rozpowszechnionych usług inter-operacyjnych jest protokół WMS 
czyli Web Map Server, Nazwę tej usługi można przetłumaczyć na język polski jako Internetowy 
Serwer Map. Warto podkreślić, że w praktyce powszechnie stosowany jest skrót WMS i przyjął się 
jako nazwa własna i nie stosuje się polskiego tłumaczenia. Usługa działa w oparciu o trzy ko-
mendy używane w środowisku protokołu HTTP: GetCapabilities, GetMap i GetFeaureInfo. Pierw-
sze dwie komendy są obowiązkowe natomiast trzecia komenda GetFeatureInfo jest komendą op-
cjonalną. W celu realizacji połączenia z serwerem map należy najpierw pozyskać informacje o je-
go możliwościach. Należy zadać zapytanie GetCapabilities z odpowiednimi parametrami tak aby 
otrzymać standardową odpowiedź w formacie XML, która zawiera między innymi: numer wersji 
protokołu WMS, ilość warstw dostępnych poprzez ten protokół oraz o dostępnych sposobach ich 
prezentacji. Na bazie uzyskanych informacji można skonstruować zapytanie GetMap które zażąda 
od usługi wygenerowanie obrazu danej warstwy mapy do postaci pliku graficznego i przesłanie go 
do klienta – czyli na przykład przeglądarki internetowej. W skład każdej z komend wchodzi ściśle 
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zdefiniowana lista jej parametrów. Z definicji usługa WMS określa interfejs danych geoprzestrzen-
nych pomiędzy serwerem sieciowym a aplikacjami klienckimi. Klient pobieranie danych musi za-
cząć od połączenie się z serwerem danych, w którym to połączeniu umieści żądanie dostarczenia 
drogą zwrotną wybranych parametrów komendy GetCapabilites takich jak VERSION, REQUEST, 
SERVICE I FORMAT) Serwer WMS na pytanie GetCapabilities odpowiada przesyłając klientowi 
zbiór danych w formacie XML. W tym pliku umieszczone są „metadane” opisujące zasoby dostęp-
niane przez ten serwer. Na bazie informacji z pliku XML użytkownik buduje następne zapytanie, 
które zbudowane zostanie z zestawu parametrów obsługiwanego przez komendę GetMap protoko-
łu WMS. Najważniejsze atrybuty to są te które pozwalają za pomocą kodów EPSG zdefiniować 
układ współrzędnych (CRS) w którym chcemy otrzymać dane, zakres interesującego nas obszaru 
(BBOX) oraz wymiary (WIDTH, HEIGHT). Dodatkową opcję stanowi komenda GetFeatureInfo. 
Jest ona opcjonalna, ale stanowić może możliwość uzyskania dodatkowych danych opisowych 
o obiekcie lub całym obszarze mapy poprzez wygenerowania żądania, które w specyfikacji okreś-
lone jest jako opcjonalne. 
 Aktualnie w Polsce największe serwera WMS zostało zrealizowane w ramach wdrożenia Kra-
jowego Geoportalu www.geoportal.gov.pl. 
 
 
5. WYBRANE PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA INFRASTRUKTURY 

DANYCH PRZESTRZENNYCH 
 

5.1. MICARIS – Katalog Metadanych o archiwalnym górnictwie na AGH WGGiI  
 

W 2005 roku na AGH w Katedrze Ochrony Terenów Górniczych Geoinformatyki i Geodezji Gór-
niczej podjęto się realizacji projektu badawczego mającego na celu budowę systemu informacji 
o archiwalnych danych górniczych [4]. Projekt uzyskał nazwę MICARIS. Ostatecznie do budowy 
systemu wybrano oprogramowanie open source o nazwie GeoNetwork. Jest to oprogramowanie 
internetowe określane mianem „System Katalogowania Geograficznych Metadanych”, który został 
opracowany na zlecenie agendy FAO będącej częścią Organizacji Narodów Zjednoczonych. Apli-
kacja GeoNetwork gromadzi dane w kilku formatach metadanych. Do realizacji projektu zostały 
wybrany standard ISO19139. Czyli metadane w standardzie ISO 19115/2003 formatowane zgodnie 
ze schematem normy ISO19139. W ramach realizacji grantu zgromadzono olbrzymią bazę około 
3500 rekordów opisujących mapy wyrobisk górniczych, nadań górniczych, szybów oraz granic te-
renów górniczych [5]. 
 Strona internetowa grantu jest dostępna pod adresem www.micaris.gis.edu.pl tam też znajduje 
się link do strony serwisu aplikacji GeoNetwork. 
 
5.2. IKAR – Geoportal Pa stwowego Instytutu Geologicznego 
 

Geoportal IKAR był jednym z pierwszych w Polsce geoportali, który implementował europejskie 
standardy udostępniania danych przestrzennych. Działa już od 2007 roku i nieustannie jest rombu-
dowywany o nowe usługi i serwisy oraz stopniowo zwiększana jest ilość dostępnych danych. 
 Założeniem „projektu IKAR jest standaryzacja i harmonizacja geologicznej informacji przestrzen-
nej znajdującej się w zasobach Instytutu. W ramach prac na IKARem przewidziano stworzenie jed-
nolitego systemu kartografii, który integrowałby nowe i istniejące rozwiązania w zakresie karto-
grafii geologicznej, hydrogeologicznej, geośrodowiskowej i geologii złożowej [X] 
 Do 2007 roku wdrożenie systemu Geoportal IKAR objęło interoperacyjne serwisy OGC Ca-
talog Service for Web (CSW), OGC Web Map Service (WMS). W projekcie uwzględniono funk-
cjonowanie dwóch webowych przeglądarek klienckich osobno dla CSW i osobnej dla WMS. Re-
alizacja aplikacji (CSW i WMS) następuje w postaci cienkiego klienta, za pośrednictwem standar-
dowej przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji dodatkowych komponentów. Dodat-
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kowo udostępniono usługi WMS dla grubego klienta – czyli aplikacji GIS obsługujących standard 
WMS. Umożliwia to referencyjne podczytanie danych przestrzennych. 
 Serwer IKAR nie jest jedynym serwerem PIG w obszarze dyrektywy INSPIRE. W ramach Re-
alizowanego europejskiego projektu OneGeology urchomiony został portal o tej samej nazwie. Ce-
lem projektu OneGeology Europe jest umożliwienie dostępu i dzielenia się europejskimi danymi 
geologicznymi. 
 Strona internetowa Geoportalu IKAR jest dostępna pod adresem http://ikar2.pgi.gov.pl/cms/ 
a strona projektu OneGeology posiada adres http://www.onegeology-europe.eu/. Na obydwu por-
talach można znaleźć linki kierujące do usług INSPIRE, w przypadku portalu IKAR mamy dos-
tępnych kilka usług zgodnych ze standardem INSPIRE w tym WMS a przypadku portalu One-
Geology mamy dostępne metadane od danych geologicznych. 
 
5.3. Aktualne mo liwo ci wykorzystania us ug WMS w dzia ach mierniczych 
 

Obecnie największe możliwości wykorzystania technologi SDI w górnictwie są w dziedzinie och-
rony terenów górniczych. Za przykład może posłużyć przygotowanie załączników do planu ruchu. 
Jednym z trudniejszych problemów dla działów mierniczych jest pozyskanie aktualnych map sytu-
acyjno-wysokościowych, zwłaszcza w zakresie aktualizacji stanu zabudowy. Tymczasem tworzone 
przez administrację rządową i samorządową serwisy SDI coraz częściej dostarczają usługę WMS 
z warstwą obiektów budowlanych znajdujących się na terenie danego miasta lub powiatu. Obiekty 
budowlane są najczęściej wnoszone na podstawie danych z zasobów ośrodków dokumentacji. Po-
nadto serwery WMS zarówno krajowe jak i lokalne posiadają ortofotomapy terenu na których uwi-
docznione są obiekty budowlane. Dane tego typu w przyszłości należy wykorzystać do aktualizacji 
map górniczych. 
 Wyższą formą wykorzystania danych przestrzennych serwisów WMS byłoby uruchomienie włas-
nych serwerów WMS, które korzystając z danych lokalnych uzupełniłaby informacje o obiektach 
budowlanych w zakresie kategorii odporności obiektów budowlanych na wpływy eksploatacji gór-
niczej. Baza danych przestrzennych uzupełniona o informacje o zagrożeniu wynikającemu z prog-
nozowanych w planie ruchu wpływów eksploatacji pozwoliły by również na wygenerowanie za-
łącznika do planu ruchu dotyczącego zagrożonych obiektów budowlanych. Poniżej na rysunku za-
prezentowano możliwości organizacji usług przestrzennych. 
 Prognoza eksploatacji danego planu ruchu może zostać również wzbogacona informacjami o gó-
rotworze z państwowego zasobu kartograficznego – geoportalu IKAR oraz informacjami o starej 
eksploatacji górniczej z serwisu MICARIS. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Wskazane proste przykłady praktycznych wskazówek w poprzednim rozdziale stanowią dobrą pod-
stawę do wdrażania usług przestrzennych opartych o zasadę INSPIRE. Pozytywne doświadczenia 
z dotychczasowych efektów wdrażania dyrektywy w obszarze administracji państwowej i samo-
rządowej pozwalają oczekiwać że INSPIRE również trafi do branż takich jak górnictwo i geologia. 
Wymagać to będzie oczywiście modyfikacji programów nauczania ze szczególnym uwzględnie-
niem technologii języków znacznikowych XML, oprogramowania usług sieciowych oraz baz da-
nych oraz pewnych regulacji prawnych, ale kierunek zmian można uznać już za wytyczony. 
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Zwiększanie efektywności pracy w działach technicznych kopalń 
poprzez wzrost użyteczności i produktywności stosowanego 
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AGH Wydzia  Geodezji Górniczej i In ynierii rodowiska 
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Streszczenie:  

W artykule na bazie dwóch aplikacji: pakietu Map-Draw oraz Bazy Pomiarów Deformacji 
Szybowych zaprezentowano zagadnienia związanie z poprawą ergonomii obsługi tych aplikacji 
oraz wzrostem ich użyteczności. Zaprezentowano definicję pojęcia użyteczność oprogramowania 
oraz ergonomii aplikacji komputerowych. Obydwa te pojęcia stanowią przedmiot badań 
interdyscyplinarnej dziedziny nauki jaką jest HCI - Human-Computer Interaction.  

 

SŁOWA KLUCZOWE: użyteczność oprogramowania, interfejsy aplikacji, mapy wyrobisk 
górniczych, pomiary deformacji szybowych,  

 

1. WSTĘP 

W początkach lat 90-tych w działach mierniczo–geologicznych kopalń instalowano   
oprogramowanie, które pozwalało zastąpić czynności wykonywane dotąd ręcznie przez realizację 
ich za pomocą komputera. Każda taka zmiana przyjmowana była jako zmiana na lepsze. Z biegiem 
czasu przybywało aplikacji komputerowych a użytkownicy zaczęli tracić coraz więcej czasu na 
wykonywanie swoich zadań, co wynikało zarówno ze wzrostu ilości aplikacji wymagających 
obsługi oraz pracochłonności ich obsługi. Autorzy referatu na przykładzie rozwoju własnych 
aplikacji zidentyfikowali problemy wynikające z użytkowania ich przez pracowników działów  
i samodzielnie wprowadzili usprawnienia w obsłudze tych aplikacji. Poprawki te spowodowały 
przyspieszenie wykonywania operacji oraz spowodowały wzrost niezawodności aplikacji. Prace te 
dały podstawę do szerszego i bardziej naukowego podejścia do zaobserwowanego zjawiska 
niskiego poziomu użyteczności aplikacji oraz często niezbyt wysokiego poziomu ergonomii 
obsługi aplikacji. 
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2. PODSTAWY UŻYTECZNOŚCI 

Już od czasów Arystotelesa użyteczność zaliczana jest w poczet najważniejszych zagadnień nauki. 
Można ją rozpatrywać w wielu aspektach i płaszczyznach, oznacza zdolność do zaspokajania ściśle 
określonych potrzeb człowieka [1]. Użyteczność w informatyce jest to nauka, która zajmuje się 
ergonomią, w tym przypadku skupia się ona na intuicyjnej nawigacji, ułatwieniu dostępu do 
poszukiwanej informacji oraz zapewnieniu zrozumiałej dla użytkownika komunikacji. 
Użyteczność jest ponadto podstawowym składnikiem jakości każdego produktu interaktywnego, 
od urządzeń drobnej elektroniki użytkowej aż po (wielkie) systemy informatyczne wspomagające 
zarządzanie wielkimi organizacjami. Definicja użyteczności jest również określona przez normę 
ISO 9241 jako miara wydajności efektywności oraz satysfakcji użytkownika z danego narzędzia na 
drodze prowadzącej do uzyskania określonego celu. Zastosowanie rozwiązań informatycznych 
może poprawić wydajność jednakże warunkiem jest praca z systemami o wysokiej użyteczności co 
implikuje wzrost wydajności, łatwiejszą i przyjemniejszą pracę oraz nie powoduje uczucia 
frustracji czy zagubienia. Dotyczy to komputerów, oprogramowania, usług elektronicznych oraz 
wszelkich urządzeń interaktywnych. 

Odczuwana użyteczność produktu zależy m.in. od: 

Dopasowania funkcji produktu do potrzeb użytkownika. 
Poziomu trudności związanego z uruchamianiem i obsługą produktu. 
Poziomu trudności jaki użytkownik musi pokonać na poszczególnych etapach pracy 
aplikacji. 
Stopnia w jakim uzyskane wyniki pokrywają się z oczekiwaniami. 

Należy zwrócić uwagę, że termin użyteczność nie jest tożsamy z funkcjonalnością, chociaż  
w języku polskim są one często używane zamiennie. Nawet aplikacja spełniająca wszystkie 
wymagania funkcjonalne i w pełni realizująca założone cele nie będzie charakteryzować się 
wysoką jakością, jeżeli jej użyteczność nie spełni oczekiwań użytkowników końcowych. Niemal 
każdy użytkownik spotkał się z systemem, który mimo, iż dostarczał wielu różnorodnych  
i przydatnych funkcji został zaprojektowany w taki sposób, że jego używanie sprawiało wiele 
trudności. Efektem tego stanu często staje się odrzucenie danego produktu (aplikacji)  
i poszukiwanie innych odpowiedników realizujących podobne zadania. Mniejsza funkcjonalność 
uzupełniona prostotą i przyjemnością obsługi staje się przeważającym czynnikiem przy wyborze 
aplikacji z której będzie korzystał użytkownik końcowy. Do uzyskania produktu o wysokiej 
użyteczności prowadzą również odpowiednie techniki pozyskiwania wymagań użytkownika oraz 
projektowanie w oparciu o zasady psychologii interakcji człowiek-komputer (ang. HCI - Human-
Computer Interaction), jak i wykorzystanie określonych zasad budowy przyjaznego interfejsu 
użytkownika opartych zgodnych z zaleceniami ergonomii oprogramowania. 

3. UŻYTECZNOŚĆ W ASPEKCIE HUMAN – COMPUTER INTERACTION 

HCI(Human – Computer Interaction) – to dziedzina interdyscyplinarna, w której psychologia i inne 
nauki społeczne łączą się z informatyką i innymi dziedzinami technicznymi, mając wspólny cel 
czyli stworzenie systemu komputerowego, który będzie użyteczny i przydatny [1,2]. Celem działań 
specjalistów z zakresu użyteczności, HCI i ergonomii oprogramowania jest opracowanie 
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przyjaznej komunikacji człowieka z komputerem – a więc tzw. interfejsu użytkownika, który 
tworzą elementy takie jak np. paski narzędzi, ikony, okienka dialogowe, struktura menu oraz 
elementy sprzętowe np. mysz czy ekran dotykowy. 

Aby uzyskać najlepsze efekty przy przeprowadzaniu testów użyteczności należy:  

Prowadzić prace nad HCI w miejscu pracy. 
Wykorzystywać rozmowy prowadzone w parach przez użytkowników, jest to bardziej 
efektywne niż rozmowa badacza z użytkownikiem ponieważ różnice w sposobie 
postrzegania problemu mają istotny wpływ na jego rozwiązanie.  
Znaczące zwiększenie użyteczności projektu zyskuje się jeżeli istnieje przynajmniej jeden 
rzeczywisty użytkownik testujący system. 
Wymagane jest uwzględnienie odpowiedniego czasookresu w samym projekcie 
przeznaczonego na same testy użyteczności gdyż są one czasochłonne i wymagają wiedzy 
eksperckiej.  

Kluczem do sukcesu jest zastosowanie podejścia iteracyjnego, które polega na stopniowym 
doskonaleniu użyteczności produktu w oparciu o wykorzystanie odpowiednich zaleceń oraz wyniki 
regularnych testów i ocen użyteczności z udziałem przyszłych użytkowników. 

4. DLACZEGO UŻYTECZNOŚĆ JEST WAŻNA? 

Użyteczność jest ważna z kilku punktów widzenia: 

dla projektanta: użyteczność produktu o charakterze masowym w znacznym stopniu 
decyduje o sukcesie lub porażce produktu, o tym czy użytkownicy będą chętnie z niego 
korzystali i polecali go innym; 
dla mened era w przedsiębiorstwie: słaba użyteczność systemu, którego używają 
pracownicy, obniża ich produktywność, powoduje pomyłki, błędy i reklamacje, 
pogarszając w efekcie wizerunek firmy w oczach klientów; 
dla handlowca: na rynku produktów interaktywnych odczuwana przez nabywcę 
użyteczność umożliwia wybór pomiędzy systemami, które wywołują zadowolenie ze 
sprawnego wykonania zadania a systemami, które sprawiając trudności w obsłudze 
wywołują frustrację i niechęć. 

We wszystkich przypadkach niedostatki użyteczności produktu pociągają nieuzasadnione koszty 
związane z usuwaniem wad funkcjonalnych i użytkowych. Wpływa to na pogarszanie wizerunku 
firmy oraz w znacznym stopniu decydują o komercyjnym sukcesie lub porażce danego produktu. 

5. DOŚWIADCZENIA WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ UŻYTECZNOŚCI 

Autorzy niniejszego referatu posiadają własne doświadczenia w zakresie opracowywania  
i wdrażania oprogramowania w działach mierniczych. Artur Krawczyk od 2003 roku prowadził 
wdrożenie i opiekę nad bazą pomiarów deformacji szybowych w O/ZG „Polkowice – 
Sieroszowice”. Dariusz Biegun jest wieloletnim pracownikiem działu mierniczo – geologicznego 
kopalni KWK „Piast”. W swojej pracy opracował i wdrożył własne oprogramowanie do 
zarządzania zasobem map górniczych. Te doświadczenia stanowią dobrą bazę do analiz zmian 
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dokonanych w oprogramowaniu, które spowodowane były głównie chęcią podniesienia jego 
użyteczności dla pracowników działu mierniczego.  

5.1. Wybrane przyk ady wzrostu u yteczno ci Bazy Pomiarów Deformacji Szybowych 

5.1.1. Przyk ad wp ywu rozwi za  przyj tych na etapie projektu aplikacji na jej u yteczno   
w praktyce 

 

W trakcie realizacji początkowej fazy projektowania bazy podjęto szereg założeń wstępnych 
definiujących architekturę rozwiązania. Przyjęto określone warunki brzegowe działania bazy, które 
według pierwotnego założenia wydawały się prowadzić do uzyskania użytecznego 
oprogramowania. Warto wskazać na dwa przykładowe: 

Utworzenie jednego pliku bazy dla jednego szybu, 

Możliwość łatwej konfiguracji bazy dla obsługi utworzenia nowego szybu,  

Przyjęcie założenia o utworzeniu jednej bazy danych (jeden plik mdb) dla jednego szybu 
zostało zastosowane z następujących powodów: pomiary między szybami nie są ze sobą 
bezpośrednio powiązane, dołączenie do bazy pomiarów danych z kolejnego, dotychczas nie 
mierzonego szybu, nie będzie wymagało rekonstrukcji bazy - jedynie powielenia już istniejącego 
wzorcowego pliku bazy wraz z edycją jego lokalnych parametrów. Na wstępie pracy z bazą danych 
wydawało się to najprostszym i najbardziej intuicyjnym rozwiązaniem. Jego zaletą było wsparcie 
mnemotechniki stosowanej w dziale, która polegała na tym, że przez wiele lat dla pomiarów 
każdego szybu stosowano jeden plik arkusza programu Excel, i tego samego spodziewano się od 
bazy danych.  

Założenia te w praktyce działu mierniczego początkowo się sprawdziły. Jedna aplikacja mogła 
otwierać różne bazy poszczególnych szybów – każdy pracownik „posiadał swój szyb” a aplikacja 
była zainstalowana sieciowo co pozwalało korzystać z niej przez wszystkich pracowników. Przy 
obsłudze jednego typu pomiaru sytuacja wyglądała na zgodną z oczekiwaniami. Sukcesywne 
dokładanie funkcjonalności do bazy związanej z obsługą kolejnych rodzajów pomiarów 
spowodowało, że utrzymanie spójności tych baz danych okazało się dość pracochłonne. 
Rezygnacja z przynależności danego szybu do danej osoby i umieszczenie plików baz danych  
w sieci dostępnej dla całego działu spowodowało utrudnienia w aktualizacji zmieniających się 
struktur baz danych. Trudno było „upilnować” momenty w których dokonywano aktualizacji 
struktury bazy poszczególnych plików bazy. Kolejne aktualizacje struktur bazy danych  
w kolejnych plikach szybów stało istotnym problemem. Po wprowadzeniu kolejnych typów 
pomiarów tworzenie szybu poprzez ręczne wpisywanie danych w tabelach stało się również 
uciążliwe. Ponadto skutkowało czasami żądaniami modyfikacji funkcjonalności aplikacji tak aby tą 
czynność jednak też oprogramować.  

 Rozwiązaniem tej sytuacji było wprowadzenie jednego pliku bazy danych dla danych  
z wszystkich szybów. Wymusiło to rozszerzenie nazewnictwa reperów szybowych. Dotychczas 
identyfikowane one byłe przez numer linii oraz numer horyzontu np. L2H4. Wystarczyło 
wprowadzić dodatkowy identyfikator szybu. Wtedy nazwa reperu przyjęła postać P1L2H4 i dane 
ze wszystkich szybów mogłyby być przechowywane w jednej tabeli bazy danych. Zastosowane 
rozwiązanie w prosty sposób umożliwiło zastosowanie jednego pliku bazy danych dla całej 
kopalni. Również dla użytkownika nastąpiła kolosalna zmiana – zamiast kopiować plik i otwierać 
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pustą bazę danych w bazie danych pojawiły się dedykowane narzędzia przeznaczone do tworzenia 
definicji struktury pomiarowej szybu w tej bazie. W interfejsie pojawił się zwykły klawisz „Dodaj 
Szyb”. W edycji zakładki szybu pojawił się klawisz „Dodaj linię obserwacyjną”. Późniejsza 
eksploatacja systemu wykazała słuszność zmian dokonanych w jego architekturze – użyteczność 
aplikacji znacznie wzrosła. 

5.1.2. U yteczno  interfejsu wprowadzania danych w BPDSZ 
W programowaniu baz danych bardzo często stosuje się proste rozwiązania polegające na 

użyciu takich komponentów, które zalecane są przez firmy dostarczające technologii 
programowania. W związku z tym jeśli zaprojektowana została tabela w bazie danych a język 
programowania dostarcza obiekt typu „grid” który ma za zadanie pobierać dane z wybranej tabeli  
z bazy danych i wyświetlać je do edycji w interfejsie aplikacji, to przy budowie aplikacji właśnie 
do tego celu należy go użyć.  

W pierwszej wersji aplikacji szybowej bazy danych w ten sposób właśnie zrealizowano 
obsługę wprowadzania danych przemieszczeń poziomych. Kolejne przemieszczenia poziome są 
mierzone poprzez przyrosty wartości XY na poszczególnych horyzontach szybu a pomiędzy nimi 
mierzony jest kąt skręcenia. Wartości wpisywane są w formularz który następnie oblicza wartości 
rzeczywistych przemieszczeń poziomych.  

Na rysunku nr 1 przestawiono podstawowy interfejs przemieszczeń poziomych. 

 

Rys. 1 Okno dialogowe z pojedynczym obiekt typu „grid” 
Fig   1. Window with one object „grid” type 

Przyjęte na wstępnie wprowadzanie danych w układzie zwykłej tabeli typu „grid”  
w przypadku przemieszczeń poziomych nie sprawdziło się. Pojawiała się pewna liczba błędów, 
aplikacja przy obsłudze tego typu pomiaru nie zyskała zbyt pozytywnych opinii użytkowników, 
którzy postrzegali ją jako trochę gorszą tabelę arkusza kalkulacyjnego Excel. Z tego względu 
opracowano nowy interfejs, który pozwolił na znacznie bardziej intuicyjne wprowadzanie danych.  
Poprzez odpowiednie ułożenie kolumny „Kąt” wyraźnie zaprezentowano fakt, że pomiar ten 
dokonywany jest pomiędzy pomiarami przemieszczeń X,Y. Zastosowanie koloru tła sygnalizuje 
użytkownikowi typ danych – czy są to wartości wpisywane (białe tło) czy to są wartości obliczane 
(kolor tła szary). Istotnym jest fakt, że nowy interfejs jest generowany dynamiczne (za każdym 
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otwarciem formularza). Poniżej zaprezentowano poprawiony wygląd interfejsu okna dialogowego 
„Edycja przemieszczeń poziomych”.  

 

Rys. 2 Interfejs generowany dynamiczne  
Fig.  2. Dynamic generated interface 

Treść okna dialogowego na rys. 2 jest generowana w trakcie działania programu. Zanim zostanie to 
okno wyświetlone aplikacja najpierw odczytuje informacje o układzie reperów szybowej linii 
pomiarowej. Na tej podstawie dokonuje odczytów wartości przypisanych do poszczególnych 
reperów linii obserwacyjnej. Posiadając te informacje aplikacja generuje poszczególne pola 
wyświetlanych tabel. Pola są edytowalne a każde z tych pól jest osobnym obiektem. Cała 
wyświetlona tabela stanowi więc kolekcję obiektów. W tym przypadku zastosowano inną metodę 
rzutowania obiektów aplikacji na tabelę relacyjnej bazy danych.   

Oczywiście nowy dynamiczny interfejs jest kilkukrotnie droższy w programowaniu niż użycie 
przedefiniowanej kontrolki typu „grid”. Jednak warto czasami ponieść dodatkowe koszty na etapie 
projektowania i realizacji interfejsu tak aby był on bardziej użyteczny w przyszłości i powodował 
mniejszą liczbę błędów podczas wprowadzania danych do bazy.  

5.2. Do wiadczenia uzyskane w trakcie wdro enia map numerycznych na KWK „Piast” 

Wdrożenie systemu map numerycznych na KWK „Piast” było procesem długotrwałym, zostało 
przeprowadzone w dużej mierze przez ówczesnych pracowników połączonych działów 
mierniczego i informatyki oraz pomocy ze strony firmy „Mikroznak” szczególnie w początkowej 
fazie projektu. Był to proces pracochłonny a uzyskanie funkcjonalności na poziomie wdrożenia 
pozwalającego na wykorzystanie systemu na skalę przemysłową zajęło 10 lat. W jego trakcie 
okazało się, że nie które początkowe założenia nie były optymalne. Aby uzyskać takie wnioski 
niezbędna okazała się eksploatacja systemu na skalę przemysłową oraz stosowanie go do 
rozwiązywania zagadnień praktycznych pojawiających się w codziennej praktyce działu TMG. 
Wdrożenie systemu obejmowało trzy główne etapy: 

5.2.1. Planowanie wdro enia 
W 1994 roku zespół specjalistów prowadzony przez koordynatora ze strony działu informatyki  
B. Bekiera oraz wspierany przez ówczesnego kierownika działu TMG T. Cichego rozpoczął 
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tworzenie projektu mającego na celu stworzenie pierwszej w pełni funkcjonalnej mapy 
numerycznej wykorzystywanej w kopalni węgla kamiennego. W pierwszej fazie postanowiono 
określić warunki brzegowe niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia tego przedsięwzięcia. 
Został przeprowadzony przetarg, w którym wzięły udział trzy firmy „Intergraph”, Mikroznak  
i Clan. Każda firma przedstawiła swoją propozycje stworzenia numerycznej mapy do celów 
górnictwa węgla kamiennego. Określono takie parametry jak: 

Wymagania sprzętowe, 

Platformę programową 

Procedury wykorzystywana w trakcie trwania wdrożenia i po jego zakończeniu, 

Niezbędne aplikacje jakie zostaną użyte w trakcie modelowania systemu, 

5.2.2. Rozwój aplikacji  

Zaakceptowano rozwiązanie Autodesku proponowane przez Mikroznak, bazujące na systemie 
AutoCAD. Jako platformę sprzętową wybrano stacje HP Vectra - komputery klasy i486  
z systemem MS-DOS 6.2 i AutoCAD r12 w wersji angielskiej. Podstawowym problemem na 
etapie opracowania wdrożenia było określenie metody wraz z technologią, która pozwoli na 
przetransponowanie zasobu mapowego posiadanych materiałów w postaci analogowej do postaci 
cyfrowej z zachowaniem obowiązujących norm. Na etapie planowania wdrożenia oparto się na 
technologii skanowania map analogowych połączoną z wektoryzacją otrzymanych tą drogą 
materiałów. Do procesu wektoryzacji przewidziano dedykowane oprogramowanie współpracujące 
z systemem AutoCAD r12. Konwersja zasobów miała przebiegać dwuetapowo. W pierwszym 
etapie firma Mikroznak miała otrzymać wymagane materiały źródłowe w postaci pokładów 
mapowych, które z kolei zostaną transponowane do postaci wektorowej w formacie wynikowym 
możliwym do wczytania przez AutoCAD r12. W tej postaci zasoby powinny zostać dostarczone do 
działu TMG gdzie należało je opublikować w postaci wydruków i zweryfikować poprawność 
procesu transformacji zasobu analogowego do postaci numerycznej. W fazie projektowej 
zleceniodawca nie sformułował żadnych wymagań użyteczności w stosunku do zamawianego 
oprogramowania co bezpośrednio wpłynęło na jakość uzyskanego produktu. Za przykład może 
posłużyć nazewnictwo zastosowane do obiektów oraz w tablicach. Jako obiekty można tu 
rozumieć między innymi bloki a nazewnictwo stosowane w tablicach obejmuje między innymi 
warstwy, style itp. [Rys. 3]. 

SEP 2011, Sesja: Forum geodetów górniczych: 
Geomatyka górnicza • praktyczne zastosowania 

– 1315 –



Rys. 3 Nazewnictwo warstw zaproponowane przez Mikroznak 
Fig.  3  Naming layers proposed by Mikroznak 

 

 

Sposób w jaki nazwano warstwy zaprezentowany na tym przykładzie kłóci się z zasadami 
użyteczności. Posiada niezbędną funkcjonalność jak rozwarstwienie poszczególnych grup 
elementów na odpowiednich warstwach jednak z punktu widzenia ergonomii i użyteczności 
nazewnictwo to może powodować kłopoty we właściwym identyfikowaniu warstw a w efekcie 
znaczny wzrostem trudności podczas użytkowania tak skonstruowanego produktu. Zastosowane 
rozwiązanie charakteryzuje się niskim poziomem użyteczności. 

Obiekty występujące na mapie cechowała maksymalna prostota pod względem konstrukcji, należy 
przez to rozumieć że były one zbudowane z podstawowych elementów nie zapewniających 
żadnych asocjacji miedzy poszczególnymi elementami obiektu [Rys. 4], 
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które powinny być zgrupowane w jeden element. Taka konstrukcja obiektów nie pokrywała się  
z oczekiwaniami gdyż wymagała wykonywania dodatkowych działań mających na celu 
zapewnienie spójności projektu. Było to następstwem założenia, że za główny cel projektu 
ustalono uzyskanie wydruku docelowo zgodnego z mapą podstawową. W razie wystąpienia 
niezgodności należało wprowadzić poprawki do zasobu cyfrowego. W ramach pomocy technicznej 
firma Mikroznak zobowiązała się do przygotowania niezbędnych narzędzi wspomagających 
wprowadzanie danych do zasobu mapowego. 

5.2.3. Proces wdro enia 
Z początkiem 1995 roku przekazano pierwsze podkłady mapowe do wektoryzacji w firmie 
Mikroznak, jednocześnie zostały dostarczone 4 stacje HP wraz z oprogramowaniem AutoCAD r12. 
Dostarczone podkłady były wykonane w skali 1: 2000 zatem materiały przygotowane do 
publikowania również zostały przetworzone do tej samej skali. Już na tym etapie powstało kilka 
istotnych problemów. Pierwszym z nich była sama konstrukcja symboli występujących na mapie, 
niektóre wydawały się oczywiste inne nastręczały ogromnych problemów. Ponieważ był to projekt 
pionierski nie można było uzyskać zbyt wielu wskazówek ze strony innych rozwiązań. Można 
powiedzieć, że w dużej mierze na tym etapie tworzenia systemu „potrzeba była matką 
wynalazków”, co nie wpływało pozytywnie na ergonomię proponowanych rozwiązań gdyż główny 
nacisk był położony na stworzenie podstawowych funkcjonalności wymaganych do uruchomienia 
projektu. Mikroznak zaproponował swoją systematykę obejmującą wszystkie niezbędne elementy 
jakie mogą być stosowane na mapach górniczych. Również dostarczone narzędzia do obsługi 
zasobu pozostawiały sporo do życzenia. Po przeanalizowaniu uzyskanych tą drogą materiałów 
postanowiono przeprowadzić test na wybranym fragmencie. Aby powstały produkt nie był tylko 

Rys. 4 Brak powiązania elementów składowych obiektu. 
Fig.  4 No links components of the object. 
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nieudanym eksperymentem, niezbędne stało się wykorzystanie otrzymanych materiałów  
w codziennej pracy działu. Powstał zespół w składzie: D. Biegun, K. Olearczyk, J Krawczyk,  
H. Malina, który miał zadbać o rozwój projektu. Ponieważ zaproponowane nazewnictwo warstw 
nastręczało wiele problemów i było czynnikiem stymulującym błędne rozmieszczenie elementów 
na warstwach mapy D. Biegun przygotował nową specyfikację [Rys. 5].  

Zawierała ona nowe funkcjonalności pozwalające na jednoznaczne przypisanie elementów obiektu 
do określonych warstw z jednoczesną blokadą umieszczania ich na warstwach nie zgodnych ze 
specyfikacją w trakcie procesu nanoszenia czy też edycji. Po przyjęciu proponowanych zmian 
dzięki współpracy z działem informatyki KWK „Piast” stworzono bezpieczny mechanizm 
pozwalający na wprowadzenie wymaganych modyfikacji do systemu. Mechanizm ten był 
realizowany dzięki zewnętrznej aplikacji tłumaczącej pierwotną strukturę zasobu mapowego 
zgodnie z przyjętymi wytycznymi. Specyfikacja ta była lepiej przystosowana do potrzeb działu 
TMG pod względem użyteczności, był to pierwszy krok na drodze powstania sytemu, który 
funkcjonuje obecnie. 

5.2.4. Eksploatacja systemu Draw 
 

 

5.2.4.1. Optymalizacja okien dialogowych 

Pierwsza wersja Draw powstała w sierpniu 1995r i była przeznaczona do współpracy  
z AutoCAD r12 w wersji angielskiej. Program zawierał dwa moduły: moduł do wnoszenia 
wyrobisk i moduł do wnoszenia kot. W tej wersji nie było zaimplementowanych żadnych okien 
dialogowych. Po wydaniu komendy z klawiatury aplikacja pobierała dane z pliku tekstowego i po 
wykonaniu niezbędnych obliczeń wnosiła je do bieżącego rysunku. Wersja ta nie posiadała 
żadnych dodatkowych mechanizmów kontrolnych. W lutym 1995 roku pojawiła się wersja 2.0  

Rys. 5 Nazewnictwo warstw w nowej specyfikacji. 
Fig.  5 Naming layers in new specification. 
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w tej wersji dodano pierwsze kontrolne mechanizmy takie jak automatyczne 
rozmieszczenie elementów na właściwych warstwach kontrola stylu tekstu 
wykorzystywanego do opisów punktów i kot oraz pierwsze okno dialogowe 
wykorzystywane do otwarcia pliku z danymi. Wrzesień 1996r to kolejna wersja 
programu „Draw 3.0”, od tej wersji pojawiły się okna dialogowe oraz nowa 
funkcjonalność – możliwość wnoszenia uskoków na wyrobisko. W styczniu 1998r. 
powstała wersja „Draw 3.4” Był to już bardzo rozbudowany program. Dodano wiele 
funkcjonalności, poszczególne moduły były obsługiwane przez okna dialogowe  
z włączona kontrolą błędów. Wszystkie polecenia uruchamiano z paska bocznego 
AutoCAD z menu DRAW [Rys. 6 ]. 

 

 

Luty tego samego roku przyniósł wersją „Draw 4.0” Była to finalna wersja dedykowana dla 
systemu DOS. Pojawiło się w niej okno dialogowe wykorzystujące slajdy jako przyciski 
aktywujące poszczególne moduły programu. [Rys. 7] 

 

Menu piktogramowe zostało również wykorzystane w module wprowadzającym tamy 
wentylacyjne na istniejące wyrobiska [Rys. 8]. 

Rys. 7 Menu oparte na slajdach w oknie dialogowym 
Fig.  7 Menu based on slide image in dialog box 

Rys. 6 Uruchamianie pakietu z panelu bocznego w  AutoCAD r12 
Fig.  6 Starting package sidebar in AutoCAD r12 
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Rys. 10 Plik wsadowy
Fig.  10 Batch file 

 

Dzięki takiemu rozwiązaniu operacja wnoszenia tam jest znacznie czytelniejsza nawet dla 
użytkowników nie zajmujących się standardowo tą procedurą. Na rysunku [Rys. 9]  

przedstawione jest okno dialogowe do wprowadzania wyrobisk i kot. Jak można zauważyć w tej 
wersji oprogramowania brak jeszcze pomocy kontekstowej dla poszczególnych okien 
dialogowych. Pliki wsadowe służące do wprowadzania danych musiały być preparowane w dość 
sterylny sposób gdyż aplikacja nie była w pełni odporna na błędy występujące w pliku wsadowym 
[Rys. 10]. 

  

Sposób zapisu był prosty i czytelny dla osób prowadzących roboty 
górnicze. Dalszy rozwój pakietu był ukierunkowany na optymalizację 
działania pakietu pod katem użyteczności i funkcjonalności. Pod koniec 
roku 2003 pojawiła się nowa wersja pakietu „Draw 5.1” w pracująca  
w środowisku Windows [Rys. 11]  

Rys. 8 Okno dialogowe dla tam 
Fig.  8 Dam window dialog box 

Rys. 9 Przykład okna dialogowego  
Fig.  9 Example dialog box 
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Zmiany polegały głównie na poprawie niezawodności i dostosowaniu pakietu do środowiska 
Windows. Okno dialogowe do rysowania wyrobisk i kot uległo nieznacznemu uproszczeniu, było 
to związane ze zmianami wprowadzonymi w algorytmach pakietu oraz uproszczeniem formatu 
pliku wsadowego zasilającego bazę rysunku. [Rys. 12] 

Pod koniec roku 2006 powstała wersja „Map-Draw 6.1” Ta wersja posiada już pomoc kontekstową 
Podobnie jak w wersji 5.1 główne procedury były uruchamiane z paska narzędziowego [Rys. 13] 
co przyspieszyło dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji 

 

Pozostałe funkcjonalności są udostępnione z menu rozwijalnego. W trakcie użytkowania pakietu 
wynikła potrzeba zwiększenia funkcjonalności pakietu przez dodanie kilku opcji, jedną z nich była 
możliwość wyboru skali generowanych obiektów podczas wnoszenia ich do zasobu mapowego. 
Rozwiązanie to pozytywnie wpłynęło na ergonomie pracy gdyż nie było już wymagane ręczne 
przeskalowywanie poszczególnych elementów do wymaganej skali (innej niż 1:2000) [Rys 14].  

Rys. 13. Rozwój belki narzędziowej 
Fig.  13. Development of the tool bar 

Rys. 12 Nowe okno dialogowe 
Fig.  12 New dialog box 

Rys. 11 Belka narzędziowa dla Draw 
Fig.  11 Tool bar for Draw 
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 5.2.4.2. Modernizacja ergonomii kartowania otworu uko nego  

Bardzo dobrym przykładem zmian zachodzących w ergonomii i technologii jest modyfikacja 
procedury wprowadzającej otwór ukośny z wyrobiska. Do wersji 5.x nie było żadnych 
mechanizmów pozwalających na uzyskanie symbolu otworu wierconego z wyrobiska. Cały obiekt 
musiał być rysowany ręcznie z wykorzystaniem takich elementów składowych jak okr g + linia + 
tekst, należało pamiętać o nadaniu odpowiednich cech dla poszczególnych elementów obiektu, 
uzyskane elementy w bazie rysunkowej nie identyfikowały się z wygenerowanym obiektem. 
Procedura ta była bardzo pracochłonna i wymagała dużej uwagi użytkownika. W celu 
usprawnienia tej procedury począwszy od wersji 5.x powstała funkcja pozwalająca na wniesienie 
otworu w sposób półautomatyczny [Rys.15]  

Jednakże nadal nie uzyskano wspólnego identyfikatora przypisanego do utworzonego obiektu 
(brak wzajemnego powiązania elementów w obiekcie). Po wprowadzeniu tej informacji do 
rysunku dalsza edycja była możliwa jedynie z wykorzystaniem zwykłych narzędzi edycyjnych 
jakie posiada AutoCAD dla każdego elementu z osobna [Rys. 16].  

 

Rys. 14 Rozbudowa okna dialogowego 
Fig.  14 Expansion of the dialog box 

Rys. 15 Okno dialogowe otworu geologicznego 
Fig.  15 Dialog for geological hole 
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W dalszym ciągu nie uzyskano możliwości generowania obiektów wielkoskalowych gdyż nie 
pozwalała na to budowa utworzonego obiektu. Aby przeskalować tak powstały otwór należało 
przeprowadzić tą operacje niezależnie dla każdego elementu składowego obiektu, kolejnym 
krokiem były działania mające na celu uczytelnienie zasobu w rejonie obejmującym występowanie 
danego otworu.  

Najnowsza wersja „Map-Draw” dzięki zastosowaniu technologii bloków dynamicznych  
w połączeniu z technologią wykorzystującą reaktory pozwoliła przejść na zupełnie nowy poziom 
pod względem ergonomii interfejsu oraz użyteczności dla procedury kratowania otworu. Podczas 
pierwszego uruchomienia system ustala skalę rysowanych obiektów, która jest zapisywana  
w rysunku [Rys. 17].  

Następnie należy uzupełnić okno dialogowe otworu [Rys. 18] 

Rys. 17 Wybór skali obiektów 
Fig.  17 The choice of scale objects 

Rys. 16 Otwór naniesiony na mapę.  
Fig.  16 The hole marked on the map. 

Rys. 18 Nowe okno dialogowe otworu geologicznego 
Fig.  18 New dialog box for geological hole  
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w efekcie otrzymujemy symbol otworu na mapie [Rys. 19].  

Wszystkie elementy tego obiektu są ze sobą powiązane dynamicznie. Taki sposób konstrukcji 
pozwala na łatwą modyfikację obiektu, operacje typu przesuniecie, obrót czy edycja 
poszczególnych elementów nie nastręczają już problemów, nie powoduje to również utraty 
integralności struktury obiektu. Natomiast edycja polega na wywołaniu procedury edycyjnej  
i modyfikacji wybranych parametrów. Możliwe jest również przenoszenie tak skonstruowanych 
obiektów między rysunkami posiadającymi różne skale. Po wstawieniu, obiekt może dziedziczyć 
parametry zgodne ze skalą rysunku, do którego zostanie wstawiony.  

Rys. 19 Dynamiczny otwór geologiczny  
Fig.  19 Dynamic geological hole 
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Tabela wzrostu u yteczno ci pakietu.

Tabela 1 Tabelaryczne zestawienie poszczególnych wersji Map-Draw 
Table   1 A tabular summary of the various versions of Map-Draw 

5.2.3. Kierunki rozwoju u yteczno ci w dalszej perspektywie 

Obecnie trwają prace nad zastosowaniem paneli, jest to bardziej 
przyjazny dla użytkownika mechanizm pozwalający w prosty sposób 
zarządzać wybranymi funkcjami pakietu [Rys. 20]. Panele pojawiły się 
wraz z blokami dynamicznymi w wersji AutoCAD 2007, dzięki ich 
prostocie nie jest wymagana wiedza programistyczna do wykonania 
konfiguracji paneli na własne potrzeby, jak chociażby dodanie prostych 
funkcji czy akcji. Za pomocą wyzwalaczy jakimi są ikony z panelu można 
wywoływać poszczególne funkcje takie jak uruchamianie własnych 
procedur czy wstawianie obiektów (np. bloków dynamicznych, rodzajów 
linii i innych). Dodatkowe możliwości paneli pozwalają na umieszczanie 
obiektów z wstępnie przypisanymi cechami według przyjętych ustaleń co  
w znacznym stopniu podnosi ergonomię tego rozwiązania, zostaje 

Rys. 20 Panel narzędziowy Map-Draw 9  
Fig.  20 Tool panel Map-Draw 9 

Data wydania Nazwa Wersja AutoCAD Uwagi 

Sierpień 1995 Draw 1.0 
R12  
DOS 

Brak okien dialogowych, wszystkie poleczenia uruchamiane  
z linii poleceń, brak mechanizmów kontrolnych. 

Luty 1995 Draw 2.0 
R12/R13  

DOS 
Brak okien dialogowych, wszystkie poleczenia uruchamiane  
z linii poleceń, wprowadzono pierwsze mechanizmy kontrolne. 

Wrzesień 1996 Draw 3.0 
R12/R13  

DOS 
Pierwsze ona dialogowe wszystkie polecenia uruchamiane z linii 
poleceń 

Styczeń 1998 Draw 3.4 
R12/R13  

DOS 
Wykorzystania slajdu jako przycisku aktywującego wybór 
poszczególnych rodzajów tam 

Luty 1998 Draw 4.0 
R13/R14  

DOS/Windows 
Wykorzystania slajdów w menu piktogramowym jako przycisków 
aktywujących funkcje pakietu 

Listopad 2003 Draw 5.0 
R14/2000  
Windows 

Wprowadzenie belki narzędziowej zastępującej menu 
piktogramowe, podniesienie niezawodności pakietu 

Marzec 2006 Draw 6.0 
2004  

Windows 
Wprowadzenie pomocy kontekstowej, rozbudowa funkcjonalności 
i zwiększenie ergonomii pakietu 

Wrzesień 2009 Map-Draw 7.0 
2007  

Windows 
Przebudowa silnika, usunięcie ograniczeń co do ilości 
wczytywania danych dowolne oznaczenie punktów 

Maj 2010 Map-Draw 8.0 
2010  

Windows 
Adaptacja do systemów 64 bit pracujących w systemie 
operacyjnym Vista 

Rok 2011 Map-Draw 9.0 
2011  

Windows 
Wprowadzenie wieloskalowych obiektów dynamicznych, 
zastosowanie paneli 
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wyeliminowana co najmniej jedna akcja ze strony użytkownika co z kolei wpływa na 
niezawodność zastosowanego rozwiązania.  

5.3. Podsumowanie prac nad aplikacjami mapowymi  

Uzupełnianie zasobu mapowego bez dedykowanych narzędzi jest możliwe ale całkowicie nie 
uzasadnione z punktu widzenia ergonomii pracy na stanowisku roboczym. Niestety sam AutoCAD 
nie dysponuje wystarczającymi mechanizmami pozwalającymi na uzupełnianie i edycję zasobu  
w sposób zgodny z potrzebami branżowymi (brak specjalizowanych nakładek/narzędzi).  

Dostarczone oprogramowanie, które zostało przygotowane na potrzeby projektu w 
połowie lat 90-tych, nie spełniało wymagań pod żadnym z rozpatrywanych aspektów, było ono 
przygotowane w warunkach „laboratoryjnych” w zupełnym oderwaniu od realiów panujących w 
dziale TMG. Nie zostały zatem spełnione podstawowe warunku użyteczności, funkcjonalność 
również pozostawiała wiele do życzenia. W takiej sytuacji pracownicy odpowiedzialni za 
wdrożenie systemu zostali zmuszeni do wypracowania własnego modelu opartego o zasady 
obowiązujące w dziale TMG. Postanowiono wprowadzić własne rozwiązania mające usprawnić 
mechanizm tworzenia i edycji zasobu czyli stworzyć narzędzia dedykowane. Kolejno powstawały 
niezbędne moduły. Dodanie nowych funkcjonalności i mechanizmów kontrolnych zaowocowało 
wyraźnym wzrostem użyteczności i uprościło sam proces edycji, zasilania zasobu mapowego. 
Autorem tych modyfikacji był D. Biegun. W trakcie tworzenia narzędzi korzystał z cennego 
wsparcia starszych współpracowników posiadających ogromne doświadczenie praktyczne. Dzięki 
temu powstający produkt mógł osiągnąć w ostatecznej wersji wymagany poziom użyteczności 
wraz z niezbędną funkcjonalnością. 

6. UŻYTECZNOŚĆ W KONFLIKCIE Z WDROŻENIEM (TERMIN I BUDŻET) 

Obecnie w KW S.A. został zakupiony system „Geolisp”, który również bazuje na systemie 
AutoCAD ale nie został on w pełni przystosowany do naszych potrzeb. Jest to system, który 
obecnie pracuje na poziomie laboratoryjnym cechuje się olbrzymią ilością funkcjonalności, nad 
którą trudno jest zapanować. Niestety zauważono brak dbałości o szczegóły takie jak 
optymalizacja okien dialogowych, zasypywanie użytkownika nadmiarem zbędnych informacji. 
Obsługa programu wydaje się być czytelna jedynie dla programisty natomiast zwykły użytkownik 
nie jest w stanie opanować wszystkich funkcji programu. Ze względu na zastosowane rozwiązania 
i wsteczną kompatybilność aplikacja nie pozwala na stosowanie nowoczesnych trendów 
obowiązujących obecnie w powszechnie stosowanych aplikacjach co powoduje niską czytelność  
i intuicyjność interfejsu. Bardzo trudno jest wymóc na programistach wprowadzenie zmiany  
w interfejsie gdyż oprogramowanie zostało zakupione w formie „as is”. Takie podejście nie 
pozwala na ewolucję zakupionego oprogramowania w kierunku zmian mających na celu 
poniesienie ergonomii z kolei programiści bardzo często na etapie wdrożenia nowego systemu 
zmieniali obsługę interfejsu co zdecydowanie pogarszało komfort pracy. We wdrażanym systemie 
daje się zauważyć tendencje polegającą na „Efekcie Frankensteina” czyli sklejaniu często wielu 
modułów posiadających podobną funkcjonalność nierzadko już istniejących co w tym przypadku 
nie służy wzrostowi użyteczności a wręcz ją obniża. W efekcie tych działań otrzymujemy 
dublujące się funkcjonalności, wzrost stopnia skomplikowania systemu a ze strony użytkownika 
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obsługujących ten produkt wzrost zniechęcenia i frustracji. Wdrażany system jest obecnie na 
wczesnym etapie i musi upłynąć jeszcze sporo czasu przy założeniu, że będzie istniał 
konstruktywny przepływ informacji i sugestii pomiędzy użytkownikami a programistami aby mógł 
on w pełni spełnić założenia systemu, który powinien funkcjonować w kopalniach węgla 
kamiennego.  

7. PODSUMOWANIE 

Na podstawie zebranych doświadczeń autorów podczas wrażania i modernizowania opisanych 
aplikacji oraz na podstawie obserwacji innych wdrożeń można przyjąć wniosek o dominacji 
znaczenia funkcjonalności aplikacji nad jej użytecznością. Często związane jest to z tzw. 
poziomem  wdrożenia [6]. W praktyce najlepszą użyteczność aplikacja uzyskuje na trzecim 
poziomie wdrożenia gdy pracownik sam wykonuje lub osobiście zleca do wykonania aplikację na 
której będzie pracował. W pozostałych sytuacjach zamawianie nowego oprogramowania na 
poziomie 2 (kierownik działu) lub poziomie 1 (właściciel zakładu górniczego) związane jest  
z ryzykiem otrzymania produktu o tej samej funkcjonalności ale niższej użyteczności. Bardzo 
często wdrożenia realizowane na poziomie 1 mają bardzo wyśrubowane terminy realizacji.  
W praktyce termin realizacji wdrożenia oprogramowania zwykle okazuje się zbyt krótki aby był 
czas na poprawki związane z użytecznością aplikacji. Również bardzo często budżety wdrożenia 
nie pozwalają na realizację dodatkowych zadań. W tej sytuacji przestaje być też istotny poziom 
trudności obsługi interfejsu oraz samej aplikacji, ważne aby istniała możliwość zrealizowania 
założonych celów postawionych przed aplikacją. Gdy użyteczność aplikacji jest skrajnie niska  
pracownicy często są zmuszani do realizowania swoich zadań we własnym zakresie. Inną metodą 
rozwiązania braku użyteczności aplikacji są nowe wdrożenia oprogramowania w dziale. Dla 
pracowników stanowi to okazję do ponownej próby pozyskania już posiadanej funkcjonalności,  
w taki sposób aby uzyskać jej wyższą użyteczność. W konsekwencji doprowadza to do powstania 
źródeł dodatkowych kosztów dla firmy. Stąd też autorzy podkreślają znaczenie użyteczności 
oprogramowania w procesie jego projektowania i wdrażania. Na zakończenie należy podkreślić, że 
rozwój użyteczności oprogramowania jest drogą jednokierunkową. Użytkownik, który raz 
skorzysta z bardziej użytecznego oprogramowania z trudem później akceptuje w swojej pracy 
mniej użyteczne aplikacje, a przez to dla niego gorsze oprogramowanie.   

 Z tego powodu można podsumować omówione zagadnienie stwierdzeniem, że kluczem 
do sukcesu wdrożenia oprogramowania jest wytworzenie takiego produktu informatycznego, który 
realizuje założoną funkcjonalność w przyjazny i wygodny dla pracownika sposób.     
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INCREASING EFFICIENCY IN THE TECHNICAL DEPARTMENTS OF MINES BY 
INCREASING THE USABILITY AND PRODUCTIVITY SOFTWARE USED

Abstract:  

The article on the basis of two applications: packet Map-Draw and Deformation Measurement 
Databases Shaft presents the issues being associated with improved ergonomic handle these 
applications and increase their usefulness. There are presented a definition of software usability 
and ergonomics of computer applications. Both of these concepts are the subject of an 
interdisciplinary research field of science which is HCI - Human-Computer Interaction.
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Współdzielenie danych przestrzennych 
w systemach informatycznych 
 
 
Tomasz Kubik 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Trudno jest przecenić rolę i znaczenie danych przestrzennych w administracji, 
biznesie i życiu codziennym. Jednak mimo dającego się zauważyć postępu w dziedzinie ich wyko-
rzystania częstokroć zdarza się, że potencjalni użytkownicy danych przestrzennych nie znają ogra-
niczeń ani możliwości oferowanych im technologii, zaś twórcy rozwiązań informatycznych mają 
duże problemy w identyfikacji i zrozumieniu potrzeb użytkowników. Stąd też szczególnego zna-
czenia nabiera potrzeba wzajemnego zrozumienia pomiędzy obiema stronami, od której wszak za-
leży sukces danego przedsięwzięcia. Temat podjęty w pracy dotyczy współdzielenia danych prze-
strzennych. Rozwinięto go w dwóch płaszczyznach: metodologii budowania rozwiązań informa-
tycznych oraz szczegółów technologii związanych bezpośrednio z praktycznym wykorzystaniem 
danych przestrzennych w środowiskach rozproszonych. Przedstawione informacje powinny przy-
czynić się do wyjaśnienia niejasności pomiędzy użytkownikami i twórcami systemów informatycz-
nych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Dane przestrzenne, systemy informacyjne, systemu informatyczne 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
W powszechnym użyciu terminy system informacyjny i system informatyczny traktowane są jak 
synonimy. Jest to błędne mniemanie, wynikające z niejednoznacznego zrozumienia pojęcia infor-
macji i systemu oraz ich wpływy na przebieg procesów decydujących o poprawnym funkcjonowa-
niu przedsiębiorstw, instytucji lub też całych społeczności. Prowadzi to często do powstawania 
konfliktów na styku pomiędzy użytkownikami a twórcami rozwiązań informatycznych. Pełne zro-
zumienie roli informacji, zidentyfikowanie jej przepływów oraz wpisanie ich w ogólny schemat 
funkcjonowania danej jednostki czy organizacji powinno być etapem wstępnym przed próbą ich 
komputeryzacji. Tymczasem często bywa tak, że komputeryzacja odbywa się na drodze dostoso-
wania obiektu do technologii i możliwości technicznych, a nie technologii i możliwości technicz-
nych do obiektu. Przyjęcie technicznego punktu widzenia na systemy informatyczne prowadzi 
w konsekwencji do powstawania rozwiązań rozbieżnych z oczekiwaniami, zdominowanych przez 
technologie, trudnych do modyfikacji i efektywnego wykorzystania. Wina za taki stan rzeczy leży 
często po obu stronach, zarówno twórców systemów informatycznych, którzy nie zawsze dokłada-
ją należytych starań przy projektowaniu rozwiązań, jak i zamawiających systemy, którzy nie są w 
stanie dobrze zdefiniować swoich potrzeb i określić wszystkich uwarunkowań. 
 Szczególnym typem informacji przetwarzanej w systemach informacyjnych jest informacja 
przestrzenna. Ponieważ z informacją tą wiążą się niemal wszystkie dziedziny życia i biznesu, stała 
się ona nieodzownym czynnikiem mającym wpływ na planowanie i podejmowanie decyzji. Infor-
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macja przestrzenna powstaje na bazie danych przestrzennych i może być bogata lub też uboga 
w treść, zależnie od zakresu dostępnych danych i wyników wykonywanych analiz. Jednak o waż-
kości informacji nie tyle decyduje bogactwo jej treści, co spełnienie oczekiwań. Tak więc jakie da-
ne gromadzić, jak je przetwarzać i analizować oraz do jakich celów je wykorzystywać – oto pod-
stawowe pytania, na które muszą być znalezione odpowiedzi już w trakcie projektowania danego 
systemu informacyjnego. Od tych odpowiedzi zależeć będzie poprawność identyfikacji przepły-
wów informacji, na ich podstawie generowane będą wymagania nakładane na budowane systemy 
informatyczne. Systemu informatyczne mogą być budowane od podstaw w ramach specjalistycz-
nych projektów (zgodnie z metodyką prowadzenia takich projektów) lub też dostarczane jako go-
towe produkty (wymagające dostrojenia do potrzeb w miejscu wdrożenia). Każde z tych podejść 
niesie ze cały bagaż zalet i wad. Ostateczny wybór któregoś z nich powinien bazować na gruntow-
nym poznaniu i właściwej ocenie tego bagażu. 
 W niniejszej pracy opisano podstawowe zagadnienia związane z budową systemów informa-
tycznych. Zwrócono uwagę na poszczególne fazy cyklu życia takich systemów w kontekście ich 
tworzenia i wdrożenia. Pokazano, jak na tym tle wygląda współdzielenie danych przestrzennych. 
Omówiono też podstawowe mechanizmy realizacji dostępu do danych przestrzennych. 
 
 
1. BUDOWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 
 

1.1. Systemy informacyjne i systemy informatyczne 
 

W ogólnym ujęciu system informacyjny to zespół środków materialnych, finansowych, technicz-
nych, informacyjnych, proceduralnych i ludzi, zapewniający sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem. 
Dobrze funkcjonujące systemy informacyjne mają decydujący wpływ na skuteczność i efektyw-
ność zarządzania, decydują o przewadze konkurencyjnej i o osiąganiu strategicznych celów. Wśród 
funkcji systemu informacyjnego wyróżnia się: gromadzenie informacji, przetwarzanie informacji, 
przechowywanie informacji, prezentacja informacji, przesyłanie informacji. Biorąc pod uwagę za-
kres obsługiwanych funkcji oraz poziom organizacyjny, na jakim systemy informacyjne są wyko-
rzystywane, wyróżnia się: systemy ewidencyjno-sprawozdawcze, wspomagające podejmowanie de-
cyzji, usprawniające funkcjonowanie biura itp. Zestawienie to można rozszerzać o kolejne grupy 
czy kategorie,  najczęściej jednak wymieniane są: 
– Systemy Informacyjne (ang. Information Systems). 
– Systemy Wsparcia Operacyjnego (ang. Operations Support Systems). 
– Systemy Transakcyjne (ang. Transaction Processing Systems). 
– Systemy Sterowania Procesami (ang. Process Control Systems). 
– Systemy Nowoczesnego Biura (ang. Office Automation Systems). 
– Systemy Współpracy w Przedsiębiorstwie (ang. Enterprise Collaboration Systems). 
– Systemy Informacyjne Zarządzania (ang. Management Information Systems). 
– Systemy Wspomagania Zarządzania (ang. Management Support Systems). 
– Systemy Wspomagania Decyzji (ang. Decision Support Systems). 
– Systemy Wspomagające Kierownictwo (ang. Executive Support Systems). 
– Systemy Informacyjne Kierownictwa (ang. Executive Information Systems). 
– Systemu Informacji Przestrzennej (ang. Spatial Information Systems). 
– Systemy Informacji Terenowej (ang. Land Information Systems). 
– Systemy Informacji Geograficznej (ang. Geographic Information Systems). 
 Istnieją też systemy informacyjne, które trudno jednoznacznie zaklasyfikować. Są to na przy-
kład systemy wspomagające zarządzanie relacjami z klientami zgodnie ze strategią i filozofią dzia-
łania przedsiębiorstwa mającej na celu poprawę kontaktów z klientami (ang. Customer Relation-
ship Management); systemy ekspertowe (ang. Expert Systems), gromadzące wiedzę i służące auto-
matycznemu rozwiązywaniu problemów; systemy zarządzania dokumentami (ang. Document Ma-
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nagement Systems), wchodzące w skład większości systemów związanych z raportowaniem i obie-
giem dokumentacji. Te ostatnie, z racji technologicznego i technicznego wsparcia, zaliczane są ra-
czej do systemów informatycznych niż informacyjnych. 
 W ogólnym ujęciu system informatyczny to zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego fun-
kcją jest przetwarzanie danych z użyciem technik komputerowych, a w szczególności sprzętu i op-
rogramowania. Mimo mocnego związku tej definicji z techniką, system informatyczny nie może 
być postrzegany jedynie jako narzędzie programowe i sprzęt. Jego funkcjonowanie zależy w rów-
nej mierze od środków technicznych, jak i od użytkowników, istniejących elementów organizacyj-
nych (procedur), informacyjnych (wiedzy) oraz środowiska (otoczenia). System informatyczny jest 
bowiem częścią systemu informacyjnego, służącym do udoskonalania funkcji, szybkości i precyzji 
działania algorytmów oraz do zwiększenia możliwości przetwarzania, zabezpieczania i przekazy-
wania informacji użytkownikom. 
 Systemy informatyczne mogą mieć różną złożoność, skalę i zakres zastosowań. Przyjęło się 
dzielić je na: cząstkowe (działające w obszarze jednej dziedziny, obejmujące wybrane jej funkcje 
lub podfunkcje użytkowe), dziedzinowe (działające w obszarze jednej dziedziny, obejmujące wszyst-
kie lub prawie wszystkie jej funkcje użytkowe), kompleksowe (oferujące funkcje użytkowe przy-
najmniej dla dwóch różnych dziedzin przedmiotowych). W powszechnym użyciu najczęściej moż-
na spotkać niewielkie dziedzinowe rozwiązania, które dobrze sprawdzają się w rozwiązywaniu kon-
kretnych problemów. Jednak coraz częściej, szczególnie dużych organizacji, wdrażane są zintegro-
wane i kosztowne systemy obejmujące wszystkie dziedziny aktywności. Wśród takich systemów 
można wyróżnić systemy planowania potrzeb materiałowych (ang. Material Requirements Plan-
ning, MRP), systemy zarządzania łańcuchem dostaw (ang. Supply Chain Management, SCM), sys-
temy zarządzania cyklem życia produktu (ang. Product Lifecycle Management, PLM), systemy 
planowania zasobów przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Resource Planning, ERP). 
 W przemyśle i biznesie od lat funkcjonują systemy informatyczne wspierające procesy produk-
cyjne. Są to systemy wspomagające projektowanie wyrobów (ang. Computer-Aided Design, CAD), 
wykonywanie prac inżynierskich (ang. Computer-Aided Engineering, CAE ), wytwarzanie (ang. 
Computer-Aided Manufacturing, CAM), planowania procesów (ang. Computer-Aided Process Pla-
nning, CAP), zarządzania jakością (ang. Computer-Aided Quality Control/Assurance, CAQ), pla-
nowanie i zarządzanie produkcją (ang. Production Planning and Control, PPC). Ich rozwój dopro-
wadził do powstania systemów zintegrowanego wytwarzania (ang. Computer-Integrated Manufac-
turing, CIM). 
 Wśród licznych kategorii i typów systemów informatycznych szczególną rolę zaczynają odgry-
wać zintegrowane środowisko pracy grupowej (ang. Integrated Collaborative Environment, ICE). 
Mogą one udostępniać aplikacje biznesowe, komunikatory i pocztę elektroniczną, tablicę ogłoszeń 
i kalendarze zdarzeń, narzędzia biurowe, przeglądarki zasobów i inne komponenty w jednym, zin-
tegrowanym środowisku. Mogą one służyć do prowadzenia bieżących prac w firmie czy instytucji, 
mogą też służyć do realizacji konkretnego zadania, na przykład do prowadzenia projektów infor-
matycznych. Ich główną cechą jest możliwość współdzielenia danych przez wielu użytkowników, 
kontrola wersji (tj. możliwość śledzenia zmian dokonywanych w różnych momentach przez róż-
nych użytkowników na różnych zasobach, z numeracją kolejnych wersji i rozwiązywaniem ewen-
tualnych konfliktów), możliwość planowania i monitoringu postępu prac, dostępność różnych ka-
nałów komunikacyjnych itp. W systemach tych wykorzystuje się często koncepcje i technologie 
z obszaru określane terminem WEB 2.0, a w tym systemy zarządzania zawartością (ang. Content 
Management System, CMS), oraz rozwiązania portalowe o bogatej funkcjonalności i złożonej logi-
ce biznesowej. 
 Złożoność i wielkość stosowanych w praktyce rozwiązań informatycznych zależy od wielu 
czynników. Komputerowe wsparcie w przypadku małych firm może polegać na zastosowaniu pro-
stych aplikacji biurowych, podczas gdy w dużych korporacjach istnieje konieczność wdrożenia 
złożonych systemów. Z przedstawionego wyżej przeglądu różnych kategorii systemów informa-
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cyjnych i informatycznych można wysnuć wniosek, że w przypadku dużych korporacji trudno jest 
zapewnić jednorodność wykorzystywanych w nich narzędzi programowych. I tak jest w istocie. 
Różna specyfika obszarów działalności oraz różny charakter systemów informatycznych sprawia, 
że konieczna staje się ich integracja. 
 Integracja w informatyce to całokształt działań zmierzających do scalenia (spójności) rozwią-
zań informatycznych uzyskanych na zasadzie synergii. Wyróżnia się kilka jej odmian: integracja 
aplikacji (korzystanie z kompatybilnych aplikacji), integracja danych (korzystanie ze wspólnego 
modelu oraz wyeliminowanie heterogeniczności i redundancji danych), integracja sieciowa (zapew-
nienie spójnej infrastruktury sieciowej), integracja systemowa (korzystanie z jednakowego opro-
gramowania systemowego, bazodanowego, biurowego, tej samej polityki bezpieczeństwa, rozwią-
zań sprzętowych itp.). W celu zapewnienia właściwej realizacji wszystkich procesów i osiągnięcia 
zamierzonych celów w systemach informacyjnych dużej skali występuje konieczność całościowe-
go potraktowania zadań rozdzielonych pomiędzy poszczególne podsystemy. Jest to rola integratora 
systemów. 
 

1.2. Cykl ycia systemu informatycznego 
 

Każdy system informatyczny posiada własny cykl życia. Jest to szereg kolejnych i zależnych od 
siebie etapów, począwszy od zidentyfikowania potrzeby budowy systemu, jego stworzenia i aktu-
alizacji, aż do wycofania z eksploatacji. Ograniczając się do cyklu wytwarzania samego oprogra-
mowania wyróżnić można następujące jego etapy: analizy wymagań, projektowania, implementa-
cji, wdrożenia oraz konserwacji. Etapy te mogą być wykonywane iteracyjnie, w sekwencjach za-
leżnych od przyjętej strategii (modelu) rozwoju systemu. Każda zmiana w systemie, jego aktuali-
zacja czy też rozszerzenie, może być początkiem kolejnej pętli przebiegającej poprzez odpowied-
nie etapy zgodnie z przyjętym scenariuszem. Najczęściej wymienianymi modelami cyklu życia 
systemu informatycznego są: 
– model kaskadowy (kolejne etapy to: analiza wymagań; projektowanie; implementacja; instala-

cja, testowanie, usuwanie błędów; pielęgnacja, dalszy rozwój – wykonywane po kolei, bez moż-
liwości nawrotów); 

– model spiralny (kolejne iteracje podobne są modelu kaskadowego, dotyczą jednak pewnego 
fragmentu systemu, a po każdej pełnej iteracji dokonuje się przeglądu całego systemu); 

– model iteracyjny (ma te same etapy co model kaskadowy, tylko że realizowane są one itera-
cyjnie w podzbiorach odpowiadających implementowanym funkcjom); 

– pragmatyczny (kolejne etapy uproszczone są do analizy wymagań, projektowania i implemen-
tacji); 

– prototypowanie prowizoryczne (kolejne etapy to: analiza wymagań; projektowanie; implemen-
tacja prototypu + implementacja systemu; instalacja, testowanie, usuwanie błędów; pielęgna-
cja i dalszy rozwój); 

– prototypowanie ewolucyjne (kolejne etapy to: analiza wymagań; projektowanie; implementa-
cja prototypu; instalacja, testowanie, usuwanie błędów prototypu; implementacja systemu; in-
stalacja, testowanie, usuwanie błędów systemu; pielęgnacja i dalszy rozwój). 

 Formalnym podejściem do projektowania, budowy i wdrożenia systemów informatycznych zaj-
muje się inżynieria oprogramowania. Według jej założeń zaprojektowanie dużego, korporacyjnego 
systemu informatycznego wiąże się z opracowaniem zarysu jego architektury oraz przedstawie-
niem jego widoków z różnych punktów widzenia. System powinien być postrzegany jako całość, 
zaś uszczegółowienie jego funkcji prowadzić ma do podziału na stosunkowo niezależne podsyste-
my. Analiza systemu z wielu perspektyw pozwala na identyfikację jego wszystkich istotnych ele-
mentów. W normie ISO/IEC 10746-1:1998, Basic Reference Model of Open Distributed Process-
ing (ODP) zdefiniowano następujące widoki: korporacyjny (związany z przeznaczeniem, zakresem 
i regułami działania systemu w organizacji, której jest częścią), obliczeniowy (związany z opisem 
interfejsów i schematów interakcji z usługami), informacyjny (związany z semantyką przetwarza-
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nia informacji, zorientowany na uzyskanie semantycznej interoperacyjności), inżynierski (związa-
ny z infrastrukturą wymaganą do rozproszenia systemu, z występującymi w niej mechanizmami 
oraz realizowanymi funkcjami), technologiczny (związany z konkretnymi technologiami wspiera-
jącymi implementację systemów rozproszonych, łącznie ze sprzętem i oprogramowaniem). 
 Zgodnie z powszechnie przyjętą definicją, architektura korporacyjne powinna określać logikę 
organizacyjną kluczowych procesów biznesowych oraz infrastrukturę informatyczną, spełniającą 
postawione wymagania. Stąd też budowa systemu informatycznego nie może odbyć się bez ziden-
tyfikowania danych, zadań, użytkowników, informacji i wiedzy wykorzystywanych w przedsię-
biorstwie oraz bez określenia przepływów informacyjnych, zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, 
jak i w jego otoczeniu (przepływ informacyjny zależy od modelu struktury organizacyjnej przed-
siębiorstwa oraz od realizowanych w niej procesów już funkcjonujących bądź dopiero projektowa-
nych). Istnieją standardy i specyfikacje, które precyzują dokładnie, jak takie podejście należy reali-
zować. Należą do nich rozwiązania wspierane przez konsorcja lub środowiska open source (jak 
GAME, GERAM, TOGAF), oraz rozwiązania, mające podstawy komercyjne (jak IAF, Siatka Za-
chmana, OBASHI) lub formalno-administracyjne (jak FEAF, DoDAF). 
 
1.3. In ynieria wymaga  
 

Specyfikacja wymagań jest jednym z początkowych i bardzo ważnych etapów tworzenia systemu 
informatycznego. Jest to część ogólniejszego działu nazywanego inżynierią wymagań, w którym 
określa się, co i jak system powinien robić oraz przy jakich założeniach. Na etapie specyfikacji 
wymagań kluczową rolę odgrywa przyszły użytkownik systemu informatycznego. To on jest źró-
dłem informacji o oczekiwanych usługach i ograniczeniach systemu, zarówno podczas jego two-
rzenia, jak i działania. 
 Wymagania są definiowane na różnych poziomach abstrakcji: od ogólnego opisu usług systemu 
po precyzyjne, matematyczne definicje realizowanych w nim funkcji. Wymagania często dzielone 
są na następujące kategorie: wymagania funkcjonalne (definiują zestaw oczekiwanych usług i re-
akcji systemu); wymagania niefunkcjonalne (są związane z nałożonymi formalnie ograniczeniami, 
np. standardami, wymogami czasowymi, środowiskiem); wymagania dziedzinowe (pochodzą z dzie-
dziny zastosowań, mogą być funkcjonalne lub niefunkcjonalne). W innym podziale wyróżnia się: 
wymagania użytkownika (definiują oczekiwania, mogą być funkcjonalne i niefunkcjonalne); wy-
magania systemowe (precyzyjnie opisują usługi i ograniczeń systemu, mogą być przedstawione za 
pomocą modeli, pojawiają się jako część kontraktu), specyfikacja projektu oprogramowania (po-
wstaje na potrzeby programistów). Konieczność spełnienie wymagań rzutuje na sposób projekto-
wania systemów. Z jednej strony projektowany system powinien zapewnić spełnienie przyjętych 
założeń funkcjonalnych (system powinien być użyteczny), z drugiej strony powinien być fizycznie 
realizowalny (czyli system powinien być możliwy do wykonania). Wymaga to wykorzystania wie-
dzy eksperckiej oraz dobrych praktyk inżynierii oprogramowania. 
 Zakres wymagań, ich siła i znaczenie zależą od charakteru budowanego systemu. Szczegółowy 
opis wymagań powinien zawierać przynajmniej: zarys architektury systemu (dokument pełniący ro-
lę dokumentu referencyjnego dla pozostałych dokumentów tworzących specyfikację projektu), za-
sady współdziałania systemu z innymi systemami (co wymusza uwzględnienie dodatkowych ogra-
niczeń bądź rozszerzeń w projekcie), sposób realizacji systemu (co może być zewnętrznym wyma-
ganiem systemowym). W przypadku systemów budowanych w ramach architektury korporacyjnej 
najczęściej stawianymi wymaganiami są: skalowalność (możliwość łatwego dostosowania do wzros-
tu liczby użytkowników, możliwość rozbudowy architektury sprzętowej prowadzącej m.in. do zwięk-
szenia wydajności, możliwość rozbudowy architektury programowej systemu wynikającej m.in. 
z potrzeby zwiększenia zakresu oferowanych funkcji bądź aktualizacji oprogramowania); modu-
larność (budowa systemu polegająca na wykorzystaniu modułów, które można łatwo parametryzo-
wać, modyfikować, dodawać bądź też wymieniać lub usuwać); niezależność od platformy (imple-
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mentacja niezależna od środowisk programowych i sprzętowych, pozwalająca na ich dywersyfika-
cję); rozproszone przetwarzanie (możliwość wykonywania działań na różnych jednostkach); wyso-
ki poziom zabezpieczeń (ochrona danych i usług przed niepowołanym użyciem, zawłaszczeniem 
itp.). Wymagania te definiowane na wysokim poziomie ogólności są zrozumiałe dla przeciętnego 
użytkownika. Jednak ich uszczegółowienie sprawia, że dochodzi do ich hermetyzacji w obszarze 
czysto informatycznym. W konsekwencji przyszli użytkownicy systemu (zamawiający) przyjmują 
kolejne propozycje projektowe na zasadzie obdarzania projektantów kredytem zaufania niż na pod-
stawie obiektywnej, skwantyfikowanej oceny. I, prawdę mówiąc, trudno zaproponować jakąś uni-
wersalną receptę na pokonanie tego problemu. Pewnym katalizatorem umożliwiającym postęp re-
akcji jest wyznaczenie ram budżetowych i czasowych całego przedsięwzięcia. Jest to jednak ogra-
niczenie nie tyle związane bezpośrednio z oczekiwaniami, co z drogą ich realizacji. Wydaje się 
więc, że jedyną rzeczą, którą można zrobić, to zwiększyć świadomość obu stron w obszarze poru-
szanej materii. 
 
1.4. Implementacja 
 

Sama implementacja systemów informatycznych odbywa się w większej części poza ich przyszłym 
użytkownikiem. Rola użytkownika na tym etapie zazwyczaj ogranicza się do akceptacji bądź od-
rzucenia wyników implementacji na podstawie oceny ich zgodności z wymaganiami zdefiniowa-
nymi we wcześniejszym etapie. Faktycznie zależy ona od przyjętego modelu cyklu życia systemu. 
Niektóre metodyki prowadzenia projektu informatycznego przyznają użytkownikom większą rolę 
niż inne. W takich podejściach opinia użytkowników i ich oczekiwania względem tworzonego sys-
temu mogą być uwzględniane przez programistów na bieżąco. Szczególnie ciekawie pod tym 
względem są zwinne metodyki prowadzenia projektów, jak np. SCRUM. W dużym uproszczeniu 
SCRUM to sposób prowadzenia projektu informatycznego z szybko zmieniającymi się lub poja-
wiającymi się wymaganiami, charakteryzujący się: iteracyjnym przyrostem wartości, samoorgani-
zującymi się zespołami, udziałem użytkownika (właściciela produktu) w pracach zespołu w cha-
rakterze źródła informacji o pożądanych cechach systemu. Metodyka ta, podobnie jak inne meto-
dyki tworzeniem oprogramowania, może być wykorzystana również w innych dziedzinach, gdzie 
dąży się do stworzenia produktu łącząc wysiłki wielu osób.  
 Tworzenie kodu, czyli główna praca wykonywana przez programistów, może być wspierane 
różnymi narzędziami programowymi, takimi jak: systemami DMS, kontroli wersji, zarządzania pra-
cą grupową, zarządzania projektami itp. Systemy te wspomniano już przy okazji omawiania róż-
nych kategorii systemów informacyjnych. Nie ma większej sprzeczności w tym, że pojawiają się 
one również teraz. Tworzenie oprogramowania to przypadek użycia, w którym systemy wspierają-
ce pracę programistów doskonale zdają egzamin. Z powodzeniem można je stosować do realizacji 
innych przypadków użycia, w tym do przypadków, w których wykorzystywane są dane prze-
strzenne. 
 
1.5. Wdro enie 
 

Wdrożenie systemu informatycznego jest jednym z ostatnich etapów jego cyklu życia, a z punktu 
widzenia użytkownika może najbardziej istotnym. Od wdrożenia zaczyna się praktyczne wykorzy-
stanie systemu, od tego momentu staje się on częścią systemu informacyjnego. Trudno znaleźć 
przykłady wdrożeń systemów, które nie wymagałyby pewnych korekt. Pomimo wcześniejszych te-
stów dopiero w praktycznym działaniu można ocenić osiągnięty efekt końcowy. Wdrożenie po-
twierdza, czy przyjęte założenia co do architektury rozwiązania i wymaganych zasobów okazały 
się słuszne, czy też system nie spełnia oczekiwań i wymaga korekty bądź przeskalowania. Aby 
wybronić się przed ewentualnymi trudnościami twórcy systemów informatycznych już w trakcie 
projektowania starają się je przewidzieć i do nich przygotować. W efekcie powstają elastyczne sys-
temy, o otwartej architekturze. 
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 Ostatnio coraz większą popularność przy wdrażaniu systemów informatycznych zdobywa wir-
tualizacja (ang. virtualization) oraz obliczenia w chmurach (ang. cloud computing). Te dwa pojęcia 
są ściśle ze sobą związane (obliczenia w chmurach realizowane są z wykorzystaniem wirtualiza-
cji).  
 Wirtualizacja odnosi się do sposobu abstrakcyjnego postrzegania zasobów komputerowych. 
Ogólnie mówiąc, wirtualizacja ukrywa fizyczne cechy zasobów przed ich użytkownikami. Dzięki 
niej pojedynczy zasób (jak serwer, system operacyjny, aplikacja, zasób danych) może być postrze-
gany wirtualnie jako wiele zasobów i na odwrót, wiele zasobów (jak urządzenia masowe, serwery) 
może być postrzeganych wirtualnie jako pojedynczy zasób. Wirtualizacja może dotyczyć poje-
dynczego komputera (najczęściej mówi się tu o wirtualnej maszynie, pozwalającej uruchamiać 
aplikacje niezależnie od systemu operacyjnego na nim zainstalowanego oraz o środowisku, pozwa-
lającym na uruchamianie wielu systemów operacyjnych na jednym komputerze). W szerszej skali 
wirtualizacja dotyczy takich obszarów jak: wirtualizacja serwera (tworzy środowisko serwera, któ-
re jest logicznie odizolowane od serwera, na którym jest uruchomione); wirtualizacja aplikacji (po-
zwala na uruchamianie na żądanie dowolnej aplikacja na dowolnym komputerze, przy czym konfi-
guracja aplikacji jest oddzielona od komputera, na którym działa); wirtualizacja sieci (polega na 
wirtualnym lokalizowaniu rozproszonych zasobów); wirtualizacja pamięci (pozwala na zapisywa-
nie danych i tworzenie kopii zapasowych w wirtualnej przestrzeni, odbywa się to z wykorzysta-
niem sieci); wirtualizacja prezentacji (oddziela warstwę prezentacji od procesu, którego dotyczy 
oraz obsługi urządzeń wejścia/wyjścia). 
 Termin obliczenia w chmurach używany jest do określenia stylu obliczeń, w którym dynamicz-
nie skalowalne (zwykle zwirtualizowane) zasoby są dostarczane użytkownikom poprzez usługi 
w sieci Internet. Taki sposób zarządzania zasobami określany jest również mianem outsourcingu. 
Tak więc wykorzystanie chmur obliczeniowych oznacza przeniesienie odpowiedzialności na do-
starczyciela usługi za: dostarczanie aplikacji, konfigurację i utrzymanie serwerów, przechowywa-
nie danych, zapewnienie bezpieczeństwa systemu. Użytkownicy korzystają jedynie z aplikacji ofe-
rowanych w ramach chmury, nie martwiąc się o konieczność przeskalowania systemu w razie 
zwiększenia zapotrzebowania na moc obliczeniową. Patrząc na chmury obliczeniowe z perspekty-
wy obszaru zastosowań, można je podzielić na: prywatne (są częścią organizacji lub instytucji, 
właściwie każdy system informatyczny o architekturze zorientowanej na usługi web można nazwać 
prywatną chmurą obliczeniową) i publiczne (są ogólnie dostępne, o zasięgu globalnym, zazwyczaj 
oferują użytkownikom dostęp do informacji, można do nich zaliczyć systemy poczty elektronicz-
nej, portale społecznościowe itp., w odróżnieniu od chmur prywatnych działających w obrębie jed-
nej organizacji czy instytucji, tutaj dostarczycielami usług mogą być różne, często niezwiązane ze 
sobą firmy lub jednostki). Pod względem funkcjonalności wyróżnia się trzy modele usług ofero-
wanych w chmurach obliczeniowych: usługa udostępniania infrastruktury informatycznej (ang. In-
frastructure as a Service, IAAS), usługa udostępniania środowiska, a dosłownej – platformy robo-
czej (ang. Platform as a Service, PAAS), usługa udostępniania aplikacji oprogramowania (ang. So-
ftware as a Service, SAAS). 
 
 
3. WSPÓŁDZIELENIE DANYCH PRZESTRZENNYCH 
 
Z przedstawionej w poprzednich podrozdziałach analizy można wysnuć wniosek, że dane prze-
strzenne i narzędzia programowe pozwalające je przetwarzać mogą tworzyć oś funkcjonowania ca-
łych systemów informacyjnych (jak Systemów Informacji Terenowej lub Systemów Informacji 
Geograficznej) bądź też mogą być składnikami takich systemów. Niezależnie od skali, w jakiej 
występują, oczekiwanymi funkcjami takich rozwiązań są: możliwość wprowadzania danych, za-
rządzania danymi, analizy i przetwarzanie danych, udostępniania danych. Te wymagania funkcjo-
nalne są zdefiniowane na dość wysokim poziomie abstrakcji. Ich uszczegółowienie następuje pod-
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czas opracowywania założeń pod konkretne zastosowanie.  I tak założenia obowiązujące przy bu-
dowie np. Systemów Informacji o Terenie (służących do podejmowania prawnych, administracyj-
nych i gospodarczych decyzji oraz wspomagających procedury planowania i rozwoju) wyglądają 
zgoła inaczej niż założenia przyjmowane podczas tworzenia systemów monitorujących zanie-
czyszczenia lub systemów zarządzania kryzysowego.  Mimo tych różnic wspólnym mianownikiem 
wszystkich takich rozwiązań jest wykorzystania danych przestrzennych. Na tle prowadzonych tu 
rozważań ciekawie wygląda definicja system informacji o terenie zawarta w prawie geodezyjnym i 
kartograficznym. Według tej definicji system informacji o terenie to baza danych przestrzennych 
dotyczących określonego obszaru oraz procedury i techniki służące systematycznemu zbieraniu, 
aktualizowaniu i udostępnianiu danych. Taki zapis, ze względu na brak w nim odniesień do infra-
struktury i usług, można odczytać jako opis systemu o dwuwarstwowej architekturze, z warstwą 
danych oraz warstwą aplikacji (który zresztą zgadzał się z opisem architektury wdrażanych syste-
mów). 
 Wydaje się, że działanie obecnie tworzonych systemów wykorzystujących dane przestrzenne 
powinno bazować na jednolitym sposobie identyfikacji zasobów (pozwalającym na łączenia da-
nych systemu z danymi innych systemów) oraz obiektowym modelu danych (pozwalającym nie 
tylko na tworzenie opracowań kartograficznych, ale także na wykonywanie złożonych operacji na 
danych, w tym wykonywanie analiz przestrzennych).  Jest to nowoczesne podejście, pozwalające 
myśleć o tworzeniu elementów systemów informatycznych w terminach budowania infrastruktury, 
a nie pojedynczych, izolowanych aplikacji. Takie podejście zostało nawet usankcjonowane opubli-
kowaniem dyrektywy INSPIRE, nakładającej na kraje członkowskie Unii Europejskiej obowiązek 
udostępniania danych przestrzennych za pośrednictwem usług sieciowych.  Od strony technicznej 
wdrażanie dyrektywy można postrzegać jako implementację obliczeń w chmurach – dane mają być 
udostępniane/przetwarzane w sieci pan-europejskich usług geoprzestrzennych, wirtualizujących fi-
zyczne zasoby (usługi mają udostępniać dane w sposób umożliwiający ich wykorzystanie, nieza-
leżnie od fizycznego rozlokowania samych usług i danych). Innym określeniem dobrze oddającym 
założenia techniczne tak budowanego rozwiązania jest architektura zorientowana na usługi. 
 Współdzielenie danych przestrzennych przez wielu użytkowników może mieć dwa oblicza. Mo-
że być proste, związane jedynie z operacjami równoczesnego odczytu danych, albo złożone, gdy 
równocześnie podejmowane są próby zapisu i odczytu danych. Podobne problemy od dawna są 
obiektem zainteresowań informatyków w takich obszarach jak: wielodostępne bazy danych, syste-
my operacyjne i systemy plików, usługi sieciowe. 
 
3.1. Systemy plików 
 

W praktyce wciąż jeszcze można spotkać przypadki systemów informatycznych dostarczających 
narzędzi do edycji map w trybie kreślenia, gdzie mapa powstaje w postaci „rysunku”, a współdzie-
lenie danych przestrzennych polega na współdzieleniu plików, w których „rysunki” te zapisano. 
Z punktu widzenia szerszego wykorzystania możliwości takich systemów są mocno ograniczone. 
Systemy te sprawdzają się dobrze w konkretnych, zamkniętych do jednej dziedziny zastosowaniach 
produkcyjnych (np. do wizualizacji i raportowania). Nie nadają się natomiast, i to z wielu powo-
dów, do budowy korporacyjnych systemów informatycznych. Mimo wszystko warto pochylić się 
nad sposobem, w jakim organizuje się tam współdzielenie danych. 
 W najprostszym przypadku ochrona przed anomaliami powodowanymi wielodostępem polega 
na wykorzystaniu właściwości samego systemu operacyjnego i systemu plików (użytkownicy i gru 
py, atrybuty plików itp.). Pozostając na poziomie systemu plików w obszarze jednego serwera moż-
na budować funkcje bardziej zaawansowane, tworząc wirtualne katalogi z obsługą operacji czyta-
nia i pisania (np. z użyciem modułu do jądra systemu linux, umożliwiającym programowanie logi-
ki systemu plików w przestrzeni użytkownika (ang. Filesystem in USErspace, FUSE)). W środowi-
skach z wirtualizacją przestrzeni dyskowej dochodzą mechanizmy występujące w sieciowych sys-
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temach plików (ang. Network File System, NFS). Kuszącym sposobem na zapewnienie właściwej 
polityki dostępu do plików jest przeniesienie logiki zabezpieczeń przed anomaliami na poziom spec-
jalizowanej aplikacji. Powstają więc rozwiązania zarządzające dostępem do plików, z możliwością 
zakładania blokad, funkcjonujące w ramach jednej aplikacji lub pełniące rolę pośrednika dla in-
nych aplikacji (rys. 1). 
 

System plików Zarzadca plików Aplikacja kliencka

 

Mapa 1 Mapa 2

 

Mapa 1

 
 
Rys. 1. Schemat funkcjonowania dostępu do plików za pośrednictwem aplikacji zarządzającej 
Figure 1. Accessing files through the file management application 

 
3.2. Bazy danych 
 

Każda implementacja bazy danych posiada wbudowane mechanizmy pozwalające wielu użytkow-
nikach pracować jednocześnie na danych bez niebezpieczeństwa wystąpienia anomalii.  Do tych 
mechanizmów zalicza się: możliwość definiowania ról, użytkowników, polityki uprawnień dostępu 
do obiektów w bazie danych, obsługa transakcji itd. Z racji możliwości programowania bazach da-
nych (tj. możliwości dostarczania własnego kodu wykonywalnego przez silnik baz danych), zestaw 
ten da się rozszerzać odpowiednio do potrzeb użytkowników. Rozważając tworzenie rozszerzeń 
duży potencjał znaleźć można w obiektowości wspieranej przez bazy danych. Deklarując tabele 
pierwotne i potomne oraz przypisując użytkownikom różne uprawnienia do wykonywania funkcji 
na tych tabelach można osiągnąć efekt podziału prac nad wspólnym opracowaniem. Tabela pier-
wotna służyć może za ogólny widok opracowania, zaś tabele potomne mogą zawierać geometrię z 
przypisanymi im zakresami przestrzennymi (rys. 2). 
 

 Baza danych

Mapa

Aplikacja kliencka
(odczyt)

Aplikacja kliencka
(odczyt/zapis)

 
 
Rys. 2. Możliwość wykorzystania obiektowości do pracy na współdzielonych danych przestrzennych 
Figure 2. The use of table inheritance as a possible way of spatial data sharing 
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 Podczas współdzielenia danych przestrzennych jedną z bardziej przydatnych i oczekiwanych 
funkcji jest możliwość wersjonowania wykonanych prac. Wersjonowanie polega na umożliwieniu 
równoczesnego dokonywania zmian tych samych danych przez kilku użytkowników, z zapamię-
tywaniem historii zmian i możliwością powrotu do wcześniejszych wersji w razie potrzeby. Nie 
jest specjalnie wielkim problemem zaimplementowanie wersjonowanie po stronie bazy danych. 
Można posłużyć się przy tym przykładem systemu pgVersion, umożliwiającym równoległą edycją 
pojedynczej warstwy (geometrii obiektów przechowywanych w tabeli bazy danych). System ten 
(choć system w tym przypadku jest zbyt poważnym określeniem) to zestaw procedur i tabel umoż-
liwiających wersjonowanie danych w bazie danych Postgresql/PostGIS podobnie jak czynią to sys-
temy kontroli wersji CVS i SVN. Został opracowany przez dr. H. Duester’a i jest dostępny pod ad-
resem http://www.kappasys.ch). Aby go zainstalować wystarczy uruchomić dostarczony skrypt cre-
ateFunctions.sql po stronie bazy danych:  
 psql -d <databasename> -U <username> -h <hostname> -f <Path to >/createFunctions.sql. 
 Wynikiem działania skryptu jest nowy schemat w bazie danych o nazwie versions, zawierający 
całość informacji potrzebnych do uruchomienia wersjonowania (w tym funkcje: pgvsinit(), pgvsco-
mmit(), pgvsmerge(), pgvsdrop(), pgvsrevert(), pgvsrevision()). Zaimplementowane funkcje pozwa-
lają na wersjonowanie według następującej strategii. Na początek tworzony jest nowa tabela będą-
cą widokiem na tabelę z geometrią, której historia modyfikacji ma być pamiętana. Wszelkie opera-
cje edycyjne na danych muszą odbywać się za jej pośrednictwem. Dopóki wprowadzane zmiany 
nie zostaną zaakceptowane, ich kolejne wersje będą rejestrowane w bazie danych razem z identyfi-
katorem użytkownika, datą edycji i innymi atrybutami. W chwili akceptacji wprowadzonych zmian 
sprawdzane jest, czy nie wystąpiły jakieś konflikty (dwóch użytkowników na raz edytowało ten 
sam obiekt). Jeśli konfliktów nie było, zmiany wprowadzane są do pierwotnej tabeli, jeśli zaistnia-
ły jakieś konflikty, mogą one być zidentyfikowane i rozwiązane (przez wskazanie, która z wersji 
edytowanego obiektu ma być wstawiona do tabeli pierwotnej). Zmiany, które nie zostały zatwier-
dzone mogą być wycofane w dowolnym momencie przed ich zatwierdzeniem. 
 Omówione wyżej przykłady to tylko fragment drzemiących w bazach danych możliwości. Przy-
kłady te stosunkowo szybko można uruchomić i przetestować w środowiskach o architekturze dwu-
warstwowej (tj. z poziomu aplikacji mającej bezpośredni dostęp do bazy danych). Można to zrobić 
wykorzystując aplikację Quantum GIS, dla której zaimplementowano wtyczkę, zapewniającą wy-
godny interfejs do systemu pgVersion. 
 
3.3. Us ugi sieciowe 
 

Zastosowanie usług sieciowych, a dokładniej zbudowanie systemu o architekturze na nich bazują-
cej (ang. Service Oriented Architecture) pozwala na spełnienie większości wymagań stawianych 
przy budowie systemów informatycznych. Skalowalność, modularność, niezależność od platformy 
itd. wynikają wprost z cech takiej architektury. Co więcej, technologie i standardy tam wykorzy-
stywane dobrze już okrzepły w przemyśle, zarówno w kontekście praktycznych wdrożeń, jak i pro-
gramowego wsparcia tworzenia aplikacji. 
 Z założenia usługi sieciowe powinny być komponentami programowymi, niezależnymi od plat-
formy i implementacji, dostarczającymi określonej funkcjonalności, charakteryzującymi się: luźnym 
powiązaniem (mała wzajemna zależność), gruboziarnistością (złożone funkcje ukryte za prostym 
interfejsem), synchronicznym bądź asynchronicznym trybem działania (natychmiastowe bądź od-
łożone w czasie odpowiedzi na żądania). Inaczej rzecz ujmując, usługi sieciowe to po prostu apli-
kacje z sieciowym interfejsem (ang. Application Programming Interface, API), za którym ukryte 
są szczegóły ich implementacji. 
 Istotnym problemem, który utrudnia stosowanie usług sieciowych do przetwarzania danych 
przestrzennych jest duża objętość tych danych. Jeśli usługi sieciowe miałyby umożliwiać bezpo-
średni dostęp do pełnej treści i funkcji przechowywanych w bazie danych, to ruch generowany 
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w sieci komputerowej wzrósłby dramatycznie. Problem ten rozwiązywany jest przez stosowanie 
pamięci podręcznych, ograniczania zakresu udostępnianych danych, zamianę danych wektorowych 
na dane rastrowe (mapy bitowe w zadanym formacie), definiowanie gruboziarnistych operacji. 
 Drugą trudnością, którą należy pokonać, jest rozbieżność modeli i technologii stosowanych 
w dziedzinie przetwarzania danych przestrzennych (opracowywanymi przez OGC i powstające 
w ramach INSPIRE) w porównaniu z technologiami powszechnie stosowanymi w środowisku in-
formatycznym (opracowywanymi przez W3C, OASIS i inne organizacje). Choć ogólne założenia 
SOA spełnione są w obu przypadkach i można zaobserwować trend zbliżania się technologii usług 
geoprzestrzennych do powszechniej stosowanych technologii usług sieciowych, to jednak w wielu 
miejscach istnieją rozbieżności wymagające interwencji projektantów i programistów. 
 Z całego wachlarza usług geoprzetrzennych zdefiniowanych przez OGC największą popularno-
ścią w chwili obecnej cieszą się usługi WMS (ang. Web Map Service) i WFS (ang. Web Feature 
Service). Obie usługi pozwalają na przeglądanie danych przestrzennych, czyli współdzielenia da-
nych w trybie odczytu (przy czym pierwsza dedykowana jest do wykorzystania jako źródło danych 
rastrowych, zaś druga – jako źródło danych wektorowych). Z nich dwóch tylko interfejs usługi 
WFS umożliwia pracę na danych przestrzennych ukrytych za interfejsem usługi w trybie transak-
cyjnym, czyli współdzielenia danych w trybie odczytu/zapisu (część transakcyjna interfejsu WFS 
jest, zgodnie z definicją tej usługi, opcjonalna – a więc nie wszystkie implementacje tej usługi mu-
szą ją oferować). 
 

Aplikacja kliencka

Serwer
aplikacji

WFS

Serwer
bazy danych

Baza danych
z opcja

przestrzenna

dane

klient

warstwa pośrednia

 
 
Rys. 3. Schemat architektury systemu udostępniającego usługę WFS 
Figure 2. Web Feature Service architecture 

 
 Zasadniczo większość implementacji usługi WFS budowana jest wg schematu architektury przed-
stawionego na rysunku 3. Dane geoprzestrzenne zazwyczaj są składowane w bazie danych (choć 
mogą też być zapisane w plikach, jak np. można to zadeklarować w oprogramowaniu geoserver). 
Dostęp do nich kontrolowany jest przez serwer usługi – komponent programowy osadzony na ser-
werze aplikacji. Aplikacje klienckie mogą zgłosić żądanie dostarczenia danych do serwera, na któ-
re ten odpowiada zgodnie z protokołem usługi. Przyglądając się bliżej temu schematowi można 
zauważyć, że brakuje w nim kontekstu użytkownika, w jakim składane mają być żądania. Protokół 
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WFS jest protokołem bezstanowym, tak więc rolą aplikacji klienckich jest pamiętanie, co już zro-
biły i jaki muszą zrobić następny krok. Synchronizacja z usługą zapewniona jest tylko na etapie 
wykonywania jednej operacji, tj. pary żądanie-odpowiedź. Tworzenie zabezpieczeń usługi w kon-
tekście danego użytkownika (z możliwością autoryzacji i uwierzytelniania) nie jest objęte standar-
dem. W architekturze usług przestrzennych OGC rolę zabezpieczeń przewidziano dla usługi rozpi-
nającej się horyzontalnie nad wartwami innych usług geoprzestrzennych. W praktycznych, wdra-
żanych aplikacjach zabezpieczenia usług WMS i WFS realizuje się za pomocą identyfikatorów se-
sji oraz wbudowanych w serwer usługi dodatkowych mechanizmów (jak definiowanie użytkowni-
ków, polityka nadawania uprawnień do poszczególnych warstw itp.). 
 Pomijając zagadnienia uwierzytelnienia i autoryzacji, z punktu widzenia współdzielenia danych 
dostępnych w danej usłudze istotne są mechanizmy, dzięki którym można ona być zabezpieczona 
przed wystąpieniem konfliktów związanych z równoczesną edycją danych. W przypadku usługi 
WFS problem ten rozwiązano w następujący sposób. W interfejsie usługi zdefiniowano trzy opera-
cje, które związane są z ustanawianiem i zwalnianiem blokad do obiektów przestrzennych (bloka-
dy zakładane są na danych po stronie usługi). Są to: GetFeatureWithLock – operacja pozwalająca 
pobrać obiekty z równoczesnym ich zablokowaniem, LockFature – operacja pozwalająca na zało-
żenie lub odświeżenie blokady na obiektach, Transaction – operacja pozwalająca na modyfikację 
zasobu oferowanego w usłudze przez usuwanie, wstawianie i modyfikowanie określonych obiek-
tów, jej wykonanie zwalnia blokadę. Parametry wymienionych operacji pozwalają uściślić, jak ta-
ka blokada ma działać. Na przykład wartość ALL opcjonalnego parametru RELEASEACTION oz-
nacza, że wszystkie zablokowane obiekty powinny być zwolnione po zakończeniu transakcji, zaś 
wartość SOME oznacza, że zwolnienie blokady dotyczyć ma tylko zmodyfikowanych obiektów. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Ze względu na ograniczoną objętość niniejszego artykułu nie sposób było omówić w nim wszyst-
kich aspektów związanych z budową systemów informatycznych, oraz kontekstu, w jakim pojawić 
się tam mogą dane przestrzenne. Przedstawiona analiza w sposób skrótowy naświetla sam proces 
budowy systemów informatycznych jako elementów systemów informacyjnych, wskazując na po-
szczególne etapy budowy systemów oraz role twórców i użytkowników. Analiza ta miała na celu 
przybliżyć zagadnienia techniczne potencjalnym użytkownikom, aby ich rola procesie powstawa-
nia technicznego rozwiązania była bardziej świadoma. W części dotyczącej współdzielenia danych 
przestrzennych pokazano trzy różne podejścia do rozwiązania problemu zabezpieczenia się przed 
anomaliami: praca na plikach, praca bezpośrednio na bazie danych, dostęp do danych za pośrednic-
twem usługi sieciowej. Porównując tę część z opisem z pierwszych podrozdziałów widać pewien 
dysonans. Poziom abstrakcji opisanych zagadnień jest wyraźnie różny. Zabieg ten wykonano Ce-
lowo, aby pokazać, że definiowanie wymagań i stawianie założeń powinno odbywać się nie tylko 
zgodnie z zaleceniami danej metodyki prowadzenia projektu. Nieodzownym jest odwoływanie się 
do wiedzy i doświadczenia osób siedzących obu stronach konferencyjnego stołu: zamawiających 
oraz dostarczających rozwiązania programowe. 
 
 
 
Spatial Data Sharing in Computer Systems 
 
It is difficult to overestimate the role and importance of spatial data in government, business and 
everyday life. However, despite of advances in the use of spatial data in information systems, the 
potential users often have limited knowledge on restrictions or opportunities of the technology they 
use. Similar happens with software architects and designers. They are confused while identifying 
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and understanding the needs of potential users of systems under development. Thus, to reach a goal 
which is an usable, working system, both sides have to have common sense of understanding on 
various subjects. The paper presents some views on information systems and formal methods used 
to build supporting software. It also considers the problem of spatial data sharing. The information 
provided should help to clarify some sources of confusion between users and developers. 
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STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono tematykę wprowadzenia w spółce KGHM Polska 
Miedź S.A. jednolitego układu współrzędnych zgodnego z państwowym systemem odniesień prze-
strzennych tj. układem 2000. W szczególności omówiono podstawy prawne wprowadzenia układu 
2000, zakres wykonanych prac zleconych jak i siłami własnymi spółki, wydane wewnętrzne akty 
normatywne oraz oprogramowanie wykorzystywane do przeliczeń współrzędnych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: KGHM Polska Miedź SA, układy współrzędnych, Pieszkowice, 2000, 
SIOT, ISZEZ 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
W KGHM Polska Miedź SA prowadzono dotychczas dokumentację w kilku różnych układach 
współrzędnych, co bywało przyczyną różnych niezgodności. Do przeliczeń na przestrzeni czasu 
stosowane były różne metody, różne parametry. W innym układzie funkcjonowała osnowa dołowa, 
mapy wyrobisk górniczych, mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni terenu górniczego, w in-
nym mapy placów szybowych, w jeszcze innym podawano współrzędne wstrząsów górniczych 
a kolejne funkcjonowały tylko w wybranych miejscach (piaskownia Obora). W 2008 roku została 
podjęta decyzja ujednolicenia w skali całej spółki KGHM układów współrzędnych i przejście na 
jednolity, zgodny z państwowym systemem odniesień przestrzennych, układ współrzędnych 2000/ 
/15 (południk 15). 
 Celem podstawowym projektu było spełnienie wymogów formalnych związanych z obowiąz-
kiem stosowania państwowego układu współrzędnych po 31.12.2009 r. oraz opracowanie jednoli-
tych metod i parametrów transformacji z układów lokalnych do układu 2000/15. Ważnymi celami 
było też podniesienie kwalifikacji kadry obsługującej i korzystającej z budowanego Informatycz-
nego Systemu Zarządzania Eksploatacją Złoża (ISZEZ) w zakresie znajomości układów współ-
rzędnych i przeliczeń między nimi a także przetworzenie danych geoprzestrzennych (map wekto-
rowych, rastrowych) do nowego układu. 
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2. PODSTAWY PRAWNE WPROWADZENIA U2K 
 
Podstawą prawną wprowadzenia układu 2000 było: 
 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 08.08.2000 r. w sprawie państwowego systemu odnie-
sień przestrzennych: 
 

§ 4. Uk ad wspó rz dnych p askich prostok tnych, oznaczony symbolem "1965", oraz lokalne 
uk ady wspó rz dnych mog  by  stosowane do dnia 31 grudnia 2009 r. 

 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 19.06.2002 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-
geologicznej: 
 

Za cznik, cz. III, pkt 3.1.1. Osnow  geodezyjn  w podziemnej cz ci zak adu górniczego sta-
nowi  zbiory punktów geodezyjnych, których wspó rz dne okre lone s  w jednolitym dla ca ego 
zak adu górniczego uk adzie wspó rz dnych. 

 
 Projekt nowego Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-
geologicznej: 

 
§5.2. Dokumenty wchodz ce w sk ad dokumentacji mierniczo-geologicznej sporz dza si  z za-
chowaniem parametrów technicznych i warunków stosowania pa stwowego systemu odniesie  
przestrzennych, okre lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne 
 
3. Dokumenty wchodz ce w sk ad dokumentacji mierniczo-geologicznej mog  by  sporz dzane 
w lokalnych uk adach wspó rz dnych, je eli przedsi biorca, który uzyska  koncesj  na dzia al-
no  w zakresie wydobywania kopalin ze z ó  …. posiada mo liwo  transformacji lokalnego 
uk adu geodezyjnego do geodezyjnego uk adu odniesienia, b d cego elementem pa stwowego 
uk adu odniesie  przestrzennych, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 
— Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

 
 Zapoznano się z Wytycznymi przygotowanymi przez Departament Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego w kwestii wprowadzenia państwowego systemu 
odniesień przestrzennych i rezygnacji z lokalnych układów współrzędnych. Wytyczne te określały 
minimalne wymagania dla zakładów górniczych z tym związane. Było to m.in.: 

1. Dysponowanie modelem transformacji współrzędnych. 
2. Konwersja współrzędnych podziemnej – podstawowej i szczegółowej osnowy geodezyjnej 

do układu 2000. 
3. Wkartowanie nowej siatki kwadratów układu 2000 na mapy podstawowe i przeglądowe. 
4. Całkowita rekonstrukcja map do nowego układu współrzędnych (w systemie mapy nume-

rycznej). 
 Z prezentacją wytycznych zapoznano się w trakcie Warsztatów Tematycznych organizowanych 
w 2008 r. przez Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego w Katowicach pn. „Problemy techniczne 
i prawne wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego wdrożenia państwowego sys-
temu odniesień przestrzennych”. 
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3. UKŁADY WSPÓŁRZĘDNYCH STOSOWANE W KGHM Polska Miedź S.A. 
 
3.1. Uk ad Pieszkowice 
 
Najważniejszym dla KGHM Polska Miedź SA lokalnym układem współrzędnych był układ Piesz-
kowice. W układzie tym prowadzono zasób map górniczych zarówno klasycznych (pierworysy i 
matryce) jak i później map numerycznych a także osnowę dołową zakładów górniczych oraz mapy 
powierzchni terenów górniczych. 
 Lokalny układ współrzędnych „Pieszkowice” zdefiniowano i wprowadzono na obszarze 
LGOM (Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy) w 1975 r. Bezpośrednim powodem wprowadze-
nia lokalnego układu współrzędnych było znaczne oddalenie terenów LGOM od południka osio-
wego Układu Współrzędnych „42”. Utrudniało to prace geodezyjne z uwagi na znaczne zniekształ-
cenia odwzorowawcze. Jako podstawę do wprowadzenia tego układu przyjęto sieć kątowo-liniową 
założoną w 1973 roku. Lokalny Układ Współrzędnych „Pieszkowice” zdefiniowano w następujący 
sposób: 

odwzorowanie Gaussa-Krügera z południkiem osiowym skręconym, przechodzącym przez 
punkt Pieszkowice, na powierzchni odniesienia 180 m nad powierzchnią geoidy, 
jako początek układu przyjęto punkt triangulacyjny Pieszkowice, jest to punkt o dobrej sta-
bilizacji znajdujący się w środku obszaru LGOM, 
orientację układu wprowadzono przez przyjęcie azymutu boku Pieszkowice -Kazimierzów 
obliczonego na podstawie współrzędnych w Układzie „42”. 

 Wszystkie wykonane w 1973 i 1975 roku obserwacje w sieci kątowo-liniowej LGOM zredu-
kowano na poziom 180 m n.p.m. oraz wprowadzono do obserwacji poprawki powodujące przejście 
z elipsoidy na powierzchnię odwzorowawczą Gaussa-Krügera przyłożoną do punktu Pieszkowice. 
 
3.2. Uk ad Sejsmiczny 
 
Układ sejsmiczny był modyfikacją układu Pieszkowice. Powstał poprzez przesunięcie o pewne 
wartości dX, dY współrzędnych poziomych a celem jego powstania było najprawdopodobniej 
utrudnienie zlokalizowania epicentrum wstrząsu na mapach dołowych lub powierzchniowych po-
stronnym osobom. 
 
3.3. Uk ady lokalne placów szybowych 
 
Układy lokalne placów szybowych tzw. szybowe związane były z projektami zagospodarowania 
poszczególnych placów szybowych oraz wykonywanymi według tych projektów siatkami realiza-
cyjnymi. W KGHM było to ok. 20 różnych układów. Układy te były zdefiniowane poprzez okre-
ślenie współrzędnych środka szybu (np. 4000, 4000) i kąta skręcenia osi X w stosunku do kierunku 
północy. 
Część przeliczeń między układami placów szybowych a Pieszkowicami realizowana była poprzez 
obrót i przesunięcie a część poprzez transformację na punktach dostosowania. 
 
3.4. Uk ad lokalny Piaskowni Obora 
 
Kolejnym układem lokalnym był układ współrzędnych Piaskownia Obora. Układ był zdefiniowany 
poprzez przesunięcie i obrót aby jak najoptymalniej zmieścić teren piaskowni na sekcjach mapy. 
 
3.5. Uk ady Pa stwowe 
 
W KGHM Polska Miedź S.A. stosowane były ponadto następujące państwowe układy współrzęd-
nych: 1942, 1965, 1992, 2000, geograficzny, WGS. 
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4. PRACE W KGHM „POLSKA MIEDŹ” SA ZWIĄZANE 
Z WPROWADZENIEM UKŁADU 2000 

 
W ramach różnego rodzaju projektów realizowanych przez KGHM od pewnego czasu zwracano 
uwagę na potrzebę ujednolicenia układów współrzędnych a dokładnie przejścia z całym zakresem 
danych na układ państwowy i likwidacji układów lokalnych. 
 
4.1. System Informacji o Terenie KGHM Polska Mied  SA (SIOT KGHM) 
 
W ramach systemu SIOT KGHM (System Informacji o Terenie KGHM) już w 2002 r. w koncepcji 
jako obowiązujący układ współrzędnych został przyjęty układ 2000. I w tym układzie zostały zasi-
lone wszystkie dane w ramach prac prowadzonych od 2005 r. w podsystemach: Topografia, Kata-
ster, Deformacje Terenu, Szkody Górnicze i Ochrona Środowiska. Ponieważ dane te (mapy zasad-
nicze placów szybowych, granice działek ewidencyjnych, współrzędne punktów pomiarów defor-
macji, …) w większości związane z powierzchnią były pierwotnie sporządzone w układzie pań-
stwowym 1965, na potrzeby zasilania zostały przetransformowane na układ 2000 zgodnie z wy-
tycznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 
 
4.2. Informatyczny System Zarz dzania Eksploatacj  Z o a (ISZEZ) 
 
W 2008 r. w ramach projektu ISZEZ (Informatyczny System Zarządzania Eksploatacją Złoża) po-
wstał zespół projektowy ds. układu 2000 (podsystem U2K). W skład zespołu weszli przedstawicie-
le wszystkich zainteresowanych oddziałów KGHM (Biuro Zarządu, Zakłady Górnicze Lubin, Za-
kłady Górnicze Rudna, Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice, Zakład Hydrotechniczny).  
 Zespół projektowy U2K określił zakres prac jakie należy wykonać w celu ujednolicenia i przej-
ścia całej firmy na układ 2000. 
 Wprowadzenie układu 2000 było zadaniem wymagającym koordynacji z innymi zadaniami 
projektu ISZEZ. 
 Przy opracowaniu harmonogram realizacji zadania U2K przyjęto założenie, iż w momencie 
startu produktywnego wszystkie budowane i wdrażane moduły ISZEZ (osnowa dołowa, mapy wy-
robisk górniczych, baza danych geologicznych i inne) będą funkcjonowały już wyłącznie w opar-
ciu o układ 2000. 
 Zdecydowano się na następujący podział prac: 

Wykonanie w trybie zewnętrznego zlecenia opracowania naukowo-technicznego, które 
w szczególności miało określić metodę i parametry transformacji posiadanych danych geo-
przestrzennych do układu 2000, 
Transformacja do układu 2000 danych referencyjnych – treści mapy wyrobisk górniczych 
w ramach zadania budowy i wdrożenia Centralnego Zasobu Mapowego (moduł ISZEZ). 
Transformacja do układu 2000 danych o lokalizacji prób geologicznych w ramach budowy 
i wdrożenia Bazy Danych Geologicznych (moduł ISZEZ). 
Transformacja do układu 2000 innych danych o lokalizacji obiektów przy wykorzystaniu 
udostępnionego oprogramowania – zadanie realizowane siłami własnymi poszczególnych 
służb przy wsparciu zespołu projektowego. 

 W 2009 r. zespół projektowy U2K przygotował SIWZ dla zadania pn. „Ujednolicenie i zastą-
pienie w skali całej korporacji KGHM Polska Miedź SA istniejących przestrzennych układów od-
niesienia – układem państwowym 2000” 
 Wykonanie pracy (opracowania naukowo-technicznego) zlecono firmie AlgoRes-Soft tj. prof. 
dr hab. inż. Roman Kadaj, mgr inż. Tomasz Świętoń. 
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 W zakres poszczególnych etapów zadania U2K wchodziło: 
 
 Etap I (do 15.06.2009) – prace obejmujące wykonanie opracowania naukowego zawierającego: 

opis metodologii przeliczeń z lokalnych układów współrzędnych stosowanych w KGHM do 
układu państwowego 2000/15, 
parametry transformacji, 
wzory matematyczne, 
formaty plików wejściowych i wyjściowych, 
zasady stosowania poprawek odwzorowawczych, 
zasady stosowania korekt globalnych i lokalnych, 
opracowanie podziału sekcyjnego w układzie 2000/15 dla map w skalach od 1:500 do 
1:10000 w formie plików dgn – pokrycie dla terenów górniczych KGHM, razem ok. 540 
km2 powierzchni, 
przygotowanie plików z parametrami transformacji pomiędzy lokalnymi układami współ-
rzędnych stosowanymi w KGHM a układem 2000/15 dla programu Geonet-Unitrans – 22 lo-
kalne układy współrzędnych (Pieszkowice, Sejsmiczny, Place Szybowe, Piaskownia Obora). 
przygotowanie instrukcji użytkownika oprogramowania Geonet, Geonet-Unitrans ze szcze-
gólnym uwzględnieniem układów lokalnych stosowanych w KGHM, 
przygotowanie materiałów szkoleniowych w formie plików pdf, 

 
Etap II A (do 30.09.2009) – prace obejmujące: 

wyrównanie ścisłe osnowy dołowej (podstawowej i szczegółowej) w układzie 2000/15 przy 
pomocy oprogramowania Geonet – 3 oddziały górnicze, każda sieć po ok. 1500 punktów, 
opracowanie w formie elektronicznej (pliki dgn), matryc siatki kwadratów układu 2000/15 
dla map podstawowych wyrobisk górniczych (plansze sztywne) wykonanych w układzie 
lokalnym Pieszkowice oraz przygotowanie wykazu przecięć z ramką sekcyjną dla poszcze-
gólnych sekcji - 3 oddziały górnicze, razem ok. 340 sekcji map w skali 1:2000. 

 
Etap II B (do 31.12.2009) – prace obejmujące: 

opracowanie w układzie 2000/15 kart tytułowych map górniczych zgodnie z wymaganiami 
rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej, w 
formie plików dgn - 3 oddziały górnicze oraz Piaskownia Obora. 
analizę możliwości i ewentualne przygotowanie parametrów do zdefiniowania lokalnego 
układu współrzędnych Pieszkowice w programie MicroStation XM (V8i), 
analizę możliwości i ewentualne przygotowanie parametrów do zdefiniowania lokalnego 
układu współrzędnych Pieszkowice przy wykorzystaniu reguł EPSG dla Oracle Spatial oraz 
PostGIS, 
przygotowanie plików z parametrami transformacji pomiędzy lokalnymi układami współ-
rzędnych stosowanymi w KGHM a układem 2000/15 dla programu Geonet-Ntrans (trans-
formacja plików dgn w wersji V8) – 3 lokalne układy współrzędnych (Pieszkowice, Sej-
smiczny i Piaskownia Obora). 
przygotowanie instrukcji użytkownika oprogramowania Geonet-Ntrans ze szczególnym 
uwzględnieniem układów lokalnych stosowanych w KGHM, 
przygotowanie materiałów szkoleniowych w formie plików pdf, 

 
 Uzyskane w I etapie pracy parametry transformacji Pieszkowice-2000 zostały przekazane do 
podsystemu CZM oraz BDG i posłużyły do przetransformowania map dołowych oraz prób geolo-
gicznych wszystkich trzech oddziałów górniczych. Połączone to było z przejściem tych trzech od-
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działów na jednolity system mapowy oparty na programie MicroStation i plikach wektorowych 
DGN. W pierwszej kolejności przetransformowano zasoby Działów: Mierniczego, Geologicznego 
i Hydrogeologicznego. Od 01.01.2010 r. zasób map górniczych prowadzony jest wyłącznie w uk-
ładzie 2000. 
 
4.3. Programy 
 
W celu fizycznego przekształcenia poosiadanych zasobów (mapy wektorowe i rastrowe, wykazy 
współrzędnych) do układu 2000 zostało zakupione odpowiednie oprogramowanie. Zakupiono m.in. 
programy NTrans V8 (do transformacji plików dgn V8) oraz RasTrans (do transformacji rastrów 
w formacie geotiff) z parametrami transformacji Pieszkowice-2000. 
 Zostały przygotowane parametry transformacji dla programu Geonet-Unitrans umożliwiające 
transformację z układu Pieszkowice do dowolnego innego układu współrzędnych. Zostało przygo-
towane niezależne oprogramowanie Pieszk-2000 umożliwiające transformacje współrzędnych 
w plikach tekstowych. 
 Parametry transformacji i oprogramowanie Pieszk_2000 zostało udostępnione firmom zewnę-
trznym wykonującym usługi dla potrzeb KGHM w celu poprawnego przygotowywania danych. 
W nowo zawieranych umowach na prace geodezyjne i kartograficzne wprowadzono obowiązek 
dostarczania wyników wyłącznie w układzie 2000. Np. wyniki przemieszczeń punktów z pomia-
rów GPS od 2010 r. porównywane są wyłącznie w tym układzie. Wcześniejsze dane zostały przeli-
czone ze współrzędnych XYZ lub BLH WGS-84. 
 
4.4. Prace wykonane przez KGHM 
 
Część prac związanych z przejściem na układ 2000 zostało wykonanych własnymi siłami przez 
KGHM Polska Miedź SA. Pomocne i nieodzowne w tym zakresie okazały się wewnętrzne akty 
normatywne wydane przez Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź SA.  
 Pierwszym wydanym aktem normatywnym było Zarządzenie Nr PZ/29/2009 z dn. 18.12.2009 
r. Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź SA w sprawie wprowadzenia w KGHM Polska Miedź 
SA państwowego systemu odniesień przestrzennych. 
 Zarządzenie to z dniem 01.01.2010 r. wprowadzało w spółce KGHM państwowy system odnie-
sień przestrzennych zastępując stosowane dotychczas lokalne układy współrzędnych (Pieszkowice, 
Sejsmiczny i inne) i obligowało poszczególne służby Zakładów Górniczych do dostosowania po-
siadanej dokumentacji: 
 Działy Miernicze w zakresie: 

wyrównania ścisłego podstawowej i szczegółowej osnowy dołowej zakładów górniczych 
w układzie 2000, 
naniesienie siatek kwadratów i podziału sekcyjnego układu 2000 na mapy podstawowe 
(pierworysy, arkusze sztywne), 
wykonanie kart tytułowych map górniczych z podziałem sekcyjnym układu 2000, 
aktualizacji map przeglądowych, specjalnych i innej dokumentacji mierniczo-geologicznej, 

 Działy Geologiczne w zakresie: 
bilansu zasobów złoża, 
bazy danych prób geologicznych, 
aktualizacji map przeglądowych, specjalnych i innej dokumentacji mierniczo-geologicznej. 

 Pracownicy Działów Mierniczych Zakładów Górniczych przeprowadzili szkolenia dla pozosta-
łych służb zakładu górniczego, z wytłumaczeniem przyczyn i celu wprowadzenia układu 2000 
w KGHM. 
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 Kolejne wyrównania podstawowej osnowy dołowej wykonywane były już tylko wyłącznie w ukła-
dzie 2000 i takie dane służyły do zasilania CZM. Obliczenia oddziałowych osnów pomiarowych 
od 01.01.2010 r. wykonywane były wyłącznie w układzie 2000. 
 Napotkano na pewne problemy przy przekazywaniu danych w układzie 2000 na zewnątrz np. 
do Urzędów Gmin, które nie były przygotowane do przyjmowania danych w układzie 2000. Pro-
blemy te zostały rozwiązane i wyjaśnione w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz udzielone 
przez przedsiębiorcę wsparcie. 
 W kolejnym etapie dokonano transformacji zasobów pozostałych działów: Tąpań, Technologii 
Górniczej, Taśmociągów, Wentylacji, Klimatyzacji. Poza mapami wektorowymi transformacji pod-
legały współrzędne różnego rodzaju elementów jak: lokalizacja stacji sejsmicznych (sejsmogra-
fów), piezometrów, otworów badawczych itp. 
 Przetransformowano wszystkie posiadane rastry map sytuacyjno-wysokościowych od skali 
1:500 do 1:10000 oraz map topograficznych w skali 1:10000. 
 Wszystkie te prace pozwoliły na bezproblemowe przygotowanie w II połowie 2010 r. nowego 
Planu Ruchu część szczegółowa na lata 2011-2013 w pełni w układzie 2000. Wszystkie załączniki 
mapowe sporządzono w układzie 2000 w podziale sekcyjnym układu 2000. 
 Dokonano modyfikacji programu LITOS odpowiedzialnego za ewidencję i obsługę wstrząsów 
górniczych. Program na podstawie współrzędnych stacji sejsmicznych powierzchniowych i doło-
wych dokonuje obliczenia współrzędnych epicentrum wstrząsu i prezentuje go graficznie na tle 
map (dołowych i powierzchniowych). Dzięki nowym współrzędnym stacji sejsmicznych w ukła-
dzie 2000 epicentrum wstrząsu jest tez wyliczane w układzie współrzędnych 2000. 
 Zakupiono Państwowy Rejestr Granic w układzie 2000 (granice gmin, powiatów) dla celów 
m.in. rozliczeń robót górniczych w poszczególnych gminach. Rejestr ten wraz ze sporządzoną na 
jego podstawie mapą granic gmin województwa dolnośląskiego został wprowadzony do stosowa-
nia Zarządzeniem Nr PZ/3/2010 z dn. 17.03.2010 r. Prezesa Zarządu KGHM PM SA w sprawie 
wprowadzenia do stosowania w KGHM Polska Miedź SA danych z Państwowego Rejestru Granic 
i Powierzchni – Jednostek Podziału Terytorialnego Państwa dla celów lokalizacji zdarzeń gospo-
darczych w odniesieniu do granic administracyjnych. 
 Uzgodniono nazewnictwo i współrzędne punktów granicznych Obszarów i Terenów Górni-
czych poszczególnych Zakładów Górniczych KGHM. Dane wejściowe pochodziły z koncesji wy-
dawanych w różnych latach, w różnych układach współrzędnych gdzie współrzędne były podawa-
ne z różną dokładnością. Po uzgodnieniu i przetransformowaniu do układu 2000 obliczono też no-
we powierzchnie Obszarów i Terenów Górniczych (wykorzystywane m.in. przez działy geologicz-
ne przy bilansie złoża). Dane wprowadzono Zarządzeniem Nr PZ/16/2010 z dn. 19.11.2010 r. Pre-
zesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie stosowania współrzędnych punktów załamania 
granic obszarów i terenów górniczych KGHM Polska Miedź S.A. 
 Aktualnie trwają prace związane z inwentaryzacją i przetransformowaniem map rastrowych 
powierzchni do układu 2000. Zgodnie z Poleceniem Służbowym Nr PZ/93/2010 z dn. 21.12.2010 
r. Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź SA w sprawie przeprowadzenia w Oddziałach KGHM 
Polska Miedź SA inwentaryzacji map rastrowych powierzchni terenu w celu opracowania założeń 
uwspólnionego zasobu map rastrowych powierzchni terenu w ramach Centralnego Zasobu Mapo-
wego, zostały powołane Oddziałowe Zespoły Inwentaryzacyjne Map Rastrowych oraz Oddziałowi 
Koordynatorzy Inwentaryzacji. 
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WNIOSKI 
 
Korzyści związane z wprowadzeniem jednolitego układu współrzędnych 2000 w całej spółce KGHM 
Polska Miedź SA: 

Ujednolicenie w skali całej firmy układów współrzędnych. 
Dostosowanie do wymogów prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz geologicznego 
i górniczego. 
Standaryzacja i unifikacja metod przetwarzania danych przestrzennych. 
Podwyższenie wiarygodności i jakości danych. 
Wprowadzenie narzędzi kontrolnych. 
Poprawa wewnętrznej dyscypliny wymiany danych i transparentności procesu obliczeń. 
Podwyższenie kwalifikacji użytkowników systemu w zakresie znajomości układów współ-
rzędnych i przeliczeń między nimi. 
Wyeliminowanie potencjalnych możliwości pomyłek przy przygotowywaniu danych. 
Wyeliminowanie z użytkowania map klasycznych z podwójnym układem współrzędnych 
(np. mapy w podziale sekcyjnym układu Pieszkowice z naniesioną siatką układu 1965). 
Obniżenie kosztów budowy i wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych w wyniku 
wyeliminowania lub ograniczenia potrzeby transformacji danych geoprzestrzennych. 

 Wprowadzenie w skali całej spółki jednego układu współrzędnych umożliwia wymianę infor-
macji (danych) z państwową służbą geodezyjną i geologiczną, samorządami lokalnymi, organami 
nadzoru górniczego, w szczególności ułatwi: 

sporządzanie dokumentacji geologicznych, 
sporządzanie projektów zagospodarowania złoża, 
sporządzanie planów ruchu zakładu górniczego, 
sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych, 
uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania, 
sporządzanie informacji o wpływach eksploatacji górniczej, 
projektowanie i realizację inwestycji górniczych, 
tworzenie krajowego systemu informacji o terenie. 
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1. WSTĘP 
 
System GPS od chwili swojego powstania coraz częściej znajduje zastosowanie w różnych dziedzi-
nach naszego życia. Począwszy od najprostszych odbiorników turystycznych i nawigacji samocho-
dowej, poprzez odbiorniki wykorzystywane w rolnictwie, leśnictwie i ochronie środowiska, a skoń-
czywszy na odbiornikach o milimetrowej dokładności, wykorzystywanych w geodezji czy budow-
nictwie. W zależności od sposobu prowadzenia obserwacji, odbiorniki możemy podzielić na reje-
strujące obserwacje kodowe (dokładność wyznaczenia położenia punktu rzędu kilku metrów) i fa-
zowe (o dokładnościach kilku milimetrów). 
 Jedną z dziedzin gospodarki wykorzystującą powszechnie technikę GPS jest górnictwo. Przy-
kładem są pomiary szkód górniczych, realizowane w nawiązaniu do punktów pomierzonych meto-
dami statycznymi GPS. Stosując techniki satelitarne można prowadzić inwentaryzację hałd oraz 
składowisk urobku. Możliwe jest także nawiązywanie geodezyjnych sieci podziemnych do punk-
tów powierzchniowych pomierzonych za pomocą GPS. 
 Niniejszy rozdział stanowi próbę określenia dokładności wybranych ręcznych odbiorników GPS 
i możliwego ich zastosowania do naziemnych prac związanych z eksploatacją górniczą. 
 
 
2. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKÓW GPS WYKORZYSTANYCH DO TESTÓW 
 
Badania nad odbiornikami GPS wykonano na dachu budynku C-4 Akademii Górniczo-Hutniczej. 
Zapewniło to możliwość pomiaru przy pełnej widoczności horyzontu. Wykorzystano w tym celu 
trzy 12-kanałowe odbiorniki firmy Garmin. Ich charakterystyka znajduje się w tabeli 1. 
 Waypoints/favorites/locations – liczba pojedynczych punktów możliwych do zapisania w od-
biorniku. 
 Routes – liczba tras możliwych do zapisania na podstawie sekwencji podanych punktów (Way-
points/favorites/locations). Track log (points/saved tracks) – odbiorniki mają możliwość zapisywa-
nia trasy (śladu), która aktualnie została przebyta przez użytkownika (saved tracks), ograniczeniem 
jest maksymalna liczba punktów na ślad (points). Punkty mogą być zapisywane w sposób automa-
tyczny, bądź z zadanym przez użytkownika interwałem odległości lub czasu. W trakcie badań nie-
ruchomy odbiornik rejestrował ślad co pięć minut (I etap) i co jedną minutę (etap II). DGPS – 
możliwość korzystania z pomiarów różnicowych (na terenie Europy trzy geostacjonarne satelity 
systemu EGNOS). 
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Tabela 1. Charakterystyka testowanych odbiorników GPS 

Nazwa Pamięć 
(wewnętrzna/zewnętrzna) 

Waypoints/ 
/favorites/ 
/locations 

Routes 
Track log 
(points/ 

/saved tracks) 
DGPS 

Garmin 
GPS 60 1MB/brak 500 50 10,000/20 Tak 

Garmin 
Legend HCx brak/karta microSD 1000 50 10,000/20 Tak 

Garmin 
Colorado 300 384 MB/karta SD 1000 50 10,000/20 Tak 

 
 Firma Garmin nie udostępnia algorytmów, które są stosowane do wyznaczania pozycji w swo-
ich odbiornikach, najprawdopodobniej jest to tzw. filtr Kalmana [6]. Filtr ten należy do grupy es-
tymatorów optymalnych. Za jego pomocą można otrzymać wartości spełniające konkretne kryte-
rium, np. minimalizację błędu średniokwadratowego estymowanych parametrów danego zjawiska. 
Na podstawie wyników obserwowanego zjawiska oraz ich parametrów statystycznych (wariancji) 
tworzony jest model i obliczany błąd predykcji kolejnego stanu modelu [7]. W zależności od otrzy-
manych wartości następny stan modelu, a więc wskazanie instrumentu, będzie pobierany z bieżą-
cego pomiaru lub z predykcji. Dla dużej wariancji danych pomiarowych generowane współrzędne 
pochodzą z predykcji. 
 
 
3. WPŁYW KONSTELACJI SATELITÓW NA DOKŁADNOŚĆ POMIARU 
 
W celu określenia wpływu konstelacji satelitów na dokładność ręcznych odbiorników kodowych 
przeprowadzono w dniach 9–10.10.2010 r. na dachu budynku C-4 AGH jedną, 24-godzinną sesję 
pomiarową. Pomiar zrealizowano w warunkach w pełni odkrytego horyzontu. Łącznie każdy z od-
biorników zarejestrował w ten sposób po około 300 obserwacji w interwałach 5-minutowych. Przy-
gotowanie wyników do opracowania polegało na usunięciu obserwacji odstających, spowodowanych 
restartem odbiornika i utratą zasilania (akumulatory AA). Za pomocą programu Trimble Planing 
2.80, określono maksymalną wartość współczynnika PDOP, który wyniósł 1,82, przy liczbie wi-
docznych satelitów wahającej się między 9 a 15. 
 Otrzymane współrzędne geograficzne ,  przeliczono do układu „2000” przy użyciu programu 
TRANSPOL. Niezbędną do obliczenia wysokości elipsoidalnej undulację geoidy EGM96 (NEGM96) 
wyliczono za pomocą programu NGA EGM96 Geoid Calculator [1] i skontrolowano programem 
GM96 correction calculator [2]. 
   96EGMGARMIN NHh , 
gdzie: h – wysokość elipsoidalna, HGARMIN – wysokość podawana przez odbiorniki Garmin, obli-
czona z EGM96, NEGM96 – undulacja geoidy EGM96. 
 
 Dokładność undulacji EGM96 na terenie Europy wynosi około 30 cm, a dokładność na terenie 
Polski szacuje się na 20 cm [4].  
 Do pomiaru wykorzystano trzy odbiorniki firmy Garmin (tab. 1). Deklarowany przez producenta 
błąd wyznaczenia położenia punktu nie przekracza 10 m dla odbiorników Legend i Colorado i 15 m 
dla Garmina 60 przy 95% poziomie ufności oraz przy włączonym DGPS – 3–5 metrów (95%). 
Odbiorniki generowały współrzędne elipsoidalne z dokładnością 0,001’, wysokość do 1 m (rys. 1). 
W przeliczeniu na metry wartość 0.001’ na naszej szerokości geograficznej odpowiada około 1,85 m 
wzdłuż osi X, oraz około 1,20 m wzdłuż osi Y. 
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Rys. 1. Odbiornik Garmin Legend HCx, współrzędne przykładowego waypoint’u 

 
 Dla każdego z odbiorników obliczono średnią wartość współrzędnych ze wszystkich obserwa-
cji oraz ich odchylenie standardowe od wartości oczekiwanych, którymi były współrzędne uzyska-
ne z dodatkowo wykonanych, zdecydowanie dokładniejszych pomiarów RTK (tab. 1, 2). 

 
Tabela 1. Zestawienie otrzymanych współrzędnych (XY)2000 i wysokości hWGS84 w I etapie badań 

Odbiornik GPS 
RTK 
X,Y,h 
[m] 

Średnia 
X,Y,h 
[m] 

ΔX,ΔY,Δh 
[m] 

Odchylenie 
standardowe 

[m] 

GPS 60 
5548335,48 5548336,36 0,88 1,21 
7422706,49 7422706,83 0,34 0,84 

266,77 263,81 -2,96 3,71 

Legend 
5548335,88 5548337,44 1,56 2,00 
7422706,18 7422706,65 0,47 1,29 

266,77 261,41 -5,36 6,45 

Colorado 
5548336,03 5548337,53 1,50 1,77 
7422705,78 7422705,86 0,08 1,10 

266,77 262,66 -4,11 5,75 

ŚREDNIA 
1,31 1,66 
0,30 1,08 
-4,14 5,31 
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Wykres 1. Zmiany wysokości elipsoidalnych na tle wartości oczekiwanej i liczby widocznych satelitów 

 
 Z wykresu 1 wynika, że zmiana liczby widocznych satelitów nie wpływa na dokładność pomia-
rów. Każdym z odbiorników uzyskano współrzędne o podobnej dokładności: średni błąd składo-
wych poziomych nie przekraczał 1,5 m, natomiast błąd wysokości elipsoidalnej wynosi około 3–5 m. 
 Uwagę należy zwrócić także na jednakowy znak różnic X, Y i h dla każdego z użytych od-
biorników. Może to sugerować istnienie pewnego stałego przesunięcia, charakterystycznego dla te-
go typu odbiorników, wynikającego np. ze sposobu położenia odbiornika w trakcie pomiaru (od-
biorniki były położone na poziomej styropianowej podstawie, przylegając do niej tylną ścianką obu-
dowy). 
 
 
4. TESTY W WARUNKACH PRZYSŁONIĘCIA HORYZONTU 

PRZESZKODAMI TERENOWYMI 
 
W drugim etapie badań przeprowadzono dwie czterogodzinne sesje pomiarowe o interwałach 1-mi-
nutowych w godzinach 12–16 w dniu 29.10.2010 r. (satelity dostępne po stronie wschodniej i za-
chodniej) oraz 30.10.2010 r. (satelity dostępne po stronie północnej, południowej oraz północno-
-wschodniej). Wykorzystano w tym celu 8 jednakowych odbiorników Garmin Legend HCx (rys. 1). 
Wybór jednego typu odbiornika miał na celu wyeliminowanie czynnika związanego dokładnością 
różnych typów odbiorników. W pomiarach zastosowano 50% przysłonięcia horyzontu dla każdej 
z czterech stron świata: N, S, W, E), a także cztery różne wartości przysłonięcia horyzontu od 56% 
od 72% (odsłonięty kierunek NE) (rys. 2). Stopnie przysłonięcia oraz liczbę widocznych satelitów 
określono za pomocą programu Trimble Planing 2.80. 
 W tabeli 2 podobnie jak w I etapie badań porównano otrzymane z pomiarów współrzędne ze 
współrzędnymi z pomiaru RTK i obliczono ich różnice oraz odchylenia standardowe. Uśredniono 
odchylenia standardowe oraz różnice między wartością średniej arytmetycznej i wartością oczeki-
waną dla poszczególnych odbiorników. Najdokładniejsze współrzędne otrzymano w wyniku po-
miarów z 50% przysłonięciem – w kierunku odsłoniętej południowej i zachodniej części horyzon-
tu. Zgodnie z oczekiwaniami, przy wzroście wartości przysłonięcia horyzontu maleje dokładność 
pomiaru. Jednak po uśrednieniu wyników pomiaru w tym samym kierunku z dwóch odbiorników 
(kierunek W) i czterech odbiorników (kierunek S) dokładność współrzędnych X, Y była wyższa 
niż w pierwszym etapie. Wartość błędu wysokości elipsoidalnej po uśrednieniu nadal pozostawała 
prawie dwukrotnie większa niż w I etapie badań. 
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Tabela 2. Zestawienie otrzymanych współrzędnych (XY)2000 i wysokości hWGS84 w II etapie badań 

D
at

a Odbiornik 
legend 

[nr] 

Przysłonięcie 
horyzontu [%] 

/odsłonięty kierunek 
pomiaru/ 

RTK 
X,Y,h 
[m] 

Średnia 
X,Y,h 

[m] 

ΔX,ΔY,Δh 
[m] 

Odchylenie 
standardowe 

[m] 

29
.1

0.
20

10
 

837 50/N 
5548336,58 5548339,58 3,00 3,31 
7422706,19 7422707,72 1,53 1,73 

266,97 258,17 -8,79 9,24 

838 50/N 
5548330,97 5548335,15 4,18 4,71 
7422711,17 7422711,07 -0,10 1,45 

266,94 255,62 -11,31 11,75 

839 50/N 
5548336,58 5548336,43 -0,15 2,27 
7422706,19 7422709,38 3,19 4,06 

266,97 264,64 -2,32 5,01 

841 50/N 
5548330,97 5548332,72 1,75 2,32 
7422711,17 7422710,54 -0,63 1,53 

266,94 258,19 -8,75 9,05 

842 50/S 
5548336,58 5548335,72 -0,86 1,97 
7422706,19 7422707,22 1,03 1,59 

266,97 258,07 -8,89 9,38 

843 50/S 
5548330,97 5548329,67 -1,30 2,42 
7422711,17 7422711,92 0,75 1,60 

266,94 257,47 -9,47 11,18 

844 50/S 
5548336,58 5548338,65 2,07 2,49 
7422706,19 7422706,79 0,60 1,14 

266,97 257,62 -9,35 9,72 

845 50/S 
5548330,97 5548330,15 -0,82 2,41 
7422711,17 7422712,67 1,50 2,28 

266,94 259,72 -7,22 8,73 

30
.1

0.
20

10
 

837 50/W 
5548336,58 5548335,01 -1,57 2,02 
7422706,19 7422704,82 -1,37 1,94 

266,97 258,50 -8,46 9,10 

839 50/W 
5548336,58 5548338,59 2,01 2,28 
7422706,19 7422705,85 -0,34 2,23 

266,97 260,77 -6,20 7,23 

844 50/E 
5548336,58 5548337,19 0,61 2,00 
7422706,19 7422708,36 2,17 2,50 

266,97 258,11 -8,86 9,70 

842 50/E 
5548336,58 5548338,03 1,45 1,99 
7422706,19 7422708,10 1,91 2,18 

266,97 256,97 -10,00 10,40 

838 67/NE 
5548335,47 5548337,98 2,51 4,45 
7422715,46 7422717,15 1,69 2,56 

266,01 258,54 -7,47 10,43 

843 72/NE 
5548335,47 5548336,66 1,19 3,82 
7422715,46 7422718,49 3,03 4,02 

266,01 257,07 -8,94 10,84 

841 61/NE 
5548335,22 5548337,27 2,05 2,41 
7422715,75 7422715,75 0,01 1,00 

265,71 257,40 -8,31 8,78 

845 56/NE 
5548335,22 5548338,15 2,93 3,20 
7422715,75 7422716,66 0,92 1,36 

265,71 256,28 -9,43 9,64 
Zestawienie uśrednionych wartości błędów 

i odchyleń standardowych dla 
poszczególnych kierunków pomiaru 

N 
2,20 3,15 
1,00 2,19 
-7,79 8,76 
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Tabela 2.Cd. 

Zestawienie uśrednionych wartości błędów 
i odchyleń standardowych dla 

poszczególnych kierunków pomiaru 

S 
-0,22 2,32 
0,97 1,65 
-8,73 9,75 

W 
0,22 2,15 
-0,86 2,08 
-7,33 8,16 

E 
1,03 2,00 
2,04 2,34 
-9,43 10,05 

NE 
2,17 3,47 
1,41 2,24 
-8,54 9,92 
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Wykres 2. Zestawienie zmian wartości współrzędnych z wartością RTK 
i liczbą widocznych satelitów (odbiorniki nr 842 i 843) 

 

 
 
Rys. 2. Widoczność przy 50% i 72% przysłonięciu horyzontu (odbiorniki 842 i 843) 

SEP 2011, Sesja: Forum geodetów górniczych: Geomatyka górnicza • praktyczne zastosowania 
SEP 2011, Sesja: Forum geodetów górniczych: 
Geomatyka górnicza • praktyczne zastosowania 

– 1356 –



 

 

 
 
Rys. 3. Schemat rozmieszczenia odbiorników. Strzałki określają wielkość 
i kierunek przesunięcia współrzędnych XY względem pomiaru RTK 
(I etap – pojedynczy odbiornik, II etap – uśredniona wartość z każdego 
kierunku pomiaru/dla każdego z mierzonych kierunków) 

 
 Na wykresie 2 przedstawiono przykładowe zmiany wartości współrzędnych i wysokości dla 
odbiornika 842 (odsłonięty kierunek N) oraz odbiornika 843 (odsłonięty kierunek N-E). Daje się 
na nich zauważyć minimalną korelację między liczbą widocznych satelitów a dokładnością wyzna-
czenia położenia (zgodnością współrzędnych i wysokości z wynikami pomiarów RTK). Dostęp-
ność horyzontu dla ww. odbiorników ilustruje rysunek 2. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na interwał pomiarowy między obserwacjami około 75 
a 140 dla odbiornika 843 (wykres 2, fragmenty oznaczone ramką). W danym czasie widoczne są 
jedynie dwa satelity, co uniemożliwia wyznaczenie pozycji w jakichkolwiek pomiarach GPS (przy 
trzech satelitach możliwe jest wyznaczenie pozycji 2D). Odbiornik nie przestawał w tym czasie re-
jestrować swojej pozycji. Najprawdopodobniej realizował to opierając się na algorytmie filtru 
Kalmana, obliczając jedynie wartości bardzo zbliżone do poprzednio uzyskanych współrzędnych. W 
po-miarze przeprowadzanym na pojedynczym punkcie nie wpłynęło to w istotny sposób na wynik. 
Jed-nak w pomiarach obiektów liniowych lub powierzchniowych, gdy kolejne punkty mierzone 
są w określonym interwale odległości lub czasu, uzyskane współrzędne będą obarczone dużym błę-
dem. 
 Widoczne dla 241 obserwacji znaczące skoki wartości współrzędnych (fragmenty wykresu 2 
oznaczone strzałką) spowodowane były najprawdopodobniej przez czynnik przypadkowy nie zwią-
zany z liczbą dostępnych satelitów. Podobnie jak w pierwszym etapie, z uwagi na charakterystykę 
odbiorników tego typu, niemal wszystkie średnie odchylenia wartości XY od pomiaru RTK prze-
sunięte były w kierunku NE, a wartość wysokości elipsoidalnej ponownie była zaniżona. Przyczyn 
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tego należy najprawdopodobniej upatrywać w konstrukcji tego typu odbiorników lub ich położeniu 
w trakcie pomiaru. 

 
5. ZASTOSOWANIE RĘCZNYCH ODBIORNIKÓW GPS W GÓRNICTWIE 
 
Technologia GPS znalazła szerokie zastosowanie w geodezji naziemnej. Jednak z uwagi na specy-
fikę geodezji górniczej używanie odbiorników GPS jest mocno ograniczone. Najczęstszym do-
tychczasowym zastosowaniem tej technologii było ustalenie współrzędnych punktów powierzch-
niowych do nawiązania tzw. sieci obserwacyjnych (kopalnianych). Jest to ważne ze względu na 
sposób eksploatacji górniczej prowadzonej w Polsce. Najczęściej wykorzystywany tak zwany sys-
tem zawałowy prowadzi do dużych zmian powierzchni nie tylko na obszarze samej kopalni, ale tak-
że w dużych odległościach od niej. W związku z tym konieczna jest ostrożność w doborze punk-
tów nawiązania – muszą się one znajdować stosunkowo blisko szybu kopalni, aby ciąg nawiązania 
obarczony był możliwie małym błędem, ale jednocześnie charakteryzować się stałością położenia 
w czasie. Pomiary kontrolne wykonywane metodą statyczną są stosowane najczęściej do badania 
stałości współrzędnych poziomych X, Y tych punktów. Ustalenie wysokości z uwagi na niewystar-
czającą dokładność wykonuje się częściej metodami klasycznej niwelacji. 
 W przypadku inwentaryzacji starych hałd ważne jest dobre oddanie ich kształtu wraz ze wszel-
kimi szczelinami oraz wąwozami wyżłobionymi przez wodę. Ogromna ich większość porośnięta 
jest drzewami w różnym wieku, co znacznie utrudnia wszelkie pomiary GPS. Najczęściej pomiary 
te wykonuje się za pomocą siatki równomiernie rozmieszczonych punktów, umożliwiających póź-
niejsze obliczenia. Zdecydowanie łatwiej wykonać pomiary GPS na nowych składowiskach, które 
nie są zadrzewione i najczęściej znajdują się w otwartym terenie. Według instrukcji branżowej 
maksymalny dopuszczalny błąd ustalenia objętości dla składowisk hutniczych wynosi 3%, a prze-
mysłowych 5% [5]. Przy dokładnościach rzędu 1,5 m współrzędnych X i Y oraz 5 m współrzędnej 
wysokościowej dla większości składowisk można uzyskać dokładności rzędu 12–20%, co jest nie-
wystarczające dla zastosowań górniczych. Tego typu pomiar dawałby zadowalające wyniki tylko 
przy największych polskich hałdach, których jest niewiele i w większości są już zagospodarowane. 
 Istnieje jednak inne zastosowanie ręcznych odbiorników GPS. Wykorzystują je geolodzy do po-
szukiwania takich obiektów jak studnie oraz stare odwierty odwadniające. Dzięki nim prowadzi się 
kontrole poziomu zwierciadła wód podziemnych na obszarach hałd (np. KGHM Żelazny Most) [8]. 
Raz wykonany odwiert wykorzystywany jest przez wiele lat w różnych odstępach czasu przez róż-
ne zespoły pomiarowe. Poszukiwania dawnych odwiertów oraz otworów badawczych prowadzi się 
za pomocą zgrubnych współrzędnych odczytanych z map. Do takich celów nie jest konieczna wy-
soka dokładność; ważny jest czas oraz łatwość obsługi. Z tych względów dokładność odbiorników 
typu Garmin jest więcej niż wystarczająca. 
 W podobny sposób prowadzić można poszukiwania starych szybów, wychodni, deformacji nie-
ciągłych oraz innych pozostałości po dawnej oraz obecnej eksploatacji. Jak już wspomniano wy-
dobycie podziemne miewa ogromne, czasami katastrofalne wpływy na powierzchnię terenu. Inwe-
stor planujący budowę obiektów użytkowych na tym terenie musi zdawać sobie sprawę z tego typu 
niebezpieczeństw. Niestety, zdobycie informacji może nastręczać pewne problemy. Wydobycie pro-
wadzone jest od kilkuset lat, a jego dokumentacja prowadzona była według różnych procedur; ma-
py sporządzano w różnych, najczęściej lokalnych układach współrzędnych, posługiwano się nie-
ujednoliconymi oznaczeniami obiektów górniczych. Obecnie dokumentacja ta znajduje się w dzia-
łach mierniczych istniejących kopalni, bądź w archiwach (muzeach), ośrodkach dokumentacji lub 
zbiorach prywatnych. W celu jej usystematyzowania opracowany został system MICARIS [3]. 
W systemie tym znajdują się informacje dotyczące działalności górniczej na obszarze Śląska. Z uwa-
gi na prawa autorskie oraz pojemność serwera niemożliwe było zamieszczenie wszystkich danych. 
Dlatego zdecydowano się na zastąpienie ich przez metadane czyli „dane o danych”. Dzięki temu 
użytkownik uzyskuje informacje o tym gdzie i jak szukać potrzebnych materiałów. Autorzy syste-
mu MICARIS szczególną uwagę zwrócili na dokładność skatalogowanych materiałów. Mapy wy-
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konane współcześnie posiadają dokładne, łatwe do przeliczenia współrzędne. Inaczej jednak ma się 
sprawa z dokumentami archiwalnymi. Nie zawsze znane są parametry zastosowanych odwzorowań, 
a po upływie tak długiego czasu trudno szukać terenowych elementów niezbędnych do kalibracji. 
Dodatkowo wiele map uległo zniekształceniom z uwagi za złe przechowywanie. Autorzy systemu 
MICARIS szacują, iż ogólna dokładność tego typu dokumentów wynosi około 1–3 m. Jest do do-
kładność odpowiadająca dokładności testowanych wyżej odbiorników kodowych. Dzięki tego typu 
odbiornikom można w prosty i szybki sposób odnaleźć przypuszczalną lokalizacje nieużywanych 
obiektów górniczych, co z kolei ułatwi i przyspieszy planowanie inwestycji budowlanych na tere-
nach zagrożonych wpływami górniczymi. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Niniejszy artykuł miał na celu ustalenie możliwych zastosowań ręcznych, kodowych odbiorników 
do wybranych prac związanych z geodezją górniczą. W pierwszym etapie autorzy podjęli próbę 
określenia wpływu konfiguracji satelitów na dokładność wyznaczenia współrzędnych kilku typów 
ręcznych odbiorników GPS firmy Garmin. Następnie starano się zbadać dokładność tych odbiorni-
ków w warunkach kierunkowego przysłonięcia horyzontu. Osiągnięto dokładność rzędu 1,5 m dla 
składowych poziomych oraz około 4,5–5 m dla wysokości elipsoidalnej przy odkrytym horyzon-
cie. W pomiarach z przysłoniętym horyzontem dokładność spadła do około 2–3,5 m dla składo-
wych XY oraz 8–10 m dla wysokości. Zauważono, że liczba widocznych satelitów ma mniejszy 
wpływ na dokładność współrzędnych. Zdecydowanie lepsze rezultaty uzyskuje się z kilkukrotnego 
pomiaru tego samego punktu, po uśrednieniu wyników. W związku z otrzymanymi dokładnościa-
mi wyznaczenia położenia testowane odbiorniki można stosować do pomiaru tylko największych 
składowisk górniczych, dla których możliwe byłoby osiągnięcie kilkuprocentowej dokładności 
w sprzyjających warunkach terenowych. 
 Wydaje się, że największe zastosowanie ww. odbiorniki GPS mogą mieć do inwentaryzacji po-
zostałości po dawnej eksploatacji górniczej (stare studnie, szyby, wychodnie itp.) na podstawie ist-
niejącej, archiwalnej dokumentacji. Ich niewątpliwą zaletą w tego typu pracach jest nieskompliko-
wany i szybki sposób wyznaczenia współrzędnych, który może być przeprowadzony z dostateczną 
dokładnością bez dodatkowych klasycznych lub aktywnych osnów geodezyjnych. 
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STRESZCZENIE: W referacie opisano przebieg procesu standaryzacji prac wdrożeniowych syste-
mu Numerycznego Modelu Złoża w Kompanii Węglowej S.A. Zaprezentowano najważniejsze te-
maty omawiane podczas spotkań Zespołu Standaryzacyjnego, w którego skład weszli pracownicy 
Kompanii oraz przedstawiciele wykonawcy. Wymieniono problemy, jakie można napotkać podczas 
korzystania z norm górniczych oraz podano przykłady znaków nienormowanych, których wygląd 
uzgodniono podczas spotkań standaryzacyjnych. Przedstawiono najważniejsze uzgodnienia Zespo-
łu Standaryzacyjnego dotyczące struktury katalogów i dysków wirtualnych, nazewnictwa plików, 
wykorzystywanych układów współrzędnych, struktury mapy i technologii tworzenia NMZ. Wymie-
niono korzyści wynikające ze standaryzacji prac wdrożeniowych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Numeryczny Model Złoża, standaryzacja prac wdrożeniowych 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Celem artykułu jest przedstawienie procesu standaryzacji, jaki dokonywał się podczas wdrażania 
systemu prowadzenia Numerycznego Modelu Złoża na potrzeby Kompanii Węglowej S.A. 
 Numeryczny Model Złoża, rozumiany szeroko, jest tu synonimem Systemu Informacji o Prze-
strzeni Górniczej. Służy pozyskiwaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu informacji niezbędnych do 
optymalnego i bezpiecznego projektowania a także do prowadzenia robót górniczych i modelowa-
nia: struktury i jakości złoża (w tym ustalania ilości zasobów węgla kamiennego), sieci wyrobisk 
górniczych, warunków geologicznych, skutków robót górniczych w górotworze i na powierzchni 
terenu. 
 Efektem wdrożenia Numerycznego Modelu Złoża jest prowadzenie górniczych map podstawo-
wych, przeglądowych i specjalnych w formie numerycznej. Istnieje możliwość uzyskania dowolnej 
mapy tematycznej w wybranej skali a także sporządzania profili podłużnych i poprzecznych. 
 Wynikowe dokumenty kartograficzne (mapy, przekroje, profile itd.) spełniają wymagania wy-
nikające z przepisów i norm obowiązujących w Polsce, w szczególności wymogi Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 19.06.2002 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 92, poz. 819) oraz Polskich Norm: PN-G-09000 i PN-ISO 710. 
 Warto podkreślić, że obowiązująca ustawa Prawo geologiczne i górnicze stanowi, że dokumen-
tacja mierniczo-geologiczna w tym dokumenty pomiarowe, obliczeniowe i kartograficzne, może 
być sporządzana i przechowywana w formie numerycznej, z tym, że przejście na prowadzenie map 
podstawowych wyłącznie w takiej postaci wymaga zgody Dyrektora Okręgowego Urzędu Górni-
czego. 
 

SEP 2011, Sesja: Forum geodetów górniczych: 
Geomatyka górnicza • praktyczne zastosowania 

– 1360 –



 

 

 Proces wdrożenia projektu trwał 2 lata. 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. 
 Istotnym założeniem Projektu było wprowadzenie na wszystkich kopalniach KW ujednolicone-
go sposobu prowadzenia dokumentacji mierniczo-geologicznej, począwszy od nienormowanych zna-
ków umownych przez wygląd dokumentacji, po obieg dokumentów w dziale. W tym celu został po-
wołany Zespół Standaryzacji, który składał się z pracowników Zamawiającego i Wykonawcy. Wy-
nikiem prac tego zespołu jest dokument: Standard Mapy Górniczej w Kompanii Węglowej S.A. 
 
 
2. PRACE ZESPOŁU STANDARYZACYJNEGO 
 

2.1. Struktura katalogów oraz dysków wirtualnych 
 

Dane wszystkich kopalni gromadzone są w jednym modelu oraz zapisywane w jednej bazie (w 
jednym miejscu). Ułatwia to zabezpieczenie bazy danych, przyspiesza wykonywanie kopii zapaso-
wych, wystarczy tylko jeden serwer wysokiej klasy (pozbawiony pojedynczego punktu awarii, o 
szybkim dostępnie do przestrzeni dyskowej). Dzięki temu, że mapy są gromadzone w jednym 
miejscu unika się sytuacji, w której na kilku komputerach znajduje się kopia tej samej mapy i nie 
wiadomo która z tych kopii jest aktualna. 
 Przyjęto, że każda jednostka (kopalnia) posiada własne 3 katalogi: 
– „TMG-Robocze”, gdzie przechowywane są robocze wersje map. Dostęp do niego mają tylko 

uprawnieni pracownicy działu mierniczo-geologicznego. 
– „TMG”, gdzie przechowywane są sprawdzone mapy w układzie lokalnym. Inne działy i inne 

kopalnie posiadają do nich dostęp w trybie „tylko do odczytu”. Mapy powinny być aktualizowa-
ne raz na miesiąc. 

– „TMG-2000”, gdzie są przechowywane mapy w układzie 2000/6. Mapy z tego katalogu trafiają 
do bazy Oracle Spatial. 

 Każdy z tych katalogów dzieli się na podkatalogi: Pokłady, Poziomy, Profile i Inne. 
 
2.2. Nazewnictwo plików 
 

Uzgodniono następujący wzór nazewnictwa plików map: 
Kod-Jednostki _ Pokład/Poziom _ Kod, 
gdzie: 
– Kod-Jednostki – oznaczenie jednostki zgodnie z wartością używaną w strukturach KW. Jeżeli 

właścicielem pliku jest kopalnia dwuruchowa, segment jest rozbudowany o informację o ruchu 
kopalni. 

– Pokład/Poziom – nazwa pokładu lub poziomu. Jeżeli mapa dotyczy dwóch pokładów to po-
szczególne pokłady oddzielone są znakiem „+”. Jeżeli mapa dotyczy poziomu to nazwa poprze-
dzona jest literą „L”. Ewentualna warstwa pokładu poprzedzona jest znakiem „#”. 

– Kod – skala źródłowej mapy lub oznaczenie dodatkowej nakładki tematycznej. 
 Przykładowe nazwy plików: 
– 1603_503+504-1_1 – kopalnia Marcel, pokłady 503 i 504/1, skala 1:1000, 
– 1538R1_L830_2 – kopalnia Halemba-Wirek, Ruch 1, poziom 830, skala 1:2000. 
 
2.3. Uzgodnienia odno nie uk adów wspó rz dnych 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego 
systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. 2000 Nr 70, poz. 821), obowiązującym układem współ-
rzędnych jest układ „2000”. Dla Kompanii Węglowej przyjęto układ 2000/6, w tym układzie pro-
wadzona jest baza Oracle. 
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 Mapy mogą być i są prowadzone w układach lokalnych. Gotowe, sprawdzone mapy, udostęp-
niane pozostałym działom kopalni, są wystawiane zarówno w układzie lokalnym jak i 2000. 
 System GEOLISP umożliwia przeprowadzenie transformacji map numerycznych między różny-
mi układami współrzędnych. Służą do tego programy: 
– TRANS – umożliwiający wykonanie transformacji map numerycznych między różnymi układa-

mi współrzędnych, przy pomocy współczynników wielomianów zespolonych obliczonych pro-
gramem UNITRANS; 

– TRANSK – realizujący transformację konforemną między różnymi układami współrzędnych; 
dla kopalń należących do Kompanii Węglowej zdefiniowano współczynniki transformacji dla 
wszystkich stosowanych układów współrzędnych. 

 
 
3. NORMOWANE ZNAKI UMOWNE 
 
Przy korzystaniu z norm napotykamy na szereg zagadnień budzących wątpliwości, np.: 
– Znaki często nie są jednoznacznie zwymiarowane. 
– Zdarza się, że symbol znaku dobrze wygląda na mapie w skali 1:1000, natomiast w skali 1:2000 

nie mieści się w wyrobisku. 
– Zdarzają się czasami drobne nieścisłości czy błędy, np. inny kolor jest w przykładzie, inny 

w opisie znaku. 
– Przykładowe znaki z reguły wstawiane są równolegle do ramki, nie wiadomo jak postąpić w przy-

padku znaku nachylonego. 
– Trudno jest obliczyć algorytm generowania skomplikowanej linii: prawidłowego rozmieszcze-

nia symboli dla różnych długości linii. 
– Liczba atrybutów opisowych często jest niewystarczająca. 
– Na kopalniach przez dziesiątki lat przyzwyczajono się do pewnych rozwiązań, czasem lepszych 

niż obowiązujące w normach. W swojej praktyce zawodowej autor przykładowo napotkał przy-
najmniej kilkanaście sposobów zaznaczania miąższości pokładu. 

 Znaki czasem nie wyczerpują wszystkich możliwości występujących w praktyce, np. dla zazna-
czenia grubości pokładu napotkamy na problem jak zaznaczyć na mapie: 
– Odnośnik miejsca wstawienia. 
– Opis skał stropowych lub spągowych. 
– Bardzo dużą ilość warstw. 
– Nazwę przerostu. 
– Tylko jeden przyrost albo tylko strata w ścianie. 
– Jeżeli część znaku jest na innej mapie (eksploatacja na warstwy). 
 
a)            b)             c)            d) 

 
 
Rys. 1. Przedstawienie symbolu miąższości pokładu: 
a) odnośnik, b) skały stropu, c) duża ilość warstw, d) opis przerostów 
Figure 1. Presentation of the symbol of seam thickness: 
a) reference mark, b) roof rock, c) large quantity of layers, d) description of parting 
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4. NIENORMOWANE ZNAKI UMOWNE 
 
W tabeli 1 przedstawiono przykłady nienormowanych i niezgodnych z normą znaków umownych, 
które zostały zatwierdzone, jako obowiązujące przez Zespół Standaryzacyjny Kompanii Węglowej. 
 
Tabela 1. Przykłady znaków umownych zatwierdzonych przez Zespół Standaryzacyjny 
Table 1. Examples of conventional marks approved by the Team of Standardization 

Punkt osnowy poziomej 
podstawowej 

Dopuszcza się zmniejszenie 
symbolu linii zaburzenia 
geologicznego, gdy jego 

długość jest mniejsza 
niż 9 mm w skali mapy 

Zaakceptowano atrybuty 
jak na rysunku 

Dla otworów wierconych 
z powierzchni przyjęto 

promień 1.5, dla otworów 
wierconych w wyrobiskach 

podziemnych przyjęto 
promień 0.75 

 

Lokowanie substancji chemicznej
 

Trójkąt równoboczny 
o boku = 3 mm, kolor: zielona 

soczysta przyciemniona 

Linia przekroju 
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Kolory skał 
 

Zaakceptowano kolory jak 
na rysunku obok (podana jest 

nazwa koloru w systemie 
Oswalda i ACI) 

Kolory kategorii odkształceń 
 

Zadecydowano o zachowaniu 
kolorów stosowanych w progra-

mie EDBJ. Kolory te będą na 
wydruku nieco rozjaśnione 

 
Kolory kategorii odporności 

 

Na wydruku będą stosowane 
pełne kolory, nierozjaśnione 

 
 
5. STRUKTURA MAPY 
 
Korzystając z mapy numerycznej napotykamy dodatkowo na problemy: 
– Jak nazwać dany znak umowny i na jakiej warstwie tematycznej go umieścić. Przy całej niedo-

skonałości powierzchniowej instrukcji K-1 trzeba przyznać, że unormowała ona nazewnictwo 
bloków, co znacząco ułatwiło korzystanie z map w różnych systemach. 

– W systemie komputerowym można do znaku dołączyć atrybuty ukryte, np. do osnowy dodano 
numer dziennika, domiar do ociosu itp., co ułatwia sporządzenie różnorodnych raportów a nie 
jest przewidziane w normach. 

 
5.1. Rozwarstwienie map 
 

Założenia przyjęte w projekcie wymagają, aby wszelkie obiekty przewidziane do obsługi przez pro-
jektowany system, znajdowały się na konkretnych warstwach. 
 Podczas budowy przestrzennego modelu wyrobiska, elementy utworzonych brył umieszczane 
są na warstwie: Nazwa_Pok adu_Bryły, natomiast powierzchnie tworzone w programie Geolisp, 
umieszczane są na warstwach AC_Nazwa_Powierzchni. 
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Tabela 2. Nazewnictwo wybranych warstw w programie Geolisp 
Table 2. Names of selected layers in Geolisp computer program

TG TM TW TP 
TG_INNE TM_DATY TW_CZUJNIKI TP_PLAN_RUCHU 

TG_IZOLINIE TM_FILARY TW_INNE TP_INNE 
TG_MIAZSZOSC TM_GRANICE TW_KIERUNKI TP_MASZYNY 

TG_OTWORY TM_GRANICE_INNE TW_ODREBNA TP_ODSTAWA 
TG_POKLAD TM_INNE TW_TAMY_IZOL TP_DODATKI_PLANU 
TG_PROBY TM_KOTY TW_TAMY_WENT TP_PROJEKCJA_DOCELOWA 
TG_SKALY TM_KRESK_SCIAN TW_ZAPORY TP_PROJEKCJA_KONCESJA 
TG_UPAD TM_MB_CHODN TP_PROJEKCJA_SZCZEGOLOWA 

TG_USKOKI TM_NACHYLENIA TP_PRZEWODY 
TG_WODA TM_OBUDOWA TP_TRANSPORT 

TM_OSNOWA 
TM_SZYBY 

TM_ZAGROZENIA 
 
5.2. Nazewnictwo i rozwarstwienie bloków 
 

Tabela 3. Nazewnictwo bloków 
Table 3. Names of blocks 

Nazwa Opis bloku Nazwa Opis bloku 
Warstwa TG_OTWORY 

G210301 Otwór hydrogeologiczny 
badawczy G210201 Otwór wiercony na sucho 

Warstwa TG_WODA 
G101102 Wyciek kroplowy wody G101202 Stacja klimatyczna 

Warstwa TM_ZAGROZENIA 
G60301 Ognisko pożarowe G60602 Kilkakrotny wyrzut gazu i skal 

Warstwa TP_MASZYNY 
G80101 Klatka szybowa G80402 Strug węglowy 

Warstwa TW_CZUJNIKI 
G60703 Czujnik pomiaru gazu G60703C Czujnik pomiaru CO 

Warstwa TW_KIERUNKI 
G90101 Prąd powietrza świeżego G90109 Prąd powietrza zużytego 

Warstwa TW_TAMY_IZOL 
G90306 Tama słupowa – pełna G90305 Tama klocowa - pełna 

Warstwa TW_Tamy_Went 
G90309 Tama płócienna G90328 Odrzwia drewniane bez drzwi 

Warstwa TW_ZAPORY 
G060701 Zapora pyłowa główna G060702 Zapora wodna główna 

 
5.3. Nazewnictwo i rozwarstwienie linii 
 

Tabela 4. Nazewnictwo linii 
Table 4. Names of lines 

Nazwa Opis Nazwa Opis 
Warstwa TG_POKLAD 

G101008 Oś łęku (synkliny) pionowa G101013 Zrost pokładów 
Warstwa TG_USKOKI 

G101015A Uskok stwierdzony G91018A Uskok odwrócony stwierdzony 
Warstwa TG_WODA 

G60110 Pole zatopione G60210 Ściek wodny 
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Tabela 4. Cd. 
Table 4. Cont’d 

Warstwa TM_FILARY 
G70306 Granica filara ochronnego G70304 Granica filara nieżelaznych 

Warstwa TM_GRANICE 
G70206 Granica terenu górniczego G70104 Granica obszaru nieżelaznych 

Warstwa TM_GRANICE_INNE 

G70507 Granica udokumentowanego
złoża G70503 Granica przypuszczalnego 

odwodnienia terenu 
Warstwa TM_OCIOSY 

G60103 Komora zatopiona G60103A Komora zatopiona B3 
Warstwa TM_ODKRYWKI 

G160204 Projektowany zakres robót 
udostępniających G200203 Teren przekształcony robotami 

górniczymi 
Warstwa TM_ZAGROZENIA 

G60606 Granica pola metanowego G60802 Krawędź eksploatacji 
Warstwa TP_ODSTAWA 

G80304 Przenośnik taśmowy G80301 Przenośnik zgrzebłowy lekki 
 
5.4. Oznaczenie ró nych sposobów kierowania stropem 
 

Kreskowania umieszczane są na warstwie TM_Kresk_Scian.
 
Tabela 5. Wybrane kreskowania sposobu kierowania stropem 
Table 5. Selected hatching methods of roof control 

Nazwa Opis Kolor 
Zawal_I Zawał – cała grubość lub I warstwa 100 
Zawal_II Zawał – II warstwa 100 

Podsadzka_hydr_I Podsadzka hydr – cała grubość lub I warstwa 30 
Podsadzka_hydr_VIII Podsadzka hydrauliczna – VIII warstwa 30 

Podsadzka_utwardzana_I Podsadzka utw – cała grubość lub I warstwa 30 
Podsadzka_pneuma_I Podsadzka pneum – cała grubość lub I warstwa 160 

DOSZCZ_ZROBOW_I Zawał + doszczelnianie I warstwa 222 i 100 
KASZT Kaszt – kratka podwójna 7 
G60407 Korek podsadzkowy 30 

G60407A Korek z substancji chemicznych 93 
 
5.5. Dopuszczalne typy obiektów 
 

Z uwagi na ułatwienie wymiany danych między różnymi systemami warto zdecydować, jakie typy 
obiektów stosujemy. W omawianym Systemie dopuszczono takie typy obiektów jak: łuk, linia, 
okrąg, blok, kreskowanie, elipsa, punkt, obraz, polilinia, polilinia 3d, tekst. 
 
5.6. Domy lna kolejno  wy wietlania obiektów 
 

Kolejność wyświetlania ma wpływ na to, które obiekty przysłaniają inne, np. podkolorowanie gra-
nicy obszaru górniczego jest przykryte przez znak miąższości. W skrócie, kolejność wyświetlania 
obiektów jest następująca:
1. Rastry, 
2. Kreskowania, 
3. Siatka współrzędnych, 
4. Podkolorowania granic (terenu, obszaru, zagrożeń), 
5. Kategorie odkształceń terenu, 
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6. Wszystkie nie wymienione obok obiekty mapy, 
7. Linie odnośników, 
8. Symbole podtopienia, 
9. Bloki, 
10. Teksty. 
 
5.7. Domy lna widoczno  i kolor warstw 
 

Wszystkie warstwy mają kolor czarny, kreślone są linią o grubości 0.15 mm (oczywiście poszcze-
gólne obiekty mają kolor i grubość linii zgodny z normą). Domyślnie widoczne są warstwy o nazwach 
zgodnych z wzorem T?_*, czyli TM_Ociosy, TG_Woda, TG_Skaly itd. oraz MP_Podkolorowania 
i Siatka. W skali > 2000 ukryte są warstwy TM_Mb_Chodn” i TM_Nachylenia”. 
 
 
6. TECHNOLOGIA TWORZENIA NUMERYCZNEGO MODELU ZŁOŻA 
 
W trakcie wdrażania systemu ustandaryzowano także technologię tworzenia NMZ. Ponieważ dokład-
ne omówienie zagadnienia przekracza ramy tego artykułu, poniżej przedstawiono jedynie przykła-
dowe zalecenia dotyczące skanowania i kalibracji map. Są to: 
– przygotowanie do skanowania – wiąże się to czasem z wyprostowaniem blachy, ewentualnym 

poprawieniem widoczności siatki kwadratów; 
– skanowanie, czyli pozyskanie dokumentacji w postaci rastrowej z „papierowego” oryginału: 

mapy czarno-białe dobrej jakości skanuje się w rozdzielczości 400 dpi, 
mapy czarno-białe gorszej jakości skanuje się w skali szarości w rozdzielczości 200 dpi, 
mapy kolorowe skanuje się w rozdzielczości 200 dpi, 
głównym formatem jest TIFF skompresowany LZW; dla rastrów monochromatycznych do-
puszcza się TIFF CCITT Group 4; dopuszcza się format JPG z ustawioną kompresją < 10%; 

– kalibrację map pozwalającą usunąć zniekształcenia w rastrach: 
stopień kalibracji nie powinien być zbyt wysoki. Przy równomiernie rozłożonych 50 punk-
tach zwykle 2–3 stopień jest odpowiedni, natomiast poniżej 15 punktów rekomendowany 
stopień kalibracji wynosi 1; 
przełącznik „Hausbrandt” w programie kalibracji – powoduje wprowadzenie poprawek po-
wodujących dodatkowe naciągnięcie rastra w pobliżu punktu dopasowania (daje to efekt ide-
alnego naciągnięcia krzyżyka rastra na krzyżyk sekcji). 

 Za mapę prawidłowo zeskanowaną uważa się taką, która umożliwia odczytanie z monitora tre-
ści widocznych w oryginale. Zastrzeżenie to nie dotyczy miejsc, których odczytanie na oryginale 
wymaga użycia przyrządów optycznych np. lupy. Tego typu miejsca powinny być porównywane 
z oryginałem podczas wektoryzacji. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Funkcjonalność i użyteczność NMZ w dużej mierze zależy od efektywnej organizacji prac wdro-
żeniowych. Standaryzacja tych prac pozwoli na zwiększenie wydajności i jakości pracy. 
 Najważniejsze tematy podjęte na spotkaniach Zespołu Standaryzacyjnego to: 
– zdefiniowanie struktury katalogów lokalnych i sieciowych oraz dysków wirtualnych, stosowane 

nazewnictwo plików, katalogów, itd.; 
– określenie zakresu i sposobu nadawania uprawnień do podglądu i edycji bazy dla poszczegól-

nych grup użytkowników; 
– omówienie technologii skanowania i kalibracji map; 
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– zebranie informacji o stosowanych na kopalniach układach współrzędnych, skalach i podziałach 
sekcyjnych; 

– uzgodnienie sposobu tworzenia współczynników transformacji pomiędzy poszczególnymi ukła-
dami kopalnianymi a układami państwowymi; 

– uzgodnienie technologii wektoryzacji map analogowych, w ramach której zdefiniowano: 
warstwy tematyczne (ilość, nazewnictwo i obiekty które będą się znajdować na danej war-
stwie), 
nazewnictwo znaków umownych i ich danych opisowych – atrybutów, 
nienormowane znaki umowne oraz znaki niezgodne z normą; 

– ustalenie zawartości map podstawowych i pochodnych; 
– dobór właściwych kolorów na wydruku dla różnych rodzajów materiałów takich jak kalka, fo-

lia, papier; 
– kolejność wyświetlania obiektów na mapie; 
– uzgodnienie sposobu adaptacji istniejących w formie cyfrowej materiałów i map; 
– uzgodnienie technologii wykonywania aktualizacji map, zdefiniowanie sposobu obiegu dokumen-

tów wewnątrz działu mierniczo-geologicznego oraz ustalenie wzorów dokumentacji dla wy-kre-
sów, przekrojów, kart otworu, wymiarowania parceli itp.; 

– uzgodnienie sposobu tworzenia map pochodnych; 
– uzgodnienie technologii budowy modelu przestrzennego wyrobisk górniczych; 
– uzgodnienie sposobu przedstawiania wyników obliczeń prognostycznych na mapach, wygląd ra-

portów i ustalenie, jakie atrybuty będą gromadzone o obiektach budowlanych; 
– uzgodnienie technologii budowy przestrzennego i jakościowego modelu złoża; 
– opracowanie zasad udostępnienia bazy pozostałym działom kopalni; 
– uzgodnienie procedury wymiany danych z firmami i urzędami współpracującymi z kopalnią. 
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Standardization of Maps of Mining Excavation 
in Conditions of the Coal Company S.A. 
 
The paper describes the process of standardization of the implementation work of the Numerical Mi-
neral Deposit Models in the Coal Company S.A. It presents the most important subjects discussed 
during meetings of the Team of Standardization which consists of company workers and represen-
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tatives of the contractor. The presented problems can be encountered while using the mining stan-
dards. The shape of marks that are not normalization, given as examples has been agreed during 
meetings of the Team of Standardization. The article presents the most important decisions of the 
Team of Standardization which concern: the structure of catalogues and virtual disks, nomenclature 
of files, coordinates systems used, structure of a map and technology of forming of Digital Mineral 
Deposit Models. It also lists the benefits of standardization of the implementation work. 
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Komputerowe mapy wyrobisk górniczych 
stosowane w KWK „Krupiński” 
 
 
K. Sokalla 
Jastrz bska Spó ka W glowa S.A., KWK „Krupi ski” 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński” należącej do Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej S.A. już w 1998 r. zapoczątkowano pilotażowe wdrożenie mapy numerycznej. Artykuł 
przedstawia etapy tworzenia komputerowej mapy wyrobisk górniczych w nakładce „Mapa 2000” 
w środowisku AutoCad R14 oraz jej praktyczne zastosowanie w tworzeniu dokumentacji mierni-
czo-geologicznej. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Mapy numeryczne, cyfrowe mapy górnicze, komputerowe mapy wyrobisk 
górniczych, Mapa 2000, „Mikroznak”, KWK „Krupiński” 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Decyzję o wprowadzeniu numerycznych map górniczych, Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
podjął z końcem 1997 roku [3, 4]. Ten pilotażowy projekt zaczęto wdrażać następnego roku w jed-
nej z kopalń JSW S.A. tj. w Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński” w Suszcu i udało się go sfi-
nalizować w październiku 1999r. [2]. W efekcie końcowym uzyskano obszerny zbiór map nume-
rycznych traktowanych jako mapy pochodne, które zastąpiły wszelką dokumentację opartą na wy-
konywaniu wielkoformatowych kserokopii map podstawowych i przeglądowych na papierze świa-
tłoczułym. Takie rozwiązanie pozwoliło na ograniczenie do minimum kosztów kartograficznych 
związanych przede wszystkim z dużym nakładem pracy oraz czasu tworzenia wszelkiego rodzaju 
dokumentacji mierniczo-geologicznej. Pierwszy plan ruchu w KWK „Krupiński” oparty na mapie 
numerycznej został zatwierdzony w 2002 roku. Inne dokumentacje mierniczo-geologiczne wyma-
gane przez przepisy [11], również zostały utworzone na bazie mapy numerycznej lub hybrydowej, 
a model ten stosowany jest do dnia dzisiejszego. Dla przykładu, pierwszą dokumentację hydroge-
ologiczną oparta na mapie wektorowej utworzono na stan 1.01.2000r., operat ewidencyjny zaso-
bów na stan 1.01.2001r., a dodatek do projektu zagospodarowania złoża na stan 31.12.2005r. 
Komputerowe mapy wyrobisk górniczych stały się podstawowym i nierozłącznym narzędziem 
funkcjonowania działu mierniczo-geologicznego. Ponadto mapy numeryczne 2D w środowisku 
AutoCad’a zdecydowanie ułatwiły pracę mierniczym i geologom górniczym szczególnie w zakre-
sie: 
- tworzenia różnego rodzaju dokumentów kartograficznych; 
- planowania i projektowania rozcinki złoża; 
- prowadzenia wyrobisk górniczych na zbicie; 
- interpretacji zaburzeń geologicznych; 
- obliczania zasobów i strat. 
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 Aktualnie prowadzone są już prace nad narzędziami służącymi do udostępnienia map tema-
tycznych w sieci kopalnianej poprzez przeglądarkę internetową. To otwiera przed nami kolejny 
rozdział, skierowany przede wszystkim do pracowników innych komórek organizacyjnych np. 
działu przygotowania produkcji TP, działu wentylacji TW, działu górniczego TG. Takie rozwiąza-
nie pozwoli nam w przyszłości na jeszcze doskonalszą pracę w środowisku map numerycznych za-
równo na etapie projektowania produkcji jak i jej realizacji. 
 
 
2. INFORMACJE OGÓLNE O KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO „KRUPIŃSKI” 
 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Krupiński” w Suszcu (woj. śląskie, powiat pszczyński) należy do 
jednej z sześciu kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju i jest 
producentem węgla gazowo-koksowego typu 34.2. Obecnie zakład posiada strukturę prostą z poje-
dynczym kompleksem wydobywczo – przeróbczym. Decyzją Ministra Środowiska z dnia 
21.06.2002r. kopalnia uzyskała koncesję na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopa-
liny towarzyszącej ze złoża na okres do 31.12.2015r. w Obszarze Górniczym „Suszec III” o po-
wierzchni 27.2 km2. 
 Budowę kopalni rozpoczęto w 1976r., natomiast uroczyste przekazanie kopalni do eksploatacji 
nastąpiło 3 grudnia 1983r. [1]. W pierwszych latach funkcjonowania zakładu górniczego, złoże 
kopalni Suszec zostało udostępnione czterema szybami. Trzy szyby tj. szyb 1 (wydobywczy), szyb 
2 (przystosowany do jazdy ludzi), szyb 3 (wentylacyjno-materiałowy) wybudowano na terenie za-
kładu głównego, natomiast szyb 4 peryferyjny (wentylacyjny) był oddalony od szybów głównych o 
ok. 3 km. W latach 90. w okresie trudnych przekształceń w sektorze wydobywczym, dokonano 
częściowej likwidacji wyrobisk górniczych, czego efektem była likwidacja szybu 4 w 1998 roku. 
Obecnie kopalnia posiada tylko trzy szyby na terenie zakładu głównego, które pełnią tę samą funk-
cję, co w momencie jej uruchomienia. W tej części zakładu znajdują się również obiekty przemy-
słowe związane z funkcjonowaniem zakładu górniczego jak np.: zakład przeróbki mechanicznej, 
obiekty szybowe, stacja odmetanowania, zakład Energetyki Cieplnej (EC) z turbinami przystoso-
wanymi do spalania odzyskanego ze złoża metanu, bocznica kolejowa, warsztaty mechaniczne 
oraz budynki administracji kopalni.  
 Aktualnie kopalnia posiada cztery poziomy tj: 
- poz. 220 pełniący tylko funkcję wentylacyjną (poziom nieczynny); 
- poz. 420 pełniący funkcję wydobywczą i wentylacyjną; 
- poz. 620 wydobywczy; 
- poz. 820 wydobywczy. 
 Złoże w kopalni „Krupiński” zakwalifikowano do IV kategorii zagrożenia metanowego, I i II 
stopnia zagrożenia wodnego, klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz II i III grupy 
samozapalności węgla. Z zagrożeń naturalnych nie występuje jedynie zagrożenie tąpaniami, które 
ściśle związane jest z budową geologiczną skał karbonu. 
 Aktualnie wydobycie węgla prowadzone jest w 7 pokładach: 328/1, 329/1, 329/1-2, 329/2, 
330/1, 330/2, 333/1, 348 nachylonych od 15 do 34º, których miąższość waha się w granicach 1,5 - 
2,9 m. Eksploatacja złoża węgla prowadzona jest systemem ścianowym podłużnym od pola z za-
wałem stropu przy użyciu kompleksów ścianowych wyposażonych w dwubębnowe kombajny 
ścianowe. Duża koncentracja wydobycia spowodowała znaczne wydłużenie frontów eksploatacyj-
nych i długości ścian. Aktualnie kopalnia posiada trzy ściany wydobywcze, z których łączne wy-
dobycie netto kształtuje się w granicach 8500 Mg/dobę przy stanie załogi ok. 2500 osób. Znaczne 
zanieczyszczenie złoża kamieniem rzędu ponad 40% powoduje konieczność składowania dużej 
ilości skały płonnej tj. ok. 2 mln Mg/rok na przykopalnianym składowisku kamienia dołowego 
(budowli ziemnej). 
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 Zdolności produkcyjne netto od 1983r. do dnia dzisiejszego były zróżnicowane. Pierwszy mi-
lion osiągnięto w 1987r., a maksimum wydobycia 2.7 mln Mg w 1997r. Obecnie wydobycie 
kształtuje się na poziomie 2 mln Mg/rok. 
 
 
3. WDROŻENIE KOMPUTEROWYCH MAP WYROBISK GÓRNICZYCH 
 
3.1. Projekt wdro enia mapy numerycznej 
 
Wprowadzone w 1994r. nowe przepisy dotyczące wykonywania prac geodezyjnych dla potrzeb 
zakładów górniczych, zmieniły dotychczasowy sposób podejścia do projektowania, pomiaru i obli-
czenia osnów geodezyjnych. Obowiązek określenia dokładności tych osnów pociągnął za sobą po-
trzebę zintensyfikowania działań mających na celu informatyzację poszczególnych prac działów 
mierniczo-geologicznych. Etapem końcowym finalizującym cały ten proces miała być wspólna ba-
za danych zarówno opisowa jak i graficzna, będąca podstawą tworzenia mapy numerycznej. Wów-
czas kopalnie należące do JSW S.A. rozpoczęły działania techniczno-organizacyjne mające na celu 
sprostanie stawianym wymogom dokładnościowym prac mierniczo-geologicznych. Doprowadziły 
one do zgromadzenia pewnego zasobu sprzętowego i oprogramowania. Utworzenie mapy nume-
rycznej wymagało jednak przeprowadzenia dodatkowego przetargu na zakup sprzętu i oprogra-
mowania. W piśmie z dnia 12.11.1997r. [3] skierowanym do Zarządu JSW S.A. zaproponowano 
pilotażowe wprowadzenie mapy cyfrowej w KWK „Morcinek”. Prawdopodobnie w związku z 
przewidywaną likwidacją ww. zakładu górniczego, Zarząd JSW S.A. zdecydował o wdrożeniu 
mapy numerycznej w KWK „Krupiński”. Początkowe założenia projektu obejmowały: 
- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego; 
- szkolenie załogi w zakresie obsługi oprogramowania; 
- wdrożenie technologii tworzenia i aktualizacji górniczej mapy numerycznej; 
- opracowanie zasobu komputerowego map górniczych tj. skanowanie, wektoryzacja i standaryza-
cja 37 sekcji w skali 1:2000. 
W dniu 15.12.1997r. na drodze przetargu została wyłoniona firma tj. Centralny Ośrodek Informa-
tyki Górnictwa S.A. oddz. nr 6 Rybnik - do wdrożenia mapy numerycznej [5], która zaoferowała 
zastosowanie oprogramowania  o nazwie „Mapa 2000” firmy „Mikroznak” w środowisku AutoCad 
R14. 
 
3.2. Opis dzia ania nak adki „Mapa 2000” 
 
Tworzenie mapy numerycznej odbywa się od początku jej tworzenia do dnia dzisiejszego przy 
użyciu nakładki programowej „Mapa 2000” pracującej w środowisku AutoCad R14. Aktualnie ko-
palnia posiada jedną licencję programową. Autorami nakładki są Witold Wąsacz (mierniczy górni-
czy) oraz Zygmunt Kaczmarzyk (informatyk) reprezentujący firmę „Mikroznak” z siedzibą w Ka-
towicach. 
 Ze względu na małą wydajność stacji roboczych w okresie powstawania mapy numerycznej 
przyjęto, że jedna sekcja będzie zapisana w jednym pliku, co zdecydowanie przyspieszało pracę w 
programie. Należy dodać, że aktualnie produkowany sprzęt komputerowy, bez problemu potrafiłby 
obsłużyć graficznie mapę pokładową złożoną z kilkunastu sekcji a kopalnia jest na etapie moderni-
zacji mapy polegającej m.in. na połączeniu wszystkich sekcji do jednego pliku. 
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Rys. 1. Widok belki narzędziowej nakładki „Mapa 2000” 
Figure 1. The view of 'Mapa 2000' toolbar. 
 
 
 Rozpoczęcie pracy z mapą numeryczną polega na uruchomieniu wybranego pliku sekcji w da-
nym pokładzie za pomocą programu AutoCad R14. Na pasku „Menu” znajduje się belka narzę-
dziowa „Mapa 2000” (rys. 1), która zawiera wszystkie komendy programu i jest podstawową for-
mą komunikacji z nakładką. Rozpoczęcie pracy z nakładką polega na uruchomieniu komendy 
„START” a następnie klawisza „ZAPRASZAMY DO PRACY” (rys. 2). Belka narzędziowa „Ma-
pa 2000” zawiera następujące komendy [7]: 
- START – rozpoczęcie pracy z nakładką; 
- KONIEC – zakończenie pracy z nakładką; 
- Tamy wentylacyjne – służy do rysowania znaków wentylacyjnych; 
- Tamy wodne – służy do rysowania tam wodnych; 
- Szyby – służy do rysowania znaków szybów i upadowych; 
- Punkt poligonowy - służy do rysowania znaków punktów i kot spągu chodnika (pokładu); 
- Kartowanie ociosów – służy do kartowania ociosów metodą ortogonalną w oparciu o współrzęd-
ne punktów osnowy geodezyjnej; 
- Kartowanie otworów – służy do kartowania otworów z wyrobisk górniczych w oparciu o współ-
rzędne lub domiary względem linii pomiarowej; 
- Kartowanie uskoków – służy do kartowania linii uskoku z domiarów prostokątnych; 
- Miąższości – służy do rysowania miąższości węgla zarówno w wyrobiskach przygotowawczych 
jak i eksploatacyjnych; 
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- Opis ściany – służy do opisów ścian (wyrobisk ścianowych); 
- Uskoki – służy do automatycznego rysowania uskoków wraz z generalizacją mapy; 
- Pon. węgiel w ch. – służy do rysowania ponownego wystąpienia węgla w chodniku; 
- Analiza chemiczna – służy do rysowania trójkąta opisującego parametry analizy chemicznej wę-
gla; 
- Kleje – służy do rysowania znaku klejenia górotworu; 
- Lokowanie odpadów – służy do rysowania znaku lokowania odpadów wraz z opisem; 
- Zabezp. zb. wodnego – służy do rysowania znaku dotyczącego zabezpieczenia zbiornika wodne-
go; 
- SKALA MAPY – służy do przeskalowywania mapy danego pliku. 
 
 

 
 
Rys. 2. Uruchomienie nakładki „Mapa 2000” 
Figure 2. Starting 'Mapa2000' 
 
 
 Praca z nakładką „Mapa 2000” jest prosta i przyjemna. Ergonomia programu umożliwia bardzo 
szybkie poruszanie się w belce narzędziowej i po odpowiednio zdefiniowanych klawiszach ko-
mend. Pracownicy działu mierniczo-geologicznego bardzo szybko zapoznali się z nową technolo-
gią tworzenia mapy numerycznej. Aktualnie przy jej tworzeniu i aktualizacji pracuje po czterech 
mierniczych i geologów górniczych oraz dwie osoby zajmujące się cyfrową kartografią map. 
Świadomość, doświadczenie oraz wzajemne zaufanie pozwoliło na bezawaryjną 10 letnią pracę w 
programie, co świadczy o bardzo dużej jego stabilności. 
 Komputerowa mapa górnicza aktualizowana jest na bieżąco przez rejonowych mierniczych 
oraz geologów górniczych. Zgodnie z przepisami [10], raz na kwartał wszystkie sekcje w danym 
pokładzie (poziomie) składane są do jednego pliku tworząc mapy pokładowe (poziomowe) w ska-
lach 1:2000 i 1:5000. Na ich podstawie dokonuje się wyplotów map oddziałowych dokumentacji 
technicznej, dodatków do planu ruchu oraz innych dokumentów. Przykładowe wycinki kompute-
rowej mapy wyrobisk górniczych w skali 1:2000 i 1:5000 zamieszczono w rys. 3 i 4. 
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Rys. 3. Fragment komputerowej mapy wyrobisk górniczych w skali 1:2000 
Figure 3. An extract from a numeric excavation map in the scale of 1:2000 
 
3.3. Proces skalowania mapy numerycznej 
 
Od początku funkcjonowania zakładu górniczego wówczas Kopalni Węgla Kamiennego „Świer-
klany–Suszec”, Wyższy Urząd Górniczy w dn. 8.09.1976r. ustalił skale map podstawowych i prze-
glądowych wyrobisk górniczych odpowiednio na 1:2000 i 1:5000. Dyrektor Okręgowego Urzędu 
Górniczego w Rybniku w decyzji z dn. 30.09.2008r. [6] podtrzymał wcześniejsze ustalenia doty-
czące stosowania odpowiednich skal przy sporządzaniu dokumentacji mierniczo-geologicznej. Już 
na etapie wdrażania mapy numerycznej, nakładka „Mapa 2000” umożliwiała generowanie ww. 
map w jednym pliku bez konieczności utworzenia dodatkowego zbioru rastrów map przeglądo-
wych w skali 1:5000. Ponadto kierownictwo działu mierniczo-geologicznego już na wstępie doko-
nało założenia, że pochodne mapy numeryczne będą prowadzone w sposób identyczny jak analo-
gowe mapy podstawowe i przeglądowe.  
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Rys. 4. Fragment komputerowej mapy wyrobisk górniczych w skali 1:5000 
Figure 4. An extract from a numeric excavation map in the scale of 1:5000 
 
 
 Z informacji uzyskanych od jednego z autorów programu „Mapa 2000” wynika, że firma „Mi-
kroznak” już w 1992r. rozpoczęła projekt badawczy pt. „Technologia tworzenia i obsługi kompute-
rowej mapy górniczej”. Elementem tego projektu był tzw. „Standard Numerycznej Mapy Górni-
czej”, który podobnie jak normy, miał za zadanie ujednolicić strukturę formy numerycznej. Powo-
łana do tego celu komisja, w skład której wchodzili autorzy programu „Mapa 2000” i przedstawi-
ciel grona naukowego doc. dr inż. J.Siembab z Akademii Górniczo-Hutniczej, dokonywała szeregu 
konsultacji z pracownikami działów TMG kopalń węglowych oraz z Departamentem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Złożem przy Wyższym Urzędzie Górniczym. Ostatecznie po uwzględ-
nieniu wielu uwag i propozycji zmian, projekt ten został pozytywnie zaopiniowany w 1997r. przez 
Wyższy Urząd Górniczy [13]. Wypracowane wspólne założenia standardu zawierały trzy zasadni-
cze elementy tj.: systematykę warstw [8], bibliotekę znaków powtarzalnych oraz ustalenie doty-
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czące koloru, rodzaju i grubości linii zgodne z obowiązującymi normami [9]. Systematyka warstw 
została podzielona na 8 grup tematycznych zawierających: 
- W1 – sytuację geodezyjną (osnowa geodezyjna pozioma i pionowa, koty spągu pokładu, chodni-
ka, cechy pomiarów okresowych); 
- W2 – sytuację prawną (granica obszaru i terenu górniczego, filarów: ochronnych, bezpieczeń-
stwa, oporowych, inne); 
- W3 – sytuację wyrobisk górniczych (rodzaj obudowy, symbole wyrobisk pionowych, wyrobiska 
poziome i nachylone, grubość eksploatacyjna złoża, likwidacja przestrzeni wybranej, inne); 
- W4 – sytuację złożowo-geologiczną (otwory wiertnicze, grubość złoża, uskoki); 
- W5 – zagrożenia górnicze (opisy kontury zagrożenia wodnego, pożarowego, gazowego, tąpania-
mi); 
- W6 – technika górnicza (wentylacja, transport, odwadnianie, podsadzanie, telekomunikacja); 
- W7 – napisy; 
- W8 – stosowanie preparatów chemicznych. 
 Ponadto każda z ww. grup posiada przyporządkowaną podgrupę, która może zawierać dodat-
kowy element będący treścią mapy numerycznej dla różnych skal. Dla przykładu warstwa o na-
zwie „W1413” oznacza sytuację geodezyjną, symbol podgrupy W14 (koty spągu chodnika) o treści 
informacyjnej warstwy „koty spągu chodnika dla mapy 1:2000” o kolorze wydruku 7 z symbolu 
barw AutoCad’a.  
 Odpowiednie przyporządkowanie symboli mapy górniczej do opisanego powyżej podziału 
warstw dla definicji 5 skal (tj. 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000), umożliwia w prosty spo-
sób - przy użyciu odpowiednich narzędzi programu, przeskalowywanie mapy numerycznej w jed-
nym pliku. Polega ono na odpowiednim wyłączaniu i załączaniu warstw, na których znajdują się 
zdefiniowane uprzednio symbole znaków, z pozostawieniem warstw wspólnych dla danej skali. 
 
 
4. KIERUNEK ROZWOJU KOMPUTEROWEJ MAPY GÓRNICZEJ W KWK „KRUPIŃSKI” 
 
 

Postęp technologiczny w środowisku CAD otwiera programistom drogę do dalszego rozwoju 
oprogramowania służącego tworzeniu komputerowych map górniczych. Możliwość pracy z no-
wymi technologiami CAD stwarza perspektywę dla tworzenia numerycznego modelu złoża. Nie-
wątpliwie problemem jest przekształcenie mapy 2D ze standardowymi obiektami AutoCad’a R14 
do modelu zawierającego obiekty dynamiczne. Przy zawartości kilku tysięcy danych w pliku źró-
dłowym tworzącym mapę numeryczną, przekształcenie jej do nowszej postaci jest procesem bar-
dzo skomplikowanym. Wykonanie takiej konwersji wymaga ogromnego nakładu pracy oraz od-
powiedzialności związanej z porównaniem zasobu źródłowego i nowopowstałej mapy. 
 W Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., powołany został „zespół roboczy do spraw informaty-
zacji działów TMG”, którego zadaniem jest zapewnienie rozwoju informatycznego i sprzętowego. 
Należy dodać, że od 2005r. w pozostałych kopalniach JSW S.A. wdrażany jest równolegle system 
„Geolisp” autorstwa dr inż. M.Poniewiery, natomiast w KWK „Krupiński” od 10 lat funkcjonuje 
nakładka „Mapa 2000”. W związku z podjęciem decyzji o standaryzacji znaków na mapach nume-
rycznych we wszystkich zakładach górniczych JSW S.A., kopalnia stoi przed modernizacją zarów-
no środowiska CAD do wersji 2011, jak i nakładki „Mapa 2000”. Docelowo mapy górnicze będą 
udostępniane w sieci kopalnianej innym działom korzystających z map górniczych, bez możliwo-
ści ingerowania w pliki źródłowe znajdujące się na serwerze działu TMG. Zapewniać to będzie 
produkt Autodesk MapGuide, który jest technologią przeznaczoną do tworzenia i publikowania 
map za pomocą przeglądarek internetowych [12]. Produkt ten z powodzeniem zastosowano już w 
Kopalni Węgla Kamiennego „Zofiówka”. 
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PODSUMOWANIE 
 
Wdrożenie komputerowych map górniczych w KWK „Krupiński” w 1999r. zakończyło się pełnym 
sukcesem, czego dowodem jest bezawaryjne funkcjonowanie tego systemu w ciągu ostatniej deka-
dy. W tym okresie czasu, dział mierniczo-geologiczny maksymalnie wykorzystał swój potencjał 
przy tworzeniu wszelkiej dokumentacji mierniczo-geologicznej. Od początku 2000 roku, na bazie 
mapy numerycznej wykonywano plany ruchu wraz z dodatkami, projekt zagospodarowania złoża, 
dokumentację hydrogeologiczną, operaty ewidencyjne zasobów, projekty techniczne eksploatacji 
ścian i drążenia wyrobisk. Ponadto na bieżąco dokonuje się wyplotów map oddziałowych, podkła-
dów mapowych do wszelkiej dokumentacji technicznej. Mapa numeryczna stała się podstawowym 
narzędziem pracy mierniczych i geologów górniczych.  
 W 2000r., tj. w momencie wdrożenia systemu, mapa numeryczna zawierała zasób w ilości 37 
sekcji map pokładowych w skali 1:2000. Aktualnie archiwum działu TMG zawiera 160 sekcji map 
podstawowych na planszach aluminiowych (w tym 40 sekcji map poziomowych), a zasób mapy 
numerycznej zawiera 76 sekcji map pokładowych i 18 sekcji map poziomowych. Pozostała część 
zasobu, tj. 66 sekcji, jest w trakcie wektoryzacji wykonywanej na bieżąco przez dwóch pracowni-
ków działu TMG.  
 Zdecydowanym atutem pracy z nakładką „Mapa 2000” jest możliwość płynnego przeskalowy-
wania map do skal 1:2000 i 1:5000 w jednym pliku. Program stosując technologię wygaszania od-
powiednio zdefiniowanych warstw, dokonuje jej w przeciągu kilku sekund z wykorzystaniem 
standardowego zestawu komputerowego. Stabilność pracy programu i odpowiednia prędkość dzia-
łania jego narzędzi gwarantuje zarówno wysoki komfort pracy osób biorących udział w tworzeniu 
mapy numerycznej jak i dużą wydajność pracy. 
 Aktualnie kopalnia „Krupiński” stoi przed modernizacją oprogramowania. Docelowo kompute-
rowe mapy górnicze mają być udostępnianie w przeglądarkach internetowych innym działom, któ-
re bardzo często wykorzystują podkłady mapowe do tworzenia wszelkiej dokumentacji zarówno na 
etapie projektu jak i realizacji produkcji. Kolejnym etapem, który czeka nas w niedalekiej przy-
szłości, będzie zbudowanie numerycznego modelu złoża, opartego na bazie mapy numerycznej. W 
połączeniu z harmonogramowaniem produkcji, pozwoli to na lepszą i trafniejszą prognozę w uzy-
skaniu stabilnego poziomu wydobycia, co może w znacznym stopniu wpływać na wynik finanso-
wy danego zakładu górniczego. 
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A Digital Excavation Maps Used “Krupinski” Coal Mine 
 
In 1998 “Krupinski” Coal Mine, which is part of Jastrzębie Coal Company S.A., a piloting intro-
duction of numeric map was started. The article presents the stages of creation of excavation maps 
with the use of 'Mapa 2000' in AutoCad R14 environment. It also shows the application of numeric 
maps in surveying and geological specification. 
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Informatyzacja i wizualizacja procesu wydobywczego 
na przykładzie kopalni odkrywkowej 
KWB „Konin” w Kleczewie S.A. 
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STRESZCZENIE: Artykuł przedstawia narzędzia informatyczne stosowane w KWB „Konin” do 
projektowania i eksploatacji węgla brunatnego. Prezentuje zakres wykorzystania modułów systemu 
w poszczególnych działach kopalni, a także sposób ich integracji i wymiany danych. Podaje przy-
kłady stosowania Intranetu dla łatwej i ujednoliconej formy przekazywania informacji. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Systemy informatyczne, kopalnia odkrywkowa, geologia, miernictwo, tech-
nologia górnicza, mapy numeryczne 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Początek rozwoju systemu informatycznego służącego do projektowania i zarządzania eksploatacją 
złóż węgla brunatnego w KWB „Konin” datuje się na rok 1993. W tym roku pierwszy sprzęt i opro-
gramowanie dotarły do kopalni i zaczął się proces wdrażania poszczególnych modułów systemu 
w podstawowych działach obsługi produkcji: 
– technologii górniczej, 
– mierniczo-geologicznym, 
– konstrukcyjnym. 
 Od początku podstawowym założeniem przy wyborze systemu komputerowego była możliwość 
ścisłej integracji prac poszczególnych działów, a także uwzględnienie i dostosowanie jego możli-
wości do warunków eksploatacji w KWB „Konin”. Kopalnia prowadzi eksploatację wieloodkryw-
kową na kilku złożach, zajmując pod eksploatację bardzo duże obszary, znacznie oddalone od siebie. 
 Po wnikliwej analizie, obecnych wtedy na rynku, systemów komputerowych okazało się, że ta-
kim systemem jest oprogramowanie firmy Intergraph z dodatkowymi modułami górniczymi firmy 
Interetech – obecnie AST GMSI (RPA) i firma PRGW w Sosnowcu. 
 Cechy, które zadecydowały o wyborze produktów w/w firm to: 
– dostosowanie możliwości i funkcji do specyficznych potrzeb KWB „Konin”, 
– niezależność od rodzaju dostępnych baz danych (kopalnia wybrała relacyjną bazę danych Oracle), 
– możliwość pracy sieciowej, 
– bardzo dobra platforma graficzna MicroStation, 
– możliwości rozwojowe systemu. 
 Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie obecnego stanu wdrożenia i wykorzystywania sys-
temu informatycznego stosowanego w KWB „Konin”. W szczególności przedstawiono zastosowa-
nie oprogramowania w działach mierniczo-geologicznym i technologicznym, które związane są bez-
pośrednio z przygotowaniem produkcji węgla brunatnego i których większość opracowań jest wy-
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korzystywana przez inne służby kopalni. Pokazano integrację prac tych działów, wymianę informac-
ji, której efektem końcowym jest jak najbardziej wydajna eksploatacja węgla brunatnego. Przedsta-
wiono również „otwartość” stosowanego systemu przy zastosowaniu nowych technologii np. sys-
temu GPS. 
 
 
2. OGÓLNE INFORMACJE O SYSTEMIE INFORMATYCZNYM 

STOSOWANYM W KWB „KONIN” 
 
Wdrożony system komputerowy w KWB Konin uwzględnia wymogi każdego działu związanego 
z przygotowaniem eksploatacji węgla (rys. 1). Oznacza to, że każda komórka specjalistyczna po-
siada własne oprogramowanie związane ze jej specyfiką i zadaniami. To co powoduje integrację 
wymiany informacji pomiędzy działami związane jest z następującymi cechami analizowanego sys-
temu informatycznego: 
1) Podstawowym środowiskiem graficznym pracy służb kopalni jest program MicroStation. To dzię-

ki jego zastosowaniu oraz wykorzystaniu specjalistycznych modułów pracujących ww. środo-
wisku stało się możliwe tworzenie dokumentacji, map, rysunków technicznych w formacie, któ-
ry umożliwia standaryzację, łatwość i spójności ich wymiany pomiędzy poszczególnymi dzia-
łami kopalni. Jest to wysoko zaawansowane środowisko graficzne, cały czas rozwijane i dosto-
sowywane do nowych technologii informatycznych. 

2) Integrującym czynnikiem jest przedstawienie szeroko rozumianych modeli geologicznych, geo-
dezyjnych i technologicznych (np. stropu i spągu węgla, wkopu odkrywki, założonych pozio-
mów eksploatacji) w tym samym formacie w programie Modeller. 

 

 
 
Rys. 1. Schemat oprogramowania stosowanego w poszczególnych działach 

 
 Aplikacja ta jest powszechnie stosowana ww. działach i posiada następujące zalety: 
– możliwość różnego importu danych: z plików graficznych, plików ASCII, z bazy danych, 
– tworzenie modeli zarówno w siatce trójkątnej i kwadratowej, 
– łatwość wizualizacji, modyfikacji i aktualizacji istniejących modeli, 
– wykonywanie różnych obliczeń na modelach, tworzenie przekrojów poprzecznych, zrzucanie 

elementów graficznych na model i inne. 
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3) Trzecim czynnikiem integrującym jest przechowywanie informacji dotyczących np. otworów 
geologicznych, jakości węgla, danych ewidencyjnych czy wyników obliczeń w relacyjnej bazie 
danych Oracle. Ponadto przechowywanie dokumentów służb kopalni w określonej strukturze 
plików i katalogów oraz z odpowiednimi prawami dostępu dla poszczególnych służb i pracow-
ników kopalni zatwierdzonymi przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. 

 System stosowany w kopalni zapewnia narzędzia potrzebne na każdym etapie projektowania 
np. od możliwości zeskanowania już istniejącej dokumentacji papierowej, poprzez obróbkę otrzy-
manego rastra, jego wektoryzację, tworzenie modeli, do wyplotowania map lub rysunków technicz-
nych. 
 Otwartość wykorzystywanego systemu komputerowego pozwala również na tworzenie własnych 
rozwiązań usprawniających prace przy eksploatacji złóż węgla brunatnego. Do najważniejszych na-
leży m.in. stworzenie w kopalni oprogramowania do ewidencji gruntów oraz optymalizacji jakości 
węgla dla dyspozytorni głównej. 
 
 
3. WYKORZYSTANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 

W PRACY DZIAŁU MIERNICZO-GEOLOGICZNEGO 
 
Analizując zastosowanie systemu informatycznego w dziale mierniczo-geologicznym, należy roz-
patrywać oddzielnie dla każdej ze służb, tzn. geologicznej i mierniczej, ze względu na inną specy-
fikację wykonywanych zadań w obrębie jednego działu. 
 Dla służby mierniczej można wyróżnić dwa główne zadania: 
– ewidencja gruntów, 
– bieżąca obsługa kopalni, tzn. wykonywanie wszystkich prac i robót geodezyjnych dla istniejących 

i planowanych odkrywek kopalni, dla prowadzonych w nich robót przygotowawczych i górni-
czych ( na przedpolu odkrywki, a następnie po otwarciu złoża – we wkopie i na zwałowisku. 

 Ewidencja gruntów oparta jest na systemie MGE, który umożliwia powiązanie informacji gra-
ficznej zgromadzonej na mapach numerycznych z informacją tekstową umieszczoną w relacyjnej 
bazie danych. Dodatkowo opracowano w kopalni program zarządzający informacją w bazie danych 
dotyczy stanu własności przedsiębiorstwa, co w bardzo dużym stopniu ułatwiło i poprawiło zarzą-
dzanie ewidencją gruntów kopalni. Należy pamiętać, że kopalnia „Konin” jest właścicielem kilku 
tysięcy działek, nabytych na przestrzeni kilkudziesięciu lat od różnych właścicieli i rozrzuconych 
w ponad 70. obrębach ewidencyjnych. W związku z przesuwaniem się frontów eksploatacyjnych 
działki podlegają licznym zmianom. Zmieniają się ich granice, sposób wykorzystania, podlegają rów-
nież zbyciu. Skuteczna kontrola nad procesami zmian jest niezbędna ze względów prawnych, po-
datkowych oraz projektowych. 
 Drugim istotnym zadaniem służb mierniczych jest wykonywanie wszystkich prac i robót geo-
dezyjnych związanych z bieżącą obsługa kopalni: 
– obmiary, odbiory robót górniczych, obliczenia mas ziemnych, 
– prace inwentaryzacyjne i realizacyjne, 
– mapy numeryczne dokumentacji mierniczo-geologicznej zakładu górniczego: przeglądowe i spec-

jalne. 
 Na podstawie pomiarów geodezyjnych służby miernicze wykonują modele cyfrowe aktualnego 
stanu odkrywek. Pomiary takie dokonywane są raz w miesiącu, lub w razie potrzeby częściej. Dane 
do modeli służą jednocześnie do aktualizacji informacji o terenie, czyli do tworzenia różnego typu 
map, tj. sytuacyjno-wysokościowych, wyrobisk górniczych, ewidencyjnych, rekultywacyjnych itd. 
 Do zadań służby geologicznej w ramach obsługi kopalni należy wykonanie prac i robót w zakre-
sie geologii złożowej, hydrogeologii oraz geotechniki. Dla usprawnienia ww. czynności niezbędne 
jest usystematyzowanie sposobu przechowywania informacji geologicznych zarówno archiwalnych 
jak i nowo powstałych oraz szybki do nich dostęp. 
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Rys. 2. Mapa wkopu O/Jóźwin IIB na tle stanu własności kopalni 

 
 Dane geologiczne przechowywane są w relacyjnej bazie danych. Do informacji tych należą: 
a) pełna informacja dotycząca otworów wiertniczych, jak np. lokalizacja (współrzędne) i rodzaj 

otworu, profil litologiczny, kody chrono- i litostraty graficzne itd., 
b) wyniki pomiarów zwierciadła wód podziemnych, 
c) analizy chemiczne węgla, 
d) zafiltrowanie studni i piezometrów. 
 Na podstawie tak zdefiniowanej bazy danych oprogramowanie geologiczne wspomaga zarzą-
dzanie danymi i ich przetwarzanie. Umożliwia również połączenie informacji graficznej z informa-
cją przechowywaną w bazie danych geologicznych, wskutek czego wyniki zapytań do bazy danych 
można od razu przedstawić graficznie a wyniki obliczeń umieścić bezpośrednio w bazie danych. 
Przykładem może tu być wyznaczanie w otworze rzędnej stropu i spągu węgla, obliczanie uśred-
nionych parametrów jakościowych węgla w zadanym przelocie. 
 Uzyskane w ten sposób dane służą do budowy modeli fizycznych bądź parametrycznych, które 
w dalszej kolejności stosowane są do różnych obliczeń i analiz. 
 Wszystkie udostępnione złoża oraz część perspektywicznych mają założoną i aktualizowaną ba-
zę danych geologicznych. Na podstawie informacji w nich zawartych można automatycznie kreślić 
raporty wiertnicze czy przekroje geologiczne. 
 Dla projektowania górniczego tworzone są przede wszystkim modele przestrzenne pokładu węg-
la i warstw nadkładu, przy czym w praktyce wybrano koncepcję modelowania tylko niektórych 
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ważniejszych powierzchni geologicznych (np. stropu i spągu węgla, stropu iłów, glin zwałowych). 
Spowodowane jest to faktem, że partia nadkładowa złoża zbudowana jest z dużej ilości warstw 
wyklinowujących się lub zalegających w formie soczewek stwierdzanych często pojedynczymi 
otworami wiertniczymi. 
 W celu prognozowania dostaw węgla do elektrowni archiwizuje się na bieżąco analizy che-
miczne prób węgla brunatnego pobranych z odkrytego stropu pokładu, co umożliwia tworzenie mo-
deli i map parametrów chemicznych eksploatowanego pokładu. Następnie dokonuje się obliczeń ja-
kości i ilości węgla w prognozowanych blokach eksploatacyjnych zabierki, na podstawie których, 
dyspozytornia główna steruje ruchem koparek i wielkością wydobycia z poszczególnych odkrywek. 
 Dla analizy stanu odwodnienia odkrywkowych wyrobisk górniczych tworzy się mapy hydroizo-
hips zwierciadła wód podziemnych oraz mapy rekonstrukcji odbudowy zwierciadła wód podziem-
nych po przejściu eksploatacji. 
 Na obecnym etapie kopalnia „Konin” posiada dla wszystkich złóż eksploatowanych, a także 
dla części perspektywicznych dokumentacje geologiczne i PZZ-ty w formie numerycznej. W przy-
padku złóż, dla których nie było takiej dokumentacji, dane w formie papierowej przetworzono na 
modele i mapy cyfrowe. 
 Wszystkie opisane informacje geologiczne udostępniane są w sieci komputerowej innym zain-
teresowanym działom i pracownikom kopalni, z zastrzeżeniem praw dostępu, podobnie jak to ma 
miejsce z dokumentacją mierniczo-geologiczną zakładu górniczego. 

 

 
 
Rys. 3. Przykład przekroju geologicznego 
 
 
4. WSPOMAGANIE PRAC W DZIALE TECHNOLOGII GÓRNICZEJ 
 
Podstawą pracy w dziale technologii górniczej są numeryczne dane zgromadzone i opracowane 
w dziale mierniczo-geologicznym. Są to m.in. dokumentacje geologiczne, PZZ-ty, numeryczne ma-
py zasadnicze i ewidencyjne, a także modele wkopów na bieżąco aktualizowane przez geodetów. 
Zgromadzenie tych wszystkich informacji w jednym pliku projektowym pozwala na wszechstron-
ną analizę złoża węgla brunatnego i zaprojektowaniu najbardziej optymalnej, w danych warunkach, 
technologii zbierania nadkładu i wydobycia węgla. 
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 Utworzone modele węgla, nadkładu i poziomów roboczych pozwalają na dokładne, obliczanie 
mas nadkładu lub węgla dla poszczególnych koparek oraz mas zwałowych. Daje to ogromne moż-
liwości analizowania różnych wariantów technologii eksploatacji oraz optymalizacja dostaw węgla 
z poszczególnych odkrywek do elektrowni. 
 Obecnie dla wszystkich złóż perspektywicznych kopalnia „Konin” posiada wielowariantowo 
opracowane technologie ich udostępnienia i eksploatacji. 
 Wdrożenie systemu komputerowego w dziale technologicznym pozwoliło na wykonywanie 
wszystkich zadań w formie cyfrowej, które są w ramach prac kopalni są niezbędne przy eksploata-
cji węgla brunatnego, tj.: 
– Opracowywanie planów ruchu. 
– Karty pokładowe. 
– Planowanie wydobycia długoterminowego. 
– Prace projektowe dla potrzeb odkrywki. 
– Zabierki dla koparek węglowych. 
– Projektowanie udostępnienia i eksploatacji nowych złóż. 
 
 
5. PRACA DYSPOZYTORNI GŁÓWNEJ 
 
Dyspozytornia główna koordynuje pracę wszystkich odkrywek w celu zapewnienia ciągłości dostaw 
do elektrowni węgla brunatnego o optymalnych parametrach jakościowych. 
 Dyspozytor poprzez Intranet ma bezpośredni dostęp do wielu programów i danych obsługiwa-
nych przez różne służby kopalni. Otrzymuje więc na bieżąco informację o stanie pracy i przyczy-
nach wyłączeń wszystkich istotnych maszyn i urządzeń w kopalni. Umożliwia mu to sprawne po-
dejmowanie decyzji dotyczących ruch zakładu górniczego. 
 Umowa pomiędzy kopalnią i elektrownią ściśle określa dopuszczalne parametry jakościowe 
dostarczanego węgla. Za ich przekroczenie naliczane są wysokie kary finansowe (tzw. upusty ceno-
we). W kopalni przykłada się więc dużą wagę do prawidłowego uśredniania dostaw. 
 Dla optymalizacji jakości i ciągłości dostaw węgla, dyspozytornia na bieżąco otrzymuje infor-
mację o aktualnym położeniu koparek węglowych z urządzeń GPS zamontowanych na koparkach, 
co umożliwia analizę parametrów jakościowych węgla w eksploatowanych przez nie partiach zło-
ża. Dane te są wprowadzane do programu „optymalizacja” który umożliwia zaplanowanie najko-
rzystniejszej struktury dostaw węgla z poszczególnych koparek na każdej zmianie. 
 Dodatkowo parametry są na bieżąco monitorowane przez urządzenia do ciągłego pomiaru jako-
ści węgla typu Wilpo, które zamontowane są na załadowniach. Bieżący odczyt danych z tych urzą-
dzeń jest dostępny bezpośrednio na załadowniach, na dyspozytorniach odkrywkowych i na dyspo-
zytorni głównej. 
 Wszystkie dane przekazywane na dyspozytornię są archiwizowane. Daje to możliwość pełnej 
analizy procesów produkcyjnych, a w razie potrzeby możliwość wyjaśnienia przyczyn pewnych 
zdarzeń lub nieprawidłowości. 
 
 
6. PRZYKŁADY WIZUALIZACJI DANYCH ZWIĄZANY Z PROCESEM 

ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ ZŁOŻA 
 
Stosowane systemy informatyczne w poszczególnych działach kopalni „Konin” oraz jej wielood-
krywkowy charakter, powodują powstawanie bardzo dużej ilości informacji związanej z eksploata-
cją złóż. Systemy te są zintegrowane i pozwalają na wymianę informacji między poszczególnymi 
służbami kopalni. Jednak, aby z nich korzystać trzeba instalować specjalistyczne oprogramowanie 
na każdym komputerze do tego przeznaczonym, co jest procesem kosztownym. W związku z tym 
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w kopalni powszechnie stosuje się sieć wewnętrzną – Intranet, która respektując prawa dostępu, 
umożliwia pracownikom dostęp do informacji na wszystkich komputerach będących w sieci, w spo-
sób szybki i ujednolicony, za pomocą przeglądarki internetowej. Jako przykład mogą posłużyć na-
stępujące programy: 
– Maszyny Podstawowe – program który umożliwia podgląd danych z maszyn podstawowych. 

Wybiera się w nim interesującą nasz maszynę i zależności od zainstalowanych czujników i urzą-
dzeń można na bieżąco obserwować m.in.: parametry pracy i awarii napędów, wielkość pochy-
lenia maszyny, dane pogodowe. Wszystkie dane są zapisywane w bazie danych, co pozwala na 
analizę historii zdarzeń. 

– Wodnik – jest to system monitorowania i sterowania urządzeniami odwadniającymi stosowany-
mi na odkrywce. W systemie można znaleźć dane na temat pracy całego systemu odwodnienia, 
jak i jego poszczególnych urządzeń. W ten sposób można obejrzeć wszystkie pompy odwadnia-
jące, które zostały umieszczone w systemie: widać poziom wody, pobór mocy, można spraw-
dzić czy w danym momencie urządzenie pracuje, czy też nie. Wszystkie dane są aktualizowane 
na bieżąco i archiwizowane od momentu zainstalowania pompy. 

– Baza Danych Otworowych – program ten pozwala w prosty sposób wyświetlać informacje o ot-
worach wiertniczych przechowywanych w bazie danych geologicznych. Profil litologiczny otwo-
ru zachowuje proporcje miąższości poszczególnych warstw. Sama litologia przedstawiona jest 
w kodzie kolorów, z pełną charakterystyką głębokościową i opisową. Program jest w fazie roz-
wojowej. 

– Zabierka – program ten w ujednolicony sposób pozwala na obserwację wszystkich projektowa-
nych zabierek węglowych z jednoczesną, bieżącą lokalizacją koparek, poprzez odbiorniki GPS. 
W programie tym przedstawione są jednocześnie parametry chemiczne węgla, oszacowane w blo-
kach zabierki, w jakich aktualnie pracują koparki. Program umożliwia pracę w różnych skalach 
oraz wybór tła wskazującego zmienność wybranego parametru chemicznego. 

 

 
 
Rys. 4. Okno programu Zabierka z aktualnym położeniem koparki Rs400 na O/Drzewce 
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PODSUMOWANIE 
 
Każdy dział kopalni „Konin” posiada własne specjalistyczne oprogramowanie komputerowe przy-
stosowane do swoich specyficznych zadań. Jednak efekt końcowy pracy przedstawiany jest m.in. 
w jednakowej formie graficznej oraz modelach przestrzennych, co powoduje usystematyzowany 
sposób dostępu do informacji. Oprócz tego zapewnia pełną integrację pracy służb kopalni przy po-
dejmowaniu decyzji o sposobie eksploatacji węgla brunatnego. 
 Ponadto dla ułatwienia korzystania z opracowanej informacji oraz ujednolicenia środowiska wy-
korzystuje się w kopalni sieć wewnętrzną – Intranet oraz oprogramowanie dedykowane przeglądar-
kom internetowym. Taki sposób organizowania, wymiany i wizualizowania danych przyczynia się 
do zwiększenia efektywności procesu planowania i eksploatacji węgla. 
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Numeryczny model złoża w Kompanii Węglowej S.A. – 
podsumowanie dotychczasowych doświadczeń 
z procesu wdrażania 
 
 
Marek Uszko, Jan Mertas, Andrzej Zbroniec, Jacek Piwowarczyk 
Kompania W glowa S.A. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Zawarcie Umowy pomiędzy Asseco Poland a Kompanią Węglową S.A. zainicjo-
wało rozpoczęciem prac nad zaprojektowaniem i wdrożeniem numerycznego modelu złoża. Doce-
lowo model złoża zawierać będzie m.in. dane o jego strukturze stratygraficzno-litologicznej i tekto-
nicznej, warunkach hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich w obszarze prowadzenia robót 
górniczych. System umożliwi obliczanie zasobów węgla według zadanych kryteriów (np. zawar-
tości popiołu w węglu czy wartości opałowej) oraz modelowanie struktury jakościowej i ilościowej 
jego zasobów w pokładach. 
 
 
 
WSTĘP 
 
Przyśpieszony rozwój gospodarczy determinuje zwiększenie zużycia surowców naturalnych. Nie-
pokój wynikający z możliwości ich braku powoduje szereg działań mających na celu optymaliza-
cję wybierania złóż, jednym z takich działań jest bezwątpienia budowa systemu informatycznego 
wspomagającego podejmowanie decyzji w procesie prac projektowych przygotowujących złoża do 
eksploatacji. W dotychczasowych opracowaniach analogowych modele budowy złóż surowców mi-
neralnych, stanowiące podstawę do wykonania dokumentacji geologicznej, składały się z wielu ar-
kuszy map. Za pomocą symboli graficznych przedstawiano na nich lokalizację punktów pomiaro-
wych, otworów wiertniczych, przekrojów geologicznych i blokdiagramów. Izoliniami charakterry-
zowano wybrane parametry złoża (np. grubość serii złożowej, głębokość zalegania, zawartość skład-
nika użytecznego). Otrzymane w ten sposób modele budowy złóż surowców mineralnych były mo-
delami statycznymi. Budowane były w oparciu o podział obszaru złoża na bloki i pola obliczenio-
we w ramach przyjętych kryteriów bilansowości. Analogowy, statyczny sposób obrazowania budo-
wy złoża powodował, że uzyskanie dodatkowych informacji wymagało wykonania ponownych prze-
liczeń i opracowania nowych załączników, przeważnie w formie aneksu do dokumentacji geologicz-
nej. Ze względu na pracochłonność techniki te były bardzo kosztowne. Postęp w dziedzinie mode-
lowania numerycznego i grafiki komputerowej stwarza zupełnie nowe możliwości opisu, analizy 
oraz wizualizacji danych geologicznych. 
 
 
1. CHARAKTERYSTYKA WDROŻENIA 
 

1.1. Zakres wdro enia 
 

Umowa zawarta w 2008 roku pomiędzy Asseco Poland a Kompanią Węglową S.A. umożliwia za-
projektowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego tworzenia i prowadzenia nu-
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merycznego modelu złoża oraz numerycznych map górniczych. Model złoża zawiera m.in. dane 
o jego strukturze stratygraficzno-litologicznej i tektonicznej, warunkach hydrogeologicznych i geo-
logiczno-inżynierskich w obszarze prowadzenia robót górniczych. System umożliwia obliczanie za-
sobów węgla według zadanych kryteriów (np. zawartości popiołu w węglu czy wartości opałowej) 
oraz modelowanie struktury jakościowej i ilościowej jego zasobów w pokładach. System prowa-
dzenia numerycznego modelu złoża jest zbudowany przy wykorzystaniu narzędzi klasy CAD, GIS, 
oraz aplikacji inżynierskich dla kopalń, w tym aplikacji GEO-LISP, będącej wynikiem wielolet-
nich prac i doświadczeń pracowników naukowych Politechniki Śląskiej we wdrożeniach w gór-
nictwie węgla kamiennego. Zarządzanie danymi przestrzennymi bazuje na oprogramowaniu Oracle 
Spatial. Rozwiązanie powstało w nowoczesnej architekturze SOA, umożliwiającej łatwą rozbudź-
wę systemu w przyszłości i prostą integrację z innymi systemami, miedzy innymi z ERP czy za-
rządzania majątkiem produkcyjnym. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu platformy integracyj-
nej Oracle SOA Suite for Oracle Middleware (Oracle Fusion). Wdrożenie systemu prowadzenia nu-
merycznego modelu złoża umożliwi m.in.: 
– optymalny wybór wariantu eksploatacji w oparciu o uzyskane dane, 
– zwiększenie trafności decyzji dzięki możliwości symulacji i analizom wielowariantowym, 
– natychmiastowy dostęp do danych o złożu w przypadku wypadków i zagrożeń. 
 Zgodnie z przyjętym „projektem systemu i realizacji prac wdrożeniowych” przyjęto realizację 
zadania według etapów: 

I. Przygotowanie Projektu Systemu i realizacja prac wdrożeniowych. 
II. Skanowanie i kalibracja map. 

III. Wektoryzacja map analogowych i import map cyfrowych. 
IV. Aktualizacja map i stworzenie map pochodnych. 
V. Budowa modelu przestrzennego wyrobisk górniczych. 

VI. Budowa przestrzennego i jakościowego modelu złoża. 
VII. Rozbudowa warstwy integracyjnej. 

VIII. Przekazanie systemu do utrzymania. 
 Zakresem wdrożenia objęto w początkowym okresie pokłady wskazane przez działy przygodo-
wania produkcji oddziałów KW S.A. jako najbardziej prawdopodobne dla ich wyeksploatowania 
w perspektywie obowiązywania koncesji. W zakresie działalności zakładu górniczego objęto wdro-
żeniem następujące dziedziny: 
– miernictwo w obrębie, którego dokonuje się zeskanowanie oraz wektoryzację wyznaczonych 

pokładów; 
– geologii w zakresie budowania bazy danych hydro, geotechnicznych z możliwością wizualni-

zacji na mapie i przekrojach. Tworzenie i obróbka numerycznego modelu złoża w zakresie pa-
rametrów jakościowych węgla, wytrzymałości skał i zagrożeń naturalnych. 

 
1.2. Do wiadczenia uzyskane przy wdro eniu Numerycznego Modelu Z o a 
 

Aktualnie w oddziałach Kompanii Węglowej S.A zakończony jest ostatni etap, czyli przekazano sys-
tem do utrzymania. W zakresie Umowy na wdrożenie wykonano zgodnie z określonymi zakresami 
przez oddziały KW S.A., w zależności od ilości eksploatowanych pokładów, znaczne ilości map pod-
stawowych i górniczych (patrz tabela poniżej). 
 Wykonano także konwersję 505 sekcji map górniczych w kopalniach Ziemowit i Piast. 
 W zakresie umowy prace związane z skanowaniem i wektoryzacją map podstawowych wyko-
nywane były przez przeszkolonych pracowników kopalń pod nadzorem firm wchodzących w skład 
Konsorcjum ASSECO. Po początkowym okresie trudności zaowocowało to pełnym zaangażowa-
niem pracowników w tworzeniu bazy Numerycznego Modelu Złoża. Odpowiedzialność za powie-
rzoną dokumentację mierniczo-geologiczną w okresie tworzenia bazy pozwoliło wychwycić wiele 
małych błędów popełnionych w dawnych latach i ich stosowne usunięcie. W czasie wykonywania 
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Lp. Jednostka organizacyjna 
Kopalnia 

Sekcje map 
podstawowych 
do skanowania 
i wektoryzacji 

Ilość 
wektoryzowanych

map 

Wykonano 
[%] 

1. Bielszowice 78 78 100% 
2. Bobrek-Centrum 27 27 100% 
3. Brzeszcze 54 54 100% 
4. Chwałowice 40 40 100% 
5. Halemba-Wirek 46 46 100% 
6. Jankowice 80 80 100% 
7. Knurów 80 80 100% 
8. Marcel 18 18 100% 

10. Piekary 90 90 100% 
11. Pokój 30 30 100% 
12. Rydułtowy-Anna 14 14 100% 
13. Ziemowit 100 100 100% 
13. Sośnica-Makoszowy 100 100 100% 
14. Szczygłowice 51 51 100% 

Łącznie   808 sekcji  

 
wektoryzacji i konwersji map zostały zauważone różnice w oznaczeniach na mapach górniczych, 
które albo nie były normowane normami albo były znakami charakterystycznymi stworzonymi na 
potrzeby danej kopalni i zatwierdzone na karcie tytułowej. Efektywne wprowadzenie w kopalniach 
technologii numerycznego modelu złoża związane było ze standaryzacją prac wdrożeniowych. Poz-
woliła ona zapewnić funkcjonalność i użyteczność Numerycznego Modelu Złoża. Najważniejsze te-
maty podjęte na spotkaniach Zespołów Standaryzacyjnych to: 
– Zdefiniowanie struktury katalogów lokalnych i sieciowych oraz dysków wirtualnych, stosowa-

ne nazewnictwo plików, katalogów, itd. 
– Zakres i sposób nadawania uprawnień do podglądu i edycji bazy dla poszczególnych grup 

użytkowników. 
– Technologia skanowania i kalibracji map. 
– Zebranie informacji o stosowanych na kopalniach układach współrzędnych, skalach i podzia-

łach sekcyjnych. 
– Uzgodnienie sposobu tworzenia współczynników transformacji pomiędzy poszczególnymi ukła-

dami kopalnianymi a układami państwowymi. 
– Uzgodnienie technologii wektoryzacji map analogowych, w ramach, której zdefiniowano: 
– Warstwy tematyczne (ilość, nazewnictwo i obiekty, które będą się znajdować na danej warst-

wie). 
– Nazewnictwo znaków umownych i ich danych opisowych – atrybutów. 
– Nienormowane znaki umowne oraz znaki niezgodne z normą. 
– Zawartość map podstawowych i pochodnych. 
– Właściwe kolory na wydruku dla różnych rodzajów materiałów takich jak kalka, folia, papier. 
– Kolejność wyświetlania obiektów na mapie. 
– Uzgodnienie sposobu adaptacji istniejących w formie cyfrowej materiałów i map. 
– Uzgodnienie technologii wykonywania aktualizacji map, zdefiniowano sposób obiegu dokumen-

tów wewnątrz działu mierniczo-geologicznego oraz ustalono wzory dokumentacji dla wykresów, 
przekroi, kart otworu, wymiarowania parceli itp. 

– Uzgodnienie technologii tworzenia map pochodnych. 
– Uzgodnienie technologii budowy modelu przestrzennego wyrobisk górniczych. 
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– Uzgodnienie sposobu przedstawiania wyników obliczeń prognostycznych na mapach, wygląd 
raportów i ustalenie, jakie atrybuty będą gromadzone o obiektach budowlanych. 

– Uzgodnienie technologii budowy przestrzennego i jakościowego modelu złoża. 
– Udostępnienie bazy pozostałym działom kopalni. 
– Uzgodnienie procedury wymiany danych z firmami i urzędami współpracującymi z kopalnią. 
 W ostatecznym kształcie w ramach realizowanej umowy zostało to zebrane i przekazane przez 
wykonawcę, jako STANDARD MAPY GÓRNICZEJ do stosowania w oddziałach Kompanii Węg-
lowej S.A. 
 Poniżej przedstawiono przykład nienormowanych znaków umownych. 
 

ZNAK MIĄŻSZOŚCI POKŁADU 

Przedstawienie uprzednio wyeksploatowanych warstw Stosujemy, jeżeli każda warstwa jest 
przedstawiona na osobnej mapie. 

Zarówno znak ściany jak i chodnika 
zostawiamy otwarty. W programie 

MSC należy wybrać opis „wybrano”) 
Opisy z lewej strony; zmniejszenie 

znaku wartości niewybranej Dopuszczono stosowanie opisów 
z lewej strony znaku miąższości. 
Zadecydowano o zmniejszeniu 

rozmiaru znaku wartości 
niewybranej (łata węgla) 

 
 Zakres prac zawarty w etapach I–V pozwolił uzyskać z materiałów wyjściowych: 
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 Poprzez wektoryzację: 
 

 
 
 Na docelową postać: 
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2. PODSTAWOWE ETAPY PRZEPŁYWU INFORMACJI 
 

2.1. Miernictwo 
 

Aktualnie realizowane są dalsze działania obejmujące skanowanie i wektoryzację pozostałych po-
kładów oraz bieżące wprowadzanie danych z pomiarów. 
 
2.2. Geologia 
 

Dane przygotowane przez miernictwo dotyczące położenia w przestrzeni otworów opróbowania, 
wyrobisk górniczych, uzupełniane są przez geologów o elementy stanowiące podstawę budowane-
go modelu numerycznego. Po ich wprowadzeniu uzyska się możliwość wielokrotnego, różnorod-
nego ich wykorzystania. 
 
 
WNIOSKI 
 
Intensywny i szeroki pod względem zastosowań rozwój technologii informatycznych, a także pow-
szechny do nich dostęp pozwalają na znaczące usprawnianie, optymalizowanie i zwiększanie efek-
tywności zarządzania firmami, projektowania inżynierskiego, gromadzenia, przetwarzania i analizo-
wania informacji o otaczającej przestrzeni. Działalność górnicza prowadzona pod ziemią z uwagi na 
naturalne, nie do końca przewidywalne, uwarunkowania jest takim rodzajem działalności, w której 
decyzje podejmowane na różnych szczeblach kierownictwa firmy bezpośrednio wpływają na stan 
bezpieczeństwa załóg górniczych, bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego, osiągane wyniki pro-
dukcyjne i ekonomiczne. Wprowadzanie nowych narzędzi wspomagających zarządzanie i projek-
towanie w dobie gospodarki konkurencyjnej jest jak najbardziej pożądane, a wręcz nieodzowne. 
 Aby wdrażany w kopalniach, Centrach Wydobywczych i centrali KW S.A. system wspomaga-
nia zarządzaniem przedsiębiorstwem mógł być zrealizowany, niezbędnym jest posiadanie pełnej in-
formacji o złożach kopalń, tak w ujęciu geometrycznym jak i ilościowym oraz jakościowym. In-
formacje te najszybciej można pozyskać z numerycznego modelu złoża, modelu, który na bieżąco 
jest modyfikowany w oparciu o pozyskiwane informacje o złożu. Ponadto przedmiotowy model ma 
możliwość rozszerzenia o kolejne narzędzia, pozwalające na: projektowanie robót udostępniających, 
przygotowawczych i eksploatacyjnych, modelowanie struktury jakościowej wydobycia, symulacje 
kosztowe i przychodowe itd. Docelowo Numeryczny Model Złoża stanie się podstawowym narzę-
dziem przy tworzeniu Projektów Zagospodarowania Złóż, Planów Ruchu zakładów górniczych czy 
wszelkich dokumentacji techniczno-ruchowych. Stworzenie numerycznego modelu złoża z możli-
wością jego graficznego odwzorowania uznane zostało za zadanie o najwyższym priorytecie. 
 Zbudowanie całego numerycznego modelu złoża (wraz z założoną w nim siecią wyrobisk gór-
niczych) z pewnością spowoduje podniesienie efektywności planowania górniczego, dzięki możli-
wości: 
– szybkiego i stosunkowo łatwego dostępu do wszystkich zgromadzonych danych mierniczo-geo-

logicznych; 
– pełniejszego wykorzystywania w procesie projektowania górniczego informacji zgromadzonych 

i przechowywanych przez służbę mierniczo-geologiczną, zmniejszającego ryzyko popełnienia 
błędu (np. wskutek pominięcia pewnych istotnych informacji); 

– przeprowadzania, bez nadzwyczajnego dodatkowego nakładu pracy, wielowariantowych analiz 
i symulacji danego rozwiązania (np. pod kątem zachowania określonych warunków ochrony po-
wierzchni); 

– szybkiej wymiany informacji drogą elektroniczną pomiędzy służbą mierniczo-geologiczną, 
a pozostałymi służbami technicznymi korzystającymi z narzędzi informatycznych. 

 W rozwiązywaniu problemów inżynierskich oprócz aspektu dostępności do informacji i jej do-
kładności bardzo istotnym elementem jest czas. Pod tym względem tradycyjne sposoby przeprowa-
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dzania analiz i sporządzania projektów ustępują nowej technice bezdyskusyjnie. Uznano, że do przed-
miotowego problemu – w skali tak dużego przedsiębiorstwa jakim jest KW S.A. – należy podejść 
w sposób kompleksowy, stawiając sobie za cel (w pierwszej kolejności) budowę numerycznego mo-
delu złoża, którego pochodną będzie górnicza mapa numeryczna. 
 Korzyści z upowszechnienia nowych technik należy rozważać w dłuższej perspektywie czasu. 
Zachowanie przez Kompanię konkurencyjności na coraz trudniejszym rynku węgla kamiennego za-
leżeć będzie m.in. od umiejętności wykorzystywania w procesach projektowania i prowadzenia ro-
bót górniczych pojawiających się coraz doskonalszych narzędzi pozwalających na zwiększanie efek-
tywności działań oraz na minimalizację ryzyka wynikającego ze specyfiki środowiska, w którym re-
alizowana jest działalność górnicza. Zakładamy, że wprowadzenie nowej, jakości pracy służb mier-
niczo-geologicznych w krótkim czasie zaowocuje przejęciem zasobów Numerycznego Modelu Zło-
ża przez pozostałe służby techniczne kopalń. 
 W wyniku realizacji zamówienia każdy zakład górniczy w okresie dwóch lat uzyskał możliwość 
samodzielnego sporządzania map numerycznych i tworzenia numerycznego modelu złoża. Model 
jest w pełni otwarty na wszelkie aplikacje służące wspomaganie zarządzania technicznego, ekono-
micznego i bezpieczeństwa pracy zakładami górniczymi, a tym samym przedsiębiorstwem górni-
czym, jakim jest Kompania Węglowa S.A. 
 
 
 
Numerical Model of the Deposit in Kompania Węglowa S.A. – 
a Summary of the Previous Experiences of Implementation Process 
 
Conclusion of the Agreement between Asseco Poland and Kompania Węglowa S.A. resulted beginn-
ing of work on the design and implementation of the numerical model of deposit. Ultimately, the 
model deposit will include, among others, details about its stratigraphic-lithological and tectonic 
structure, hydrogeological and geological-engineering conditions in the area of mining operations. 
The system will allow calculation of hard coal reserves based on designated criteria (such as ash 
content in coal and calorific value) and modelling of quantitative and qualitative structure of its re-
serves in the seams. 
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STRESZCZENIE: Artykuł niniejszy prezentuje doświadczenia uzyskane w trakcie opracowania, 
wdrażania w tym uruchamiania wysokowydajnego kompleksu strugowego nowej generacji oraz 
charakteryzuje układ zasilania i sterowania z uwzględnieniem procesu automatyzacji kompleksów 
strugowych. 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Analiza sytuacji na rynku paliwowo-energetycznym wskazuje, że zapotrzebowanie na węgiel za-
równo energetyczny jak i gazowo-koksowy będzie systematycznie rosnąć [1]. Nawet w sytuacji 
obecnego kryzysu gospodarczego przy kurczeniu się światowych zasobów ropy naftowej oraz gazu 
ziemnego wyraźnie widać, że węgiel kamienny jest stosunkowo tanim i pewnym nośnikiem ener-
gii, zapewniającym w szczególności bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz poprawiającym bez-
pieczeństwo energetyczne pozostałych krajów Unii Europejskiej. Warunkiem realizacji właściwe-
go wykorzystania zasobów bilansowych jest racjonalna i efektywna eksploatacja posiadanych złóż 
węgla. Eksploatacja racjonalna tzn. ograniczająca do niezbędnego minimum straty węgla jak cho-
ciażby wybieranie cienkich pokładów, oraz eksploatacja efektywna tzn. wykorzystująca nowocze-
sne, bezpieczne, wydajne i ograniczające udział człowieka w procesie wydobycia [1]. 
 Tak zdefiniowane potrzeby kierunkują eksploatację węgla w stronę techniki niewymagającej sta-
łej bezpośredniej obsługi maszyny urabiającej. Znana od wielu lat technika strugowa, obecnie zna-
cząco ulepszona zapewnia [3]: 
a) możliwość efektywnego wybierania cienkich pokładów, 
b) mniejsze rozdrobnienie urobku a tym samym wzrost pozyskiwania grubych sortymentów, 
c) możliwość urabiania małymi zabiorami oraz szybkie przesuwanie obudowy zmechanizowanej 

w strefach o utrudnionych warunkach stropowych, 
d) upraszcza konstrukcję urządzenia urabiającego, 
e) poprawia komfort i bezpieczeństwo pracy z uwagi na zautomatyzowanie procesu produkcji, [10]. 
 Sterowanie i automatyzacja są najistotniejszymi składnikami wysokowydajnej techniki strugo-
wej, których istotną bazą jest także elektrohydrauliczne sterowanie obudową zmechanizowaną [11]. 
Kierowanie pracą kompleksu strugowego odbywa się ze stanowiska strugowego usytuowanego 
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w chodniku przyścianowym lub na powierzchni zakładu górniczego. Obsługa na stanowisku stru-
gowym posiada bieżące informacje o istotnych danych dotyczących pracy całego układu oraz mo-
że na bieżąco korygować parametry pracy kompleksu [2]. Technika strugowa w eksploatacji 
cienkich pokładów jest z powodzeniem stosowana w Niemczech, Rosji, Chinach, USA, Czechach i 
Ka-zachstanie [4]. 
 W latach 2006–2008 technika strugowa została szczególnie dokładnie przeanalizowana pod ką-
tem zastosowania do eksploatacji nowo otwieranych partii złóż w JSW S.A. KWK „Zofiówka” oraz 
w LW „Bogdanka” S.A. Skutkiem przeprowadzonych analiz jest z powodzeniem wprowadzony do 
eksploatacji wysokowydajny kompleks strugowy w JSW S.A. KWK „Zofiówka” oraz uruchamia-
ny kompleks strugowy w LW „Bogdanka” S.A. 
 
 
2. APARATURA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA DO WYSOKOWYDAJNEGO 

KOMPLEKSU STRUGOWEGO 
 
Zaproponowana technika do wysokowydajnych kompleksów strugowych wymusiła zastosowanie 
średniego napięcia do zasilania maszyn kompleksu. Opracowywane w Elgór+Hansen nowatorskie 
rozwiązania urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej służące do zasilania komplek-
sów ścianowych potwierdziły w warunkach podziemnych zakładów górniczych swoją przydatność 
ruchową, a zdobyte doświadczenia eksploatacyjne przy jednoczesnym śledzeniu najnowszych opra-
cowań naukowych pozwoliły w stosunkowo krótkim czasie zaoferować rozwiązania zapewniające 
nie tylko wysoki poziom bezpieczeństwa, ale również oczekiwaną przydatność ruchową dla wyso-
kowydajnych kompleksów strugowych. 
 Podwyższenie napięcia urządzeń do 3,3 kV oprócz zapewnienia niezawodności zasilania tych 
maszyn daje w szczególności poprawę bezpieczeństwa pracy oraz szereg prezentowanych już wie-
lokrotnie zalet [8]. Pozytywna ocena podczas eksploatacji ognioszczelnych wyłączników styczni-
kowych, rozruszników tyrystorowych, stacji transformatorowych powodują że firma cały czas uno-
wocześnia produkowane urządzenia zwracając szczególną uwagę na poprawę bezpieczeństwa ob-
sługi, dobór najnowocześniejszych podzespołów wchodzących w skład wysokowydajnych kom-
pleksów ścianowych a także obecnie kompleksów strugowych nowej generacji. 
 
2.1. Stacje transformatorowe budowy przeciwwybuchowej 
 

Zaproponowane przez Elgór+Hansen do zasilania kompleksów strugowych stacje transformatoro-
we spełniają wysokie wymagania technologiczne, gwarantują niezawodność ruchową oraz zdecy-
dowanie poprawiają komfort oraz bezpieczeństwo pracy służb technicznych kopalń. U układach za-
silania kompleksów strugowych znalazły zastosowanie stacje transformatorowe z osłonami ognisz-
czelnymi i transformatorami o mocy 1750 kVA, 2100 kVA i 2600 kVA i przekładni 6/3,3 kV [10]. 
 Wszystkie wyżej wymienione stacje transformatorowe budowy przeciwwybuchowej są to stacje 
wyposażone w transformatory górnicze suche z rowingową izolacją żywiczną [9]. Poszczególne seg-
menty stacji połączone ze sobą integrują nie tylko obudowy mechaniczne przy pomocy ognioszczel-
nych złączy kołnierzowych, ale również zapewniają prawidłową i bezpieczną eksploatację stacji. 
 Komorę górnego napięcia (GN) stacji transformatorowych wyposażono w zabezpieczenia nad-
miarowo-prądowe transformatora głównego i małogabarytowy łącznik średniego napięcia z izolacją 
z SF6 co zdecydowanie poprawiło możliwość skutecznego zabezpieczenia sieci zasilającej. Komo-
ra ta – stanowiąca jednoczłonowe pole rozdzielcze średniego napięcia – decyduje o możliwości za-
silania i poprawnej pracy całej stacji. 
 W komorach dolnego napięcia (DN) stacji zastosowano innowacyjne rozwiązania, umożliwia-
jące przeniesienie całej mocy stacji transformatorowej z kompletnie zabezpieczonych odpływów 
na wspólne przyłącze aparatury manewrowej – praca równoległa dwóch, trzech lub czterech kabli 
i/lub przewodów oponowych na odpływach [11]. 

SEP 2011, Sesja: Systemy telekomunikacyjne, monitoring i wizualizacja podziemnej eksploatacji złóż 

– 1398 –



 

 

 Zastosowane zabezpieczenia elektroenergetyczne oraz przyjęty system sterowania i współpracy 
z blokadami technologicznymi, z wykorzystaniem obwodów iskrobezpiecznych pozwala na zasila-
nie odbiorników zainstalowanych w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. Stacje transforma-
torowe wyposażono w iskrobezpieczny układ zdalnego wyłączania łącznika głównego po stronie GN. 
Wszystkie stacje są wyposażone w uziemnik szybki po stronie dolnego napięcia zapewniając szcze-
gólnie wysoki poziom bezpieczeństwa pracy obsługi [9]. Możliwość przemieszczania stacji w pod-
ziemiach kopalń zapewnia zestaw kołowy oraz uchwyty transportowe. 
 Na rysunku 2.1 przedstawiono przykładowy schemat ideowy stacji transformatorowych o prze-
kładni 6/3,3 kV typu EH-d31-2600/6/3,3/2/01 produkcji Elgór+Hansen. 
 

 
 
Rys. 2.1. Schemat ideowy stacji transformatorowej typu EH-d31-2600/6/3,3/2/01 

 
2.2. Aparatura manewrowa budowy przeciwwybuchowej do sterowania 

urz dzeniami kompleksu strugowego [6], [7] 
 

Przykładem szczególnym konstrukcji do zastosowania w wysokowydajnych kompleksach strugo-
wych są wdrożone do oferty firmy: ognioszczelny wyłącznik stycznikowy czteroodpływowy, wy-
łącznik z rozrusznikiem tyrystorowym oraz zespół transformatorowy o mocy 160 kVA i przekład-
niach 3,3 kV/1 kV lub 3,3 kV/0,5 kV [9]. 
 Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy typu EH-d03-W/3,3/I/01.xx, oraz typu EH-d03-W/3,3/I/ 
/02.xx [6] jak również wyłącznik z rozrusznikiem tyrystorowym typu EH-d03-WR/3,3/I/01.01 [7] 
to aparaty, które wprowadzają zupełnie nową jakość w proponowanej wcześniej gamie aparatury 
manewrowej na napięcie 3,3 kV. Zastosowano w nich przełączniki rozłącznikowe od strony zasi-
lania oraz uziemniki szybkie od strony zasilania i odpływu. Dodatkowo wyłącznik zabezpieczenio-
wy umożliwia zabudowę aparatury w każdych warunkach zwarciowych sieci zasilającej na dole ko-
palni. Aparatura jest wyposażona w system blokad mechaniczno-elektrycznych, który także wpły-
wa na zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa pracy służb technicznych zakładów górniczych [7]. 
 W aparaturze tej zastosowane uziemniki szybkie wyznaczają nowe standardy bezpieczeństwa. 
Uzupełnieniem zintegrowanych kompleksów wydobywczych zasilanych napięciem 3,3 kV elimi-
nującym konieczność prowadzenia w rejon kompleksu innych poza 3,3 kV napięć roboczych jest 
ognioszczelny zespół transformatorowy typu EH-d03-160/3,3/0,5 (lub 1,0)/0,2/4/01 o mocy 160 k VA, 
przekładni 3,3 kV/525 kV lub 3,3 kV/1050 V wyposażony oprócz czterech trójfazowych odpływów 
na napięcie 500 V lub 1000 V w dwa kompletnie zabezpieczone odpływy na napięcie 230 V o mo-
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cy 5 kVA, jeden kompletnie zabezpieczony odpływ na napięcie 42 V o mocy 500 VA oraz jeden 
kompletnie zabezpieczony odpływ na napięcie 24 V o mocy 500 VA. Zespół, podobnie jak wyłącz-
niki 3,3 kV nowej generacji, jest wyposażony od strony zasilania w rozłącznik i uziemnik szybki. 
 Na rysunku 2.2a oraz 2.2b przedstawiono schematy ideowe nowej generacji łączników manew-
rowych na napięcie 3,3 kV oraz schemat ideowy zespołu transformatorowego i wyłącznika z roz-
rusznikiem tyrystorowym. Na rysunku 2.2c zaprezentowano schemat ideowy układu zasilania ma-
szyn kompleksu strugowego w KWK „Zofiówka”. 
 
 
 

 
Rys. 2.2a. Schemat ideowy czteroodpływowego wyłącznika stycznikowego typu EH-d03-W/3,3/I/01.xx. 
oraz schemat ideowy wyłącznika stycznikowego do rewersyjnego zasilania silników głównych 
struga typu EH-d03-W/3,3/I/02.xx 
 
 
 

 
Rys. 2.2b. Schemat ideowy wyłącznika stycznikowego z rozrusznikiem typu EH-d03-WR/3,3/I/01.01 
oraz schemat ideowy zespołu transformatorowego typu EH-d03-160/3,3/0,5 (lub 1,0)/0,2/4/01 
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Rys. 2.2c. Schemat ideowy zasilania wysokowydajnego kompleksu ścianowego w KWK „Zofiówka” 

 

 
Rys. 2.2d. Schemat ideowy zasilania wysokowydajnego kompleksu strugowego w LW „Bogdanka” S.A. 

 
2.3. System sterowania kompleksu strugowego 
 

Warunkiem niezbędnym innowacyjności poprawności działania i bezpieczeństwa pracy nowej ge-
neracji kompleksu strugowego jest automatyzacja pracy maszyn z wykorzystaniem ogólno pojętej 
informatyki za oraz sieci eternetowej w celu zapewnienia pełnej, kompleksowej wymiany informa-
cji. Stopień zaawansowania, powszechności oraz dostępności sieci komputerowych w górnictwie 
osiągnął bardzo wysoki poziom, zarówno po stronie procesów technologicznych jak i urządzeń słu-
żących do ich automatyzacji. Z tego też powodu przed producentami, konstruktorami, projektanta-
mi, użytkownikami oraz operatorami zostały postawione bardzo wysokie wymagania. 
 Układ sterowania maszynami wysokowydajnego kompleksu strugowego to zaawansowany i bar-
dzo złożony układ mikroprocesorowy, który realizuje szereg funkcji takich jak [5] sterowanie, wi-
zualizacja, rejestracja, archiwizacja, diagnostyka. 
 Przestrzenne rozmieszczenie poszczególnych elementów całego systemu sugeruje konstrukcję 
rozproszoną układu sterowania, wykorzystującą jako media transmisyjne przemysłowe sieci lokalne. 
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 System strugowy składa się wielu podsystemów odpowiedzialnych za poszczególne funkcje ste-
rowniczo-wizualizacyjne kompleksu a mianowicie: 
1) system sterowania oraz wizualizacji lokalnej i centralnej aparatury elektrycznej firmy Elgór+Hansen, 
2) system sterowania obudową zmechanizowaną PMC-R firmy Bucyrus, 
3) system sterowania urządzeniem strugowym PMC-D firmy Bucyrus, 
4) iskrobezpieczny system łączności głośnomówiącej, sygnalizacji i blokad, w KWK „Zofiówka” 

zastosowano system UGS-01/2 firmy Elekrometal. 
 Przetwarzanie informacji odbywa się hierarchicznie zaczynając od poziomu sterowania poszcze-
gólnymi komponentami, poprzez parametryzację urządzeń, diagnostykę, rejestrację, wizualizację, 
archiwizację danych lokalną i centralną, aż po poziom zarządzania całym procesem technologicz-
nym. 
 System z założenia analizuje wiele zależności, przewidziana została jak największa liczba 
przypadków, sytuacji i stanów zarówno samej maszyny, jak i bardzo trudnego otaczającego ją śro-
dowiska [5]. System podzielono na dwie logiczne, powiązane ze sobą części: sterowanie oraz wi-
zualiza-cja. 
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Rys. 2.3a. Schemat blokowy systemów wysokowydajnego kompleksu ścianowego 
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Rys. 2.3b. Zadania realizowane przez system sterowania kompleksu strugowego 
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2.3.1. System sterowania oraz wizualizacji aparatury elektrycznej firmy Elgór+Hansen 
System został zaprojektowany jako zestaw uniwersalnych urządzeń funkcjonalnych komunikują-
cych się między sobą przy pomocy magistrali transmisji szeregowej i realizuje on sterowanie roz-
proszone [11]: 
a) urządzenie sterujące typu EH-O/06/02 (sterownik swobodnie programowalny PLC), 
b) urządzenie sterujące typu EH-O/06/03 (komputer IPC w wykonaniu przemysłowym). 
 Poszczególne sterowniki (o indywidualnie dobranej konfiguracji) zostały rozmieszczone na sta-
nowisku operatora struga, przy napędzie przenośnika zgrzebłowego podścianowego oraz na napę-
dzie głównym struga oraz w stacjach kompaktowych. Przy projektowaniu nacisk położono na pro-
stotę obsługi i sterowania oraz łatwość wprowadzenia zmian i modyfikacji. Jedną z głównych fun-
kcji realizowanych przez układ jest zapewnienie niezawodności oraz bezpieczeństwa w algorytmie 
sterowania procesem technologicznym. Dlatego system został wyposażony w niezależnie działają-
cy sprzętowo-analogowy układ awaryjnego wyłączenia. Przy doborze podzespołów do konstrukcji 
urządzeń układu sterowania położono szczególny nacisk na niezawodność, gwarancję stabilnego 
utrzymania parametrów pracy oraz duży stopień integracji. Oprogramowanie systemowe poszcze-
gólnych elementów w maksymalnie możliwy do osiągnięcia sposób realizuje funkcję testowania 
i autokontroli podzespołów. 
 Poszczególne elementy łączeniowe w tym zestawy manewrowe i wyłączniki z rozrusznikami ty-
rystorowymi zostały połączone przemysłową siecią pracującą w strukturze master-slave, w której 
informacje diagnostyczne przechodzą przez sterownik centralny oraz są wizualizowane i archiwi-
zowane w systemie wizualizacji centralnej produkcji firmy Elgór+Hansen. Wszystkie urządzenia 
oraz moduły wchodzące w ich skład są wyposażone w oprogramowanie systemowe, realizujące 
podstawowe funkcje monitorowania i sterowania poszczególnych, cząstkowych procesów komuni-
kacji z zasobami sterownika i systemu, adresacji poszczególnych modułów oraz usługi komunika-
cyjne umożliwiające zdalną diagnostykę i testowanie. 
 Do komunikacji systemowej pomiędzy separatorami a sterownikiem wykorzystano magistralę 
standardu RS485 oraz protokół MODBUS RTU. Natomiast do komunikacji między sterownikami 
zastosowano także magistralę standardu RS 485 wraz z protokołem PROFIBUS DP. Na poziomie 
pojedynczego urządzenia jednostką master jest sterownik natomiast wszystkie moduły funkcjonal-
ne są jednostkami typu slave, identyfikowanymi poprzez nadany adres oraz typ. Struktura połączeń 
sieci sterowników została oparta o podobne rozwiązanie, które składa się z jednej stacji nadrzędnej 
i wielu jednostek podrzędnych. System został zaprojektowany dla prędkości transmisji 9,6 oraz 
19.2 kBits/s. 
 Kolejnym etapem tworzenia systemu sterowania strugiem jest precyzyjne zdefiniowanie algo-
rytmu sterowania. Uwzględniono korelacje wszystkich sygnałów wejściowych i wyjściowych jak 
np. stany czujników otrzymywanych z urządzeń EH-O/06/02, informacje z układu sterowania fir-
my Bucyrus, stany elementów wykonawczych z zestawów manewrowych itd. 
 Na tej podstawie stworzono oprogramowanie aplikacyjne sterownika centralnego oraz sterowni-
ków lokalnych. Część zadań procesu sterowania została rozdzielona na poszczególne lokalne ste-
rowniki, natomiast informacje pomiędzy sterownikami są wymieniane w ramkach protokołu sie-
ciowego. 
 Urządzenie sterujące typu EH-O/06/02 umożliwia, dzięki zastosowaniu przemysłowego sterow-
nika programowalnego PLC, realizację złożonych funkcji logicznych wejścia/wyjścia w układzie 
sterowania, w którym zostało użyte. Do urządzenia można podłączać iskrobezpieczne czujniki ze-
wnętrzne oraz zewnętrzne urządzenia wykonawcze (np. zawory elektromagnetyczne, sygnalizatory, 
separatory, inne systemy, obwody sterownicze łączników ognioszczelnych, systemy wizualizacji 
i transmisji danych, itp.). 
 Z kolei urządzenie sterujące typu EH-O/06/03 umożliwia, dzięki zastosowaniu przemysłowego 
komputera IPC, w szczególności realizację złożonych funkcji nadzorujących cały układ sterowania 
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złożony z wielu układów podrzędnych przy pomocy różnych interfejsów transmisji jak i różnych 
protokołów [11]. 
 Urządzenie sterujące typu EH-O/06/04 umożliwia, dzięki zastosowaniu przemysłowego kom-
putera PC wraz z monitorem, realizację złożonych funkcji wizualizacyjnych układu sterowania oraz 
funkcji parametryzujących cały układ sterowania przy pomocy różnych interfejsów transmisji jak 
i różnych protokołów. 
 W układzie sterowania przewidziane oraz zaimplementowane zostały następujące tryby pracy 
kompleksu strugowego: 
1. tryb automatyczny, 
2. tryb lokalny, 
3. rewizja/napinanie, 
4. transport. 
 Sterowanie kompleksem odbywać się może po wyborze rodzaju pracy z pulpitu na podziem-
nym stanowisku operatora struga, z pulpitów lokalnych przy danych napędach lub z powierzchni 
kopalni. 
 W trybie automatycznym kompleks załączyć można z podziemnego lub powierzchniowego sta-
nowiska operatora struga. Uruchomienie struga odbywa się przy użyciu oddzielnych przycisków. 
Początkowy kierunek pracy struga jest zadawanym przez operatora (strugowego). W czasie pracy 
automatycznej strug po dojechaniu do końca ściany zatrzymuję się i rozpoczyna ruch w przeciw-
nym kierunku automatycznie po zdefiniowanym w parametrach systemu okresie czasowym. 
 W trybie lokalnym załączanie poszczególnych urządzeń kompleksu odbywa się z pulpitów lo-
kalnych przy napędach. 
 Hierarchia uruchamiania poszczególnych urządzeń jest technologicznie określona i realizowana 
jak w trybie automatycznym, tj. zespół pompy → kruszarka → przenośnik podścianowy → prze-
nośnik ścianowy → strug. W czasie pracy lokalnej strug po dojechaniu do końca ściany zatrzymuję 
się a ponowne jego uruchomienie w przeciwną stronę odbywa się poprzez naciśniecie przez opera-
tora jednego z przycisków załączających. 
 Strug uruchomiony z przycisku biegu szybkiego startuje na biegu wolnym, następnie po zdefi-
niowanym w parametrach systemu przez operatora okresie czasowym przełącza się na bieg szybki. 
Przy dojeżdżaniu do napędu struga na biegu szybkim w zdefiniowanej przez operatora odległości 
od napędu strug przełącza się automatycznie na bieg wolny. Jeżeli operator zdecyduje, iż strug ma 
przejechać przez całą ścianę na biegu wolnym może uruchomić go z przycisku biegu wolnego. 
W tej sytuacji system sterowania nie przełączy struga automatycznie na bieg szybki. 
 Tryb rewizji i napinania pozwala na indywidualną pracę poszczególnego napędu w kompleksie. 
Pracę rewizyjną lub napinanie załącza się z pulpitów lokalnych odpowiednich dla poszczególnych 
urządzeń. Podczas rewizji/napinania przenośnika ścianowego zablokowana jest możliwość urucho-
mienia struga oraz możliwa jest praca tylko jednym silnikiem. Rewizja/napinanie łańcucha struga 
blokuje możliwość załączenia przenośnika ścianowego. Również przy rewizji kruszarki blokowany 
jest przenośnik podścianowy a rewizja/napinanie przenośnika podścianowego blokuje pracę kru-
szarki. Załączenie wszystkich urządzeń poprzedzone jest akustycznym sygnałem ostrzegawczym. 
 W trybie transportu możliwe jest załączenie tylko przenośników. Sterowanie przenośnikami 
w tym trybie pracy odbywa się z pulpitów lokalnych. 
 Wyłączenie poszczególnych urządzeń kompleksu zostanie spowodowane przez: 
a) naciśnięcie przycisku wyłącz dla poszczególnych urządzeń w zależności od trybu pracy z za-

chowaniem hierarchii wyłączania urządzeń zależnych, 
b) naciśnięcie przycisku wyłącznika awaryjnego, 
c) zadziałanie czujników w zależności od trybu pracy oraz wpływu danego czujnika na dane urzą-

dzenie, 
d) zadziałanie zabezpieczeń elektroenergetycznych, 
e) wyłączenie urządzenia poprzedzającego (w trybie pracy automatycznej i lokalnej), 
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f) brak transmisji, 
g) brak styków sterowniczych z systemu sterowania obudowami zmechanizowanymi w trybie pra-

cy lokalnej oraz automatycznej, 
h) brak potwierdzenia załączenia wysterowanego stycznika itp. czynników. 
 Układ wizualizacji aparatury elektrycznej kompleksu strugowego został podzielony na: 
a) wizualizacje lokalną, 
b) wizualizację centralną. 
 Wizualizacja lokalna obejmuje swoim zakresem jedno urządzenie jednostkowe jak np. stacja 
kompaktowa, zespół transformatorowy. Informacje wizualizowane zostały ograniczone do danego 
urządzenia oraz odpowiednio pogrupowane w celu uproszczenia diagnostyki lokalnej dla operato-
ra. Np. w wyłącznikach oraz rozrusznikach kompleksu strugowego do wizualizacji lokalnej zasto-
sowane zostało urządzenie KSK-1 firmy Somar, natomiast w zespole transformatorowym zastoso-
wano wyświetlacz diodowy EH-P05/03. Na niektórych urządzeniach, jak np. EH-O/06/02 lub EH- 
-O/06/03, wizualizacja lokalna została zrealizowana poprzez diody sygnalizujące stan poszczegól-
nych komponentów urządzenia. Dodatkowo układ wizualizacji lokalnej oparty o KSK-1 umożliwia 
lokalną archiwizację danych. Przykładowy ekran wizualizacji lokalnej został przedstawiony poniżej. 

 

 
 
Rys. 2.3.1b. Przykładowy ekran główny wizualizacji lokalnej 

 
 Wizualizacja centralna została oparta o urządzenie typu EH-O/06/04, w którego skład wchodzi 
komputer wraz z monitorem oraz klawiaturą iskrobezpieczną. Obejmuje ona swoim zakresem wszyst-
kie urządzenia wchodzące w skład kompleksu strugowego. Główne funkcje realizowane to: 
– wizualizacja stanu systemu sterowania, 
– wizualizacja urządzeń wchodzących w skład pociągu aparatury elektrycznej, 
– wizualizacja urządzeń wchodzących w skład systemu sterowania, 
– parametryzacja systemu sterowania, 
– archiwizacja centralna, 
– podgląd danych historycznych do analiz serwisowych. 
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Rys. 2.3.1c. Ekran główny wizualizacji centralnej 

 
2.3.2. System sterowania obudow  zmechanizowan  PMC-R firmy Bucyrus 
System sterowania obudową zmechanizowaną oparty jest o jednostki sterujące PMC-R, zabudowa-
ne każda w sekcji obudowy, które odpowiednio skonfigurowane realizują narzucony tryb pracy sys-
temu. 
 

 
 
Rys. 2.3.2a. Widok jednostki sterującej obudową zmechanizowaną PMC-R 

 
 Jednostka sterująca (rys. 2.3.2a) odbiera wartości pomiarowe z elementów systemu i w zależ-
ności od żądanej konfiguracji pozwala użytkownikowi zarówno na wykorzystanie poszczególnych 
wybranych funkcji, jak i na stosowanie funkcji automatycznych. 
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 Elementami współpracującymi z sterownikiem PMC-R pozwalającymi na realizację żądanych 
funkcji są: 
a) listwa sterowania zaworami PMC-SD1. Listwa może obsługiwać do 22 zaworów, które połą-

czone za pomocą specjalnych kabli realizuje żądane funkcje; 
b) wtyczki kodujące SKKT24, które podłączone do sterownika pozwalają zakodować żądany pro-

gram pracy; 
c) czujniki ciśnienia z wbudowanym wzmacniaczem pomiarowym generującym napięcie pomia-

rowe od 0,5 do 4,5 V dla zakresu pomiarowego 0–600 barów; 
d) mierniki kontaktronowe do pomiaru drogi posuwu wbudowane w przesuwniki sekcji; 
e) zasilacze systemu z wbudowanymi adapterami. 
 

 
 
Rys. 2.3.2b. Widok podwójnego zasilacza z wbudowanym adapterem 
 
2.3.3. System sterowania urz dzeniem strugowym UEL 
Do sterowania urządzenia strugowego zastosowano system sterowania PMC-D (System Drive Con-
trol). Do każdej jednostki napędowej przyporządkowany jest sterownik PMC-D oraz współpracu-
jące z nimi urządzenie wizualizacyjne PMC-V. 
 

 
 
Rys. 2.3.3a. Sterownik PMC-D 
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 Obydwa urządzenia PMC-D niezależnie od siebie sprawdzają prawidłowość działania systemu 
sterowania i sygnalizują za pomocą sygnału gotowości do pracy układu sterowania urządzeniem 
strugowym. Sterowniki PMC-V między innymi ustalają automatycznie pozycję struga, a więc w spo-
sób ciągły monitorują czujniki pozycji głowicy struga (krańcowy i synchronizujące) oraz czujnik 
poślizgu sprzęgieł napędów struga. 
 

 
 
Rys. 2.3.3a. Urządzenie wizualizacyjne PMC-V 
 
 Komunikacja sterowników PMC-D z systemami zewnętrznymi odbywa się wyłącznie przez urzą-
dzenie wizualizacyjne PMC-V, które dwukierunkowo przekazuje komunikaty do współpracy posz-
czególnych systemów sterowania kompleksu strugowego. 
 

2.3.4. System centralnej wizualizacji ciany oraz urz dzenia strugowego 
Do pełnej wizualizacji pracy kompleksu strugowego służą współpracujące z systemem sterowania 
i automatyki PMC-R program wizualizacji: 
– dla systemu PMC-R sterowania obudową zmechanizowaną program VShield centralnej wizu-

alizacji ściany, 
– dla systemu PMC-D sterowania urządzeniem strugowym program VPlow wizualizacji urządze-

nia strugowego. 
 Program wizualizacji pracy ściany oraz struga zostały zaimplementowane na dwóch stanowi-
skach obsługi: jedno w chodniku przyścianowym, a drugie na powierzchni kopalni. 
 Program aplikacyjny centralnego urządzenia sterowania, jest uruchamiany pod systemem ope-
racyjnym Windows XP i umożliwia: 
a) monitoring podstawowych parametrów pracy kompleksu ze stanowiska operatora systemu, oraz 

z każdego pola PMC-R zabudowanego w ścianie, 
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-
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żeniu głowicy struga do wszystkich sterowników PMC-R zabudowanych w sekcjach oraz do 
programu wizualizacji VShield, 

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. 
 Zgodnie z ogólnymi standardami program umożliwia pełną archiwizację danych o pracy syste-
mu: raport jest zapisywany w skompresowanym pliku na dysku komputera zarządzającego. Dostęp 
do odpowiednich opcji programu jest zabezpieczony hasłami dostępowymi chroniąc system, pro-
gram i dane przed działaniem niepożądanym. 
 

 

Rys. 2.3.4a. Przykładowa tablica programu wizualizacji ściany – VShield 
 

 

Rys. 2.3.4b. Przykładowa tablica programu wizualizacji struga – VPlow 
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WNIOSKI 
 
Obszerne i szczegółowe analizy efektywności eksploatacji niskich pokładów węgla prowadzone 
w wielu krajach. Doświadczenia z eksploatacji niskich ścian z wykorzystaniem kompleksów stru-
gowych wskazują, że technika strugowa jest technicznie uzasadnionym sposobem eksploatacji ni-
skich pokładów węgla kamiennego. Dodatkowo za techniką strugową przemawiają poważne argu-
menty ekonomiczne, które wskazują, ją jako godną polecenia do eksploatacji pokładów o miąższo-
ści do 1,5 m [2]. Polskie górnictwo węgla kamiennego eksploatuje – i w niedługim czasie eksplo-
atować będzie – coraz więcej pokładów niskiej miąższości tak więc ilość i jakość techniczna kom-
pleksów strugowych będzie się dynamicznie rozwijać. Konieczne więc staje się rozwijanie syste-
mów zasilania i sterowania wysokowydajnymi kompleksami strugowymi, tak aby na bieżąco ofe-
rować takie wyposażenie elektryczne, które w pełni będzie realizować stawiane przed nim zadania 
techniczne i ekonomiczne. Należy podkreślić, że technika strugowa stawia rozliczne nowe wyzwa-
nia, którym musi sprostać każdy z elementów kompleksu – tylko pokonanie tych wyzwań gwaran-
tuje pełen sukces ekonomiczny dla zakładów górniczych, który przekłada się wprost proporcjonal-
nie na sukces firm około górniczych. Wyzwania wyznaczone przez nową generację techniki strugo-
wej spowodować powinny opracowanie innych maszyn urabiających w tym kombajnów niewyma-
gających bezpośredniej obsługi. Szczególnego znaczenia z pewnością będą nabierały łączniki bez-
stykowe umożliwiające płynną regulację obrotów silników napędowych maszyn górniczych. 
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STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono praktyczne wykorzystanie dołowego systemu trans-
misji światłowodowej FOX w KGHM „Polska Miedź” S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice-Siero-
szowice”. Skrócony opis parametrów pojedynczego multipleksera oraz specyfikacja struktury po-
łączeniowej stanowią pierwszą część pracy. Przedstawiono praktyczne rozwiązania, wykorzystują-
ce system transmisyjny w procesie kontroli i wspomagania produkcji zakładu górniczego. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: SDH, transmisja, światłowody 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Postęp w dziedzinie technologii górniczej, rozwój systemów automatyki i sterowania produkcją oraz 
unowocześnienia sposobów łączności dołowej są głównymi elementami stymulującymi rozwój sys-
temów komunikacyjnych w oddziałach górniczych KGHM „Polska Miedź” S.A. Stosowane do-
tychczas systemy transmisyjne oparte na parach w telekomunikacyjnych kablach miedzianych nie 
są w stanie zapewnić odpowiedniego pasma transmisyjnego, wysokiego poziomu niezawodności 
oraz wystarczającej elastyczności w kontekście reakcji na zmieniające się potrzeby komunikacyjne 
systemów produkcyjnych. Rozległość kopalń wchodzących w skład KGHM „Polska Miedź” S.A. 
powoduje konieczność transmisji sygnałów na znaczne odległości, sięgające kilkunastu kilometrów, 
co stanowi dodatkową trudność, biorąc pod uwagę standardową transmisję „po miedzi”. Konwen-
cjonalna transmisja sygnałów jest bardzo czuła na zakłócenia elektromagnetyczne, a różnorodność 
modulacji stosowanych do przesłania sygnałów na duże odległości powoduje powstawanie zniek-
ształceń sygnałów w kablach telekomunikacyjnych, prowadząc do pogorszenia parametrów trans-
mitowanych sygnałów. 
 Skutecznym rozwiązaniem, zarówno kwestii ograniczonych zasięgów, jak i prędkości transmi-
sji, jest wykorzystanie jako medium transmisyjnego włókien światłowodowych. Dodatkową zaletą 
techniki światłowodowej jest jej „wrodzona” odporność na zakłócenia pola elektromagnetycznego. 
 Mając powyższe na uwadze oraz przewidując zwiększone zapotrzebowanie na pasmo transmi-
syjne kopalnia „Polkowice-Sieroszowice” wprowadziła do użytkowania światłowodowy system trans-
misyjny oparty o technologię SDH (Synchronous Digital Hierarchy) z koncentratorami typu FOX 
515, produkcji firmy ABB. Celem instalacji tego systemu było sprostanie aktualnym potrzebom ko-
munikacyjnym zakładu oraz zapewnienie możliwości rozwoju dla przyszłych potrzeb, związanych 
z transmisją danych z/do systemów sterowania produkcją, łączności i alarmowania. 
 Utworzona platforma transmisyjna zapewnia możliwość szybkiej i niezawodnej transmisji sy-
gnałów pochodzących ze wszystkich systemów produkcyjnych zakładu górniczego, umożliwiając 
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pełną diagnostykę systemu, skalowalność oraz możliwość dostarczenia różnorodnych usług trans-
misyjnych dla systemów rozmieszczonych w dowolnym miejscu wyrobisk górniczych lub obiek-
tów powierzchniowych kopalń KGHM „Polska Miedź” S.A. 
 
 
2. OPIS SYSTEMU FOX 
 

2.1. Architektura systemu 
 

System transmisji światłowodowej składa się z układu powiązanych ze sobą multiplekserów typu 
FOX 515, stanowiących węzły systemu. W punktach instalacji węzłów istnieje możliwość wprowa-
dzenia do systemu szerokiej gamy sygnałów, celem ich przesyłania do wybranego miejsca. Powią-
zania między węzłami systemu transmisyjnego mogą mieć topologię liniową, pierścieniową bądź 
mieszaną (kratową). Jako medium transmisyjne wykorzystuje się kable światłowodowe. 
 Każdy węzeł sieci transmisyjnej pełni funkcje krotnicy ADM (ang. Add-Drop Multiplexer), 
opartej na technologiach PDH i SDH [1]. Na rysunku 1 przedstawiono funkcję krotnicy polegającą 
na zwielokrotnieniu wielu różnych sygnałów dostępowych w zbiorczy sygnał liniowy, który jest na-
stępnie transmitowany za pomocą włókien światłowodowych do sąsiedniej krotnicy. 
 

Sygna  zbiorczy
(liniowy)

SDH, PDH,HDSL

LAN,(Ethernet)

RS 232

RS 485

Inne

HDSL
FOX 515 FOX 515

LAN(Ethernet)

RS 232

RS 485

Inne

HDSL

 
 
Rys. 1. Struktura zwielokrotnienia sygnałów 
Figure 1. Structure of multiplexing signals 

 
 W torze nadawczym krotnica realizuje funkcję multipleksacji różnych sygnałów dopływowych 
w strumień zbiorczy (optyczny). Jednocześnie w torze odbiorczym wykonywany jest proces odwrot-
ny polegający na demultipleksacji i wydzieleniu pożądanych sygnałów dostępowych ze strumienia 
zbiorczego. W zależności od wymaganej prędkości transmisji strumień zbiorczy może mieć postać 
modułu transmisyjnego STM-1 (155 Mbit/s) lub modułu transmisyjnego STM-4 (622 Mbit/s). 
 Zastosowanie cyfrowej hierarchii synchronicznej (SDH) do realizacji powiązań między węzła-
mi sieci należy do technik zwielokrotnienia z podziałem czasu (ang. TDM). W przeciwieństwie do 
pakietowych technik transmisji (np. Ethernet) w przypadku SDH mamy do czynienia ze stosunko-
wo niewielkim, stałym i określonym opóźnieniem transmisji [2]. Każdy sygnał dostępowy ma 
w strumieniu zbiorczym SDH ściśle przypisaną tzw. szczelinę czasową dzięki czemu parametry ta-
kie, jak prędkość i opóźnienie transmisji są stałe. Z kolei oparcie strony dostępowej multipleksera 
FOX 515 na szeroko rozpowszechnionej i sprawdzonej technologii PDH umożliwia wprowadzanie 
różnorodnych, standardowych interfejsów dostępowych [1]. Wśród najpopularniejszych można wy-
mienić interfejsy głosowe, interfejsy transmisji danych typu V.24 lub interfejs 2 Mbit/s według za-
lecenia G.703. Prędkość transmisji sygnałów dostępowych może być ustawiana – w zależności od 
potrzeb – jako krotność prędkości pojedynczej szczeliny czasowej w przedziale od 64 kbit/s do 
2 Mbit/s. Szeroka gama dostępnych interfejsów, w połączeniu z zaawansowanymi możliwościami 
ich parametryzacji, predysponują multiplekser FOX 515 do transmisji różnych typów sygnałów tech-
nologicznych spotykanych w górnictwie. 
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 Transmisja różnorodnych danych poprzez system FOX odbywa się w sposób przezroczysty, tj. 
bez względu na protokół komunikacyjny użyty w wyższej warstwie modelu odniesienia OSI [3]. 
Transmisja sygnałów z urządzenia użytkownika jest uwarunkowana zgodnością jego interfejsu 
z interfejsem multipleksera w warstwie fizycznej. System FOX dysponuje szeroką gamą obsługi-
wanych interfejsów dostępowych w postaci kart instalowanych w 19” kasecie montażowej. 
 Wśród interfejsów liniowych (zagregowanych) można wybrać interfejsy optyczne PDH i SDH. 
Istnieją również rozwiązania alternatywne w postaci radiolinii lub połączeń w technologii DSL. 
 
2.2. Mechanizmy protekcji zwi kszaj ce niezawodno  
 

System FOX umożliwia zastosowanie redundancji modułów zasilających, centralnej karty sterują-
cej oraz modułów transmisyjnych. W przypadku uszkodzenia modułu podstawowego następuje au-
tomatyczne przejęcie funkcji przez moduł rezerwowy bez narażenia systemu na przerwanie ciągło-
ści transmisji. Rezerwujące się moduły zasilacza (48 VDC) są równomiernie obciążone, a w mo-
mencie uszkodzenia któregokolwiek z modułów nastąpi automatyczne przejęcie obciążenia przez 
drugi. Możliwe jest instalowanie rezerwowej centralnej karty sterującej, pracującej w trybie gorą-
cej rezerwy. Karta rezerwowa automatycznie przejmie rolę karty podstawowej w razie jej awarii. 
Karty transmisyjne mają możliwość redundancji w ramach tej samej karty przez automatyczne 
przełączenie się z jednego portu na drugi (możliwość taka istnieje w przypadku kart z dwoma por-
tami optycznymi) lub automatyczne przełączanie się między kartami transmisyjnymi (posiadają-
cymi jeden port optyczny). 
 
2.3. Charakterystyka wybranych interfejsów dost powych multiplekserów FOX 515 
 

Różnorodność interfejsów dostępowych systemu FOX jest jedną z najważniejszych jego zalet – 
czyni system elastycznym oraz skalowalnym do aktualnych i przyszłych potrzeb użytkownika. Po-
niżej przedstawiono krótki opis wybranych interfejsów dostępowych systemu FOX [4], [5]. 
 Karta Nebro – realizuje transport i komutację sygnałów Ethernet poprzez sieć SDH, umożliwia 
tworzenie powiązań LAN typu punkt–punkt bądź wielopunkt – wielopunkt, tworzenie VLAN w 
kilku lokalizacjach, priorytetyzację ruchu między segmentami VLAN, itp. 
 Karta Nemca 311 – pozwala na połączenie 8 interfejsów głosowych o szerokości pasma 300 Hz 
do 3400 Hz razem z sygnalizacją. Dwa kanały sygnalizacji M→E i M’→E’ przypisane są do każ-
dego kanału głosowego (dwuprzewodowy lub czteroprzewodowy). Moduł ten jest przeznaczony 
głównie do połączeń międzycentralowych. Każdy interfejs może być indywidualnie konfigurowa-
ny do pracy z lub bez CAS (ang. Chanel Assosiated Signalling). 
 Karta Synam – kanał transmisji danych w standardzie G.703, pojemność 8 portów. 
 Karta DataS – uniwersalna karta transmisji danych standardów: X.24/V.11, V.24/V.28, V.35, 
RS485, Ethernet 100baseT, pojemność 4 porty. 
 Karta EXLAx (Exchange Line Analog) – interfejs centrali telefonicznej. Urządzenie symuluje 
funkcje aparatów telefonicznych, wykrywa odpowiadające sygnały centrali przesyła je do urządzeń 
SUBLx po stronie abonenta. 
 Karta SUBLx (SUBscriber Line Analog) – interfejs urządzeń telefonicznych. Urządzenie symu-
luje funkcje centrali, wykrywa odpowiadający sygnały telefonów i przesyła je do urządzeń EXLAx 
po stronie centrali. 
 
 
3. SYSTEM TRANSMISJI FOX 515 W O/ZG „POLKOWICE-SIEROSZOWICE” 
 

3.1. Opis systemu 
 

Eksploatowany w Zakładach Górniczych „Polkowice-Sieroszowice” system transmisji światłowo-
dowej FOX zawiera 14 multiplekserów połączonych w topologii pierścieniowej pokazanej na ry-
sunku 2. 
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Rys. 2. Struktura logiczna systemu transmisyjnego SDH w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” 
Figure 2. Logical structure of SDH transmission system – „Polkowice-Sieroszowice” copper mine 
 
 W skład systemu wchodzi około 50 km kabla światłowodowego, zabudowanego w wyrobiskach 
górniczych, w szybach oraz na powierzchni. Wykorzystywana prędkość transmisji w sieci SDH 
jest zgodna ze strumieniem STM-1 (155 MBit/s) poza połączeniem dzielącym pierścień na dwie 
połowy, które pracuje z prędkością 622 MBit/s (STM-4). Powyższa struktura połączeń odpowiada 
na potrzeby komunikacyjne występujące w zakładzie górniczym. Planuje się wyposażanie nowo-
budowanych obiektów kopalni w kolejne węzły systemu FOX oraz zwiększenie prędkości transmi-
sji do standardu STM-4 w całym systemie. 
 
3.2. Struktura systemu 
 

Podstawowym elementem wyróżniającym ZG „Polkowice-Sieroszowice” spośród innych kopalń 
jest bardzo duża rozległość obszaru górniczego. Jest to skutkiem m.in. połączenia dwóch zakładów 
górniczych, które miało miejsce w 1996 roku. Konieczność zapewnienia sprawnej komunikacji na 
tak dużym obszarze, wymaga stosowania elastycznych i niezawodnych systemów transmisyjnych. 
 Koncentratory systemu zostały tak umieszczone w wyrobiskach górniczych, aby możliwe było 
efektywne połączenie z różnymi systemami nadzoru produkcji. Z kolei urządzenia na powierzchni 
zabudowano w obrębie głównych stacji transformatorowych, centrali telefonicznej oraz dyspozy-
torni ruchu. Zapewnia to bliski dostęp do większości transmitowanych informacji oraz efektywne 
przekazywanie ich służbom utrzymania ruchu. Całość instalacji pracuje w sieci wydzielonej, 
a udostępnianie danych na zewnątrz odbywa się za zasadach określonych w przepisach górniczych. 
Takie usytuowanie węzłów systemu jest możliwe dzięki rozbudowanej sieci światłowodowej, za-
wierającej kable w wyrobiskach podziemnych, w pięciu szybach oraz na powierzchni. 
 Stały rozwój kopalni, który przejawia się m. in. otwieraniem nowych rejonów górniczych oraz 
budową nowych szybów, wymusza konieczność rozwoju systemu komunikacyjnego, aby za stale 
zwiększającymi się potrzebami informacyjnych. Na rysunku 3 przedstawiono rozmieszczenie wę-
złów systemu transmisyjnego z podziałem na powierzchniowe i dołowe. 
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Rys. 3. Struktura topograficzna systemu transmisyjnego SDH w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” 
Figure 3. Topografic structure of SDH transmission system – “Polkowice-Sieroszowice” copper mine 
 
 
4. ZASTOSOWANIA SYSTEMU TRANSMISJI FOX 

W O/ZG „POLKOWICE-SIEROSZOWICE” 
 

4.1. Transmisja SDH jako medium komunikacyjne w systemie czno ci bezprzewodowej DOTRA 
 

Początek XXI wieku to lawinowy wzrost rynku w dziedzinie szeroko pojętej telekomunikacji ko-
mórkowej. Radykalny wzrost osiąganych przepływności, zwiększenie wachlarzu możliwych spo-
sobów komunikacji to elementy wpływające na zwiększenie efektywności pracy wielu grup zawo-
dowych. Analogicznie cele zostały postawione przed systemem łączności bezprzewodowej DO-
TRA, instalowanym od kilku lat w kopalniach KGHM „Polska Miedź” S.A. System składający się 
ze stacji powierzchniowej, dołowych stacji czołowych oraz przewodu promieniującego (anteną), 
jest niezwykle rozległy – w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” docelowa długość instalacji ante-
nowej wyniesie około 150 km. Zapewnienie komunikacji pomiędzy głównymi elementami syste-
mu, jaki-mi są dołowe stacje czołowe oraz stacja powierzchniowa, jest nie lada wyzwaniem, bio-
rąc pod uwagę dzielące je odległości. 
 Powyższe potrzeby komunikacyjne w całości wypełnia system transmisji światłowodowej opar-
ty o multipleksery FOX 515. Wykorzystanie światłowodowego systemu transmisji SDH dla po-
trzeb systemu łączności bezprzewodowej DOTRA przedstawiono na poniższym rysunku 4. 
 W celu zestawienia dróg transmisji dla radiowego systemu łączności DOTRA wykorzystano 
dwa interfejsy systemu FOX. W rozwiązaniu tym karty Nebro, zainstalowane w poszczególnych 
koncentratorach, umożliwiły utworzenie sieci LAN dla potrzeb stacji czołowych, stacji kopalnianej 
oraz stanowisk dyspozytorskich. Należy podkreślić, że dostarczenie usługi Ethernet, obejmującej 
obszar wielkości kilkunastu kilometrów jest dodatkowym aspektem wykorzystania światłowodo-
wego systemu transmisji SDH. Ilość ruchu generowanego w sieci LAN systemu DOTRA jest nie-
wielka, co pozwala na ograniczenie przepływności sieci do 2 MBit/s. Możliwość ograniczania pa-
sma transmisji ethernet w sieci SDH to zaleta systemu, umożliwiającą elastyczną gospodarkę pa-
smem transmisyjnym. 
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Rys. 4. Zastosowanie multiplekserów FOX 515 w systemie łączności bezprzewodowej DOTRA 
Figure 4. Application of multiplexers FOX 515 in the DOTRA wireless connectivity system 

 
 Zastosowanie kart Nemca zapewnia połączenie kanałów audio pomiędzy dołowymi stacjami 
czołowymi systemu łączności radiowej i stacją kopalnianą oraz pulpitem dyspozytorskim. Połącze-
nie to zapewnia także komunikację systemu DOTRA z ogólnokopalnianym systemem telefonicz-
nym. Efektem końcowym jest bezpośredni dostęp głosowy dyspozytorów ruchu kopalni do pracow-
ników wyposażonych w radiotelefony przenośne, a także do operatorów samojezdnych maszyn 
górniczych, wyposażonych radiotelefony. 
 Sieć multiplekserów FOX515, stanowiąca medium transmisyjne dla potrzeb systemu łączności 
radiowej DOTRA, zapewnia wymagane standardy transmisji, umożliwia nadzór oraz diagnostykę 
używanych dróg połączeniowych. 
 
4.2. Rozbudowa systemu czno ci i alarmowania STAR-M w oparciu o system ZIST 
 

Rozwój kopalń wchodzących w skład KGHM „Polska Miedź” S.A. pociąga za sobą konieczność 
nadążania infrastrukturą teletechniczną za stale powiększającym się obszarem wyrobisk górniczych. 
Aktualnie eksploatowany system alarmowo-rozgłoszeniowy STAR-M posiada ograniczoną pojem-
ność do 384 linii. Bardzo wysokie wykorzystanie zasobów powyższego systemu oraz konieczność 
instalacji sygnalizatoro-telefonów w miejscach znacznie oddalonych od stojaków systemu, spowo-
dowało konieczność zastosowania Zintegrowanego Iskrobezpiecznego Systemu Transmisyjnego 
ZIST, produkcji ITI EMAG. Podstawową funkcjonalnością systemu jest „wyniesienie” wyposażeń 
liniowych systemu STAR-M bliżej miejsca instalacji sygnalizatoro-telefonów, dzięki czemu moż-
liwe staje się dostarczanie usług do miejsc dotychczas niedostępnych. Rozwiązanie powyższe wy-
maga zastosowania rozległego systemu transmisyjnego, posiadającego odpowiednie interfejsy i cha-
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rakteryzującego się dużą niezawodnością działania. Wszystkie wymienione cechy posiada system 
SDH zainstalowany w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”. Schemat blokowy połączeń systemu ZIST 
poprzez multipleksery FOX 515 przedstawiono na rysunku 5. 
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Rys. 5. Multipleksery FOX515 w systemie alarmowo-rozgłoszeniowym STAR-M 
Figure 5. Multiplexers FOX515 in the STAR-M emergency loud speaking system  

 
 Dla zapewnienia komunikacji w systemie ZIST wykorzystano dwa rodzaje transmisji. Karta 
Synam zapewnia interfejs 2 MBit/s standardu G.703. Łącze to stanowi drogę rezerwową systemu 
ZIST w przypadku uszkodzenia drogi podstawowej, będącej bezpośrednim połączeniem światło-
wodowym. Przełączanie pomiędzy drogą podstawową i rezerwową nie powoduje przerw w pracy 
systemu łączności i zwiększa poziom niezawodności systemu alarmowo-rozgłoszeniowego. Zdalny 
nadzór oraz kontrola pracy systemu ZIST możliwy jest dzięki podłączeniu interfejsów RS232 po-
szczególnych elementów systemu poprzez multipleksery FOX515 do komputerowego stanowiska 
nadzoru. Do powyższego połączenia wykorzystuje się karty DataS wyposażone w wiele standar-
dów komunikacji szeregowej. Elementem zasługującym na szczególną uwagę jest możliwość ko-
munikacji w standardzie RS232 na odległościach dochodzących do kilkunastu kilometrów bez ko-
nieczności stosowania dodatkowych urządzeń. Opisane rozwiązanie w powiązaniu z systemu ZIST 
umożliwia efektywną i niezawodną komunikację wraz z możliwością pełnej diagnostyki oraz zdal-
nego sterowania poszczególnymi elementami systemu. 
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4.3. Wykorzystanie systemu FOX do instalacji telefonów w lokalizacjach 
znacznie oddalonych od centrali telefonicznej 

 

Budowa nowych, z reguły znacznie oddalonych obiektów powierzchniowych jak np. szyby wydo-
bywcze czy obiekty elektro-energetyczne, stawia określone wymagania dotyczące sprawnej komu-
nikacji z pozostałą częścią zakładu górniczego. Wyposażanie tych obiektów w węzły systemu trans-
misyjnego FOX otwiera wiele możliwości komunikacji oraz zapewnia szybki przepływ pożądanych 
informacji. Jednym ze stosowanych w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” rozwiązań jest podłącza-
nie telefonów do centrali telefonicznej za pośrednictwem systemu transmisji FOX. Schemat blo-
kowy ww. połączenia przedstawiono na rysunku 6. 
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Rys. 6. Zastosowanie multiplekserów FOX 515 w systemie telefonicznym 
Figure 6. Application of multiplexers FOX 515 in the telephone system 

 
 Karty fonii analogowej POTS – EXLAx i SUBLx zapewniają wykorzystanie koncentratorów 
systemu FOX jako elementów „wyniesionych” centrali telefonicznej, umożliwiając podłączanie te-
lefonów w lokalizacja bardzo oddalonych lub nie posiadających dostępnej sieci teletechnicznej. Roz-
wiązanie to znacząco powiększa obszar działania zakładowego systemu telekomunikacyjnego, za-
pewniając łączność telefoniczną m.in. w nowobudowanych obiektach, oczywiście pod warunkiem 
wcześniejszej instalacji węzła sieci SDH. 
 
4.4. Platforma transmisyjna FOX dla potrzeb systemu telemechaniki EX – 

wizualizacja i sterowanie rozdzielniami energetycznymi 
 

Instalowanie rozdzielnic wysokiego (wn) i średniego napięcia (sn) nowej generacji, wyposażonych 
w koncentratory telemechaniki i sterowniki pola, zintegrowane z zabezpieczeniami elektroenerge-
tycznymi umożliwiają zdalny nadzór nad pracą tych obiektów. Wykorzystywany w ZG „Polkowi-
ce-Sieroszowice” system telemechaniki EX (prod. Elkomtech) umożliwia m.in. zdalne sterowanie 
łącznikami, sygnalizację stanu ich położenia oraz akwizycję komunikatów technologicznych i alar-
mowych. Na rysunku 7 przedstawiono dwa podstawowe sposoby wykorzystania infrastruktury FOX 
do celów transmisji z obiektów energetycznych. 
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Rys. 7. Zastosowanie multiplekserów FOX 515 dla potrzeb nadzoru systemu zasilania 
Figure 7. Application of multiplexers FOX 515 in the supervision of power supply system 

 
 Pierwszym jest transmisja z rozdzielni dołowej za pomocą modemów DSL, pracujących na łą-
czach miedzianych. Wykorzystanie kabli telekomunikacyjnych miedzianych wynika ze stosunko-
wo dużej odległości rozdzielni sn od węzłów multiplekserów FOX 515, zlokalizowanych z reguły 
na podszybiach. 
 Drugim sposobem jest bezpośrednia transmisja kanałem ethernetowym z wykorzystaniem no-
wego standardu IEC 61850, co w przypadku ZG „Polkowice-Sieroszowice” ma miejsce w nowo-
budowanej rozdzielni 10 kV dla potrzeb stacji wentylatorów głównego przewietrzania. W obu przy-
padkach wykorzystywane są porty ethernetowe w kartach Nebro. 
 
4.5. Transmisja sygna ów dla potrzeb sterowania i monitoringu przeno ników ta mowych 
 

Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” posiadają wysoce rozwiniętą sieć odstawy urobku za 
pomocą taśmociągów. Znaczna ich część sterowana jest w oparciu o mikroprocesorowy system ste-
rowania PROMOS (prod. Becker Mining). Konfiguracja sieci sterowników składa się z kilku linii 
transmisyjnych, przy czym na każdej z nich możliwe jest umieszczenie do 32 sterowników. Mak-
symalna odległość pomiędzy sterownikami, pełniących jednocześnie rolę wzmacniaczy sygnału na 
magistrali komunikacyjnej, wynosi 7 km. Konstrukcja multipleksera typu PS1201, którego rolą jest 
m.in. przekazywanie sygnałów z poszczególnych sterowników do dyspozytorskiego systemu auto-
matyki, umożliwia tworzenie pętli transmisyjnych zapewniających działanie układu w przypadku 
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powstania przerwy w torze transmisyjnym. Zamknięcie pętli, poprzez podłączenie ostatniego w li-
nii sterownika do koncentratora FOX 515, eliminuje konieczność zestawiania powrotnej linii 
„miedzianej” wzdłuż przenośników. Dodatkową korzyścią takiego rozwiązania jest oszczędność na 
parach transmisyjnych, których nigdy nie jest zbyt wiele w instalacjach podziemnych zakładu gór-
niczego. Sposób podłączenia linii transmisyjnych pokazano na rysunku 8. 
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Rys. 8. Zastosowanie transmisji SDH w systemie sterowania i wizualizacji PROMOS 
Figure 8. Application of SDH transmission in the PROMOS control and visualization system 

 
 Do celów transmisji wykorzystuje się w tym przypadku karty DataS, wyposażone w uniwersal-
ne porty z interfejsami RS 485/232. Linia 1 i Linia 2 w części podziemnej układu podłączone są do 
portów na kartach DataS w różnych lokalizacjach, natomiast pętla transmisyjna zamyka się po-
przez połączenie portów na karcie DataS koncentratora FOX 515, bezpośrednio przy multiplekse-
rze PS 1201. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
W dobie społeczeństwa informacyjnego, lawinowego rozwoju komunikacji elektronicznej oraz sys-
temów sterowania, unowocześnienie kopalnianych systemów transmisyjnych stało się konieczno-
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ścią. Systemy i urządzenia instalowane w wyrobiskach górniczych powinny się charakteryzować 
wysokim poziomem niezawodności, skalowalnością, szerokimi możliwościami współpracy, a do-
datkowo muszą spełniać wymogi związane z warunkami środowiskowymi. Struktura omawianego 
systemu transmisji, opartego na multiplekserach typu FOX 515 cechuje się odpornością na uszko-
dzenia oraz bardzo dużą wydajnością. Zastosowanie światłowodów eliminuje negatywny wpływ 
oddziaływań elektromagnetycznych na parametry transmisji. Z kolei struktura pierścieniowa zapew-
nia redundancję i czyni transmisję odporną na lokalne uszkodzenia kabla światłowodowego. Moż-
liwość pracy poszczególnych interfejsów w trybie „gorącej rezerwy” umożliwia dynamiczne prze-
jęcie transmitowanego ruchu w przypadku awarii pojedynczej karty, a zaimplementowane sposoby 
protekcji wpływają dodatkowo na wysoki poziom niezawodności systemu. 
 Przedstawione przykłady zastosowań systemu FOX dowodzą bodaj najważniejszej cechy sys-
temu transmisji SDH, a mianowicie uniwersalności zastosowania, dzięki szerokiej gamie dostęp-
nych interfejsów. 
 Plany rozwojowe KGHM „Polska Miedź” S.A. oparte są na sięganiu po złoża rudy miedzi za-
legające poniżej 1200 m. Panujące tam ciężkie warunki środowiskowe zmuszają do poszukiwania 
rozwiązań zapewniających zdalne sterowania maszynami i kompletny monitoring procesu produk-
cji. Dlatego też zastosowanie niezawodnego i efektywnego systemu transmisji jest koniecznością. 
Stwarza to dobre perspektywy dla platformy multiplekserów FOX 515. 
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Fiber Optic Transmission Data System Based on the FOX Platform 
in the KGHM “Polska Miedź” S.A. 
 
This presentation contain practical applications of fiber optic transmission data system based on the 
FOX platform used in KGHM “Polkowice-Sieroszowice” copper mine. Short presentation of sin-
gle multiplexer and connectivity structure contain first part of that work. Practical use of transmis-
sion system in the monitoring and support production process in the mine was presented. 
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STRESZCZENIE: Przedstawiono historię, stan aktualny i perspektywy rozwoju systemów dyspo-
zytorskiego sterowania i wizualizacji przebiegu procesów technologicznych w zakładach przeróbki 
mechanicznej węgla. Omówiono zastosowanie sterowników PLC do rozruchu i zatrzymania napę-
dów ciągów technologicznych, komputerowe lokalne układy regulacji procesów wzbogacania węgla, 
załadunku i automatycznej kontroli jakości węgla. Istotnym elementem komputerowych centralnych 
systemów sterowania jest wizualizacja przebiegu procesów, raportowanie i planowanie produkcji. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Komputerowe systemy sterowania, wizualizacja przebiegu procesów, prze-
róbka mechaniczna węgla 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Rozwój systemów sterowania w zakładach wzbogacania węgla następował od wczesnych lat sie-
demdziesiątych, początkowo powoli, a następnie coraz szybciej by w latach dziewięćdziesiątych 
osiągnąć największą dynamikę rozwoju na skutek szerokiego wprowadzenia do przemysłu techniki 
komputerowej.  Jeden z pierwszych systemów centralnego monitoringu parametrów technologicz-
nych został wprowadzony w kopalni Siemianowice w 1971 roku przez COBPWiUK „Separator”. 
Ten sam zespół badawczo-wdrożeniowy opracował i uruchomił w latach 1975–1976 systemy auto-
matyzacji w zakładach przeróbczych kopalń Borynia i Generał Zawadzki, obejmujące podstawowe 
procesy wzbogacania i załadunku węgla [6]. W tym czasie wizualizacja przebiegu procesów tech-
nologicznych i stanu napędów odbywała się na tablicach mozaikowych instalowanych w central-
nych dyspozytorniach. W latach 1980–1990 nastąpił rozwój bardziej zawansowanych urządzeń po-
miarowych w postaci gęstościomierzy izotopowych, przepływomierzy indukcyjnych oraz popioło-
mierzy radiometrycznych i wilgociomierzy mikrofalowych [1]. Pierwsze komputerowe systemy mo-
nitoringu, sterowania i wizualizacji w zakładach przeróbczych powstały na początku lat dziewięć-
dziesiątych. Opracowano wówczas lokalne układy automatycznej regulacji procesów wzbogacania 
węgla w cieczach ciężkich (kop. Knurów 1991), osadzarkach i w układach flotacji (kop. Jastrzębie 
1992). W tym czasie powstały również systemy centralnej wizualizacji przebiegu procesów techno-
logicznych na monitorach komputerowych systemów dyspozytorskich (kop. Budryk 1993). Obec-
nie można uznać, że dla większości procesów technologicznych opracowano lokalne układy auto-
matycznej regulacji, układy napędów maszyn mogą być sterowane centralnie z systemu sterowni-
ków PLC, a całość procesu wzbogacania, załadunku i ekspedycji węgla jest monitorowana w cen-
tralnych, komputerowo wspomaganych, dyspozytorniach. Problemem pozostaje stopień nasycenia 
wszystkich zakładów wzbogacania węgla w istniejące nowoczesne systemy automatyki. 
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2. ZAKŁAD WZBOGACANIA WĘGLA JAKO OBIEKT MONITORINGU I STEROWANIA 
 
Urobek z dołu kopalni, transportowany na powierzchnię jako nadawa do zakładu przeróbczego, cha-
rakteryzuje się zmiennym w czasie składem ziarnowym, zmienną zawartością popiołu oraz zmien-
nym natężeniem przepływu. Jest oczywiste, że im mniej zmienne są charakterystyki ilościowo-ja-
kościowe nadawy, tym efektywniejsze są procesy wzbogacania i produkcja koncentratów o zada-
nych parametrach jakościowych. Istotna jest wobec tego znajomość zakresu zmienności poszcze-
gólnych parametrów nadawy, jak również charakter tych zmian w postaci np. szybkozmiennych lub 
wolnozmiennych zakłóceń. 
 Znajomość charakterystyk nadawy (oraz ich zmienności) przez projektanta zakładu, a następnie 
jego użytkownika, często jest niewystarczająca i ogranicza się do średnich wartości charakterystyk 
statycznych. Zmniejszenie fluktuacji charakterystyk nadawy uzyskuje się w układzie technologicz-
nym przez stosowanie odpowiednio dużych zbiorników retencyjnych lub, w pewnych przypadkach, 
przez tworzenie mieszanek z węgli surowych, pochodzących z kilku kopalń. Dla automatycznej 
kontroli i sterowania procesem przygotowania nadawy do zakładu, którego ogólny schemat bloko-
wy przedstawiono na rysunku 1, istotny jest pomiar składu ziarnowego oraz zawartości popiołu 
i wilgoci w węglu surowym. Na obecnym etapie można mówić tylko o częściowym rozwiązaniu 
tych problemów. W sekcji przygotowania nadawy do zakładu przeróbczego stosowane są zwykle 
szeregowe zbiorniki retencyjne, o pojemności wystarczającej często na zmagazynowanie węgla su-
rowego na okres jednej zmiany. Powoduje to korzystne uniezależnienie się zakładu przeróbczego 
od nierytmicznej czasami produkcji kopalni i umożliwia wstępne uśrednienie jakościowe nadawy. 
Dla zagadnień optymalizacji istotny jest sposób zasypywania zbiorników oraz odbioru węgla z wy-
lotów zbiorników. Przez odpowiednie sterowanie tymi czynnościami można uzyskać lepsze uśred-
nienie w warunkach zmienności nadawy. 
 

SORTYMENTY

MIESZANKI

ZWA Y

OBIEG WODNO-
MU OWY

ODPADY

Nadawa

Moc zainstalowana:  20 MW
Liczba nap dów : 400 - 900

Procesy technologiczne:
przesiewanie, wzbogacanie w cieczach,             transport wewn trzny, 
ci kich, osadzarkach, flotacji, kruszenie            za adunek i ekspedycja

 
 
Rys. 1. Schemat blokowy zakładu mechanicznej przeróbki węgla 
Figure 1. Block scheme of a coal preparation plant 
 
 Węgiel surowy z sekcji przygotowania nadawy transportuje się do sekcji klasyfikacji wstępnej, 
gdzie następuje jego rozdział na poszczególne klasy ziarnowe, kierowane następnie do procesu wzbo-
gacania np. we wzbogacalnikach zawiesinowych, osadzarkach i flotownikach. W zależności od ro-
dzaju węgla i przyjętej technologii wzbogacania procesy te mogą występować oddzielnie lub łącz-
nie. W niektórych przypadkach część węgla surowego (miał) jest traktowana bezpośrednio jako 
produkt handlowy lub wchodzi w skład mieszanki z innymi koncentratami. W procesie klasyfikacji 
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wstępnej nie steruje się rozdziałem nadawy na poszczególne klasy ziarnowe, chociaż dobór tego 
rozdziału przez projektanta układu technologicznego jest niezwykle istotny ze względu na optyma-
lizację produkcji całego zakładu przeróbczego. Pewne możliwości w tym zakresie dają przesiewa-
cze obrotowe (tzw. probability screen) [1]. 
 We wzbogacalnikach rozdziela się nadawę na koncentrat i odpady, przy czym efektywność 
rozdziału charakteryzowana jest przez krzywą rozdziału wzbogacalnika. Podstawowym parametrem 
sta-bilizowanym w procesie rozdziału jest gęstość rozdziału, od której zależy zawartość popiołu w 
kon-centracie i straty węgla w odpadach. W zależności od typu wzbogacalnika stosuje się różne 
bezpośrednie i pośrednie metody stabilizacji gęstości rozdziału. We wzbogacalnikach z cieczą 
ciężką, w których wzbogacane są najgrubsze klasy ziarnowe, parametrem stabilizowanym jest gę-
stość cieczy ciężkiej, która jest dość ściśle związana z gęstością rozdziału. W tych wzbogacalni-
kach kształt krzywej rozdziału w małym stopniu zależy od zmian parametrów nadawy oraz para-
metrów pracy wzbogacalnika. W osadzarkach problem jest znacznie bardziej złożony, gdyż gę-
stość rozdziału zależy od charakteru pulsacji układu powietrze–węgiel–woda (zależy od amplitudy, 
częstości, kształtu pulsacji) oraz od sposobu odbioru koncentratu i produktu dolnego (odpadów). 
Jeśli uzależni się gęstość rozdziału od położenia pływaka sprzężonego z układem wygarniania od-
padów, wtedy gęstość ta znana jest wprawdzie jedynie pośrednio, jednak na zmiany jej wartości 
można stosunkowo łatwo wpływać. W osadzarkach w istotny sposób można poprawić kształt 
krzywej rozdziału (przez stabilizację parametrów nadawy oraz parametrów pracy samej osadzarki), 
uzyskując w ten sposób lepszą efektywność rozdziału i zmniejszając tym samym straty węgla w 
odpadach. Podobne jakościowo zagadnienia występują w przypadku wzbogacania drobnych klas 
ziarnowych w cyklonach wodnych i cyklonach z cieczą ciężką. W procesie wzbogacania flotacyjne-
go mułów węglowych jedynie umow-nie można mówić o gęstości rozdziału. Efektywność rozdziału 
w tym procesie zależy tak od włas-ności fizykochemicznych węgla, jak i od stopnia przygotowania 
nadawy (natężenia przepływu, za-gęszczenia). Czynnikiem regulującym proces jest ilość reagen-
tów dodawanych do nadawy, ilość zdyspergowanego powietrza oraz poziom mułu w komorze flo-
townika. 
 W wielu przypadkach tzw. pełnego wzbogacania węgla surowego koncentraty uzyskiwane ze 
wzbogacalników łączy się ze sobą, tworząc mieszankę o odpowiednich właściwościach jakościo-
wych dla celów koksowniczych lub energetycznych (w zależności od typu węgla). Występuje wte-
dy problem optymalnego doboru gęstości rozdziału w poszczególnych wzbogacalnikach w celu 
uzyskania maksymalnej ilości mieszanki o zadanych parametrach jakościowych. Jeżeli natężenie 
przepływu wzbogacanego węgla surowego oraz jego charakterystyki wzbogacalności zmieniają się 
w czasie, występuje wtedy problem nieustannego poszukiwania optymalnych gęstości rozdziału. 
Zagadnienia doboru optymalnych gęstości rozdziału, w dalszym ciągu stosunkowo nowe, jeśli cho-
dzi o zastosowania praktyczne, nabierają coraz większego znaczenia dla optymalnego wykorzysta-
nia surowca. Rozpatrując optymalizację produkcji kilku zakładów przeróbczych można wykazać, 
że dla danej sytuacji rynkowej zapotrzebowania na wiele produktów o pewnych parametrach jako-
ściowych (takich jak zawartości popiołu i wilgoci oraz wartość opałowa), istnieje optymalny sposób 
produkcji koncentratów w poszczególnych zakładach przeróbczych, dający maksymalną ilość (lub 
maksymalną wartość) sumarycznego produktu. 
 Koncentraty uzyskane ze wzbogacalników są zwykle klasyfikowane na sortymenty handlowe, 
magazynowane w zbiornikach, a następnie załadowywane do wagonów kolejowych. Występują tu-
taj typowe zadania stabilizacji przepływu masy, odważania zadanych porcji węgla oraz transportu 
kolejowego. Są to jednak zadania coraz bardziej skomplikowane w przypadkach dużych natężeń 
przepływu mas oraz małych, wymaganych przepisami, niedokładności pomiaru masy węgla. 
 Wzbogacanie odbywa się zasadniczo w ośrodku wodnym. Powoduje to, że w zakładzie przerób-
czym występuje dość skomplikowany obieg wodno-mułowy; w wielu przypadkach jako tzw. obieg 
zamknięty, polegający na prawie pełnym odzysku wody sklarowanej z mułów i wykorzystaniu jej 
w obiegu roboczym. Woda z obiegu roboczego (sit obciekowych, zraszających itp.) kierowana jest 
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do zbiorników, z których podaje się ją zwykle do odmulników promieniowych, gdzie następuje 
wstępny odzysk sklarowanej wody. Podstawowym zagadnieniem, w przypadku projektowania ukła-
dów lokalnej stabilizacji poziomu cieczy w zbiornikach lub natężenia przepływu z sekcji do sekcji, 
jest zachowanie bilansu przepływu mas w określonym przedziale czasu. Wymaga to zwykle uwz-
ględnienia powiązań pomiędzy poszczególnymi sekcjami obiegu wodno-mułowego. 
 W ciągu ostatnich lat obserwuje się znaczny postęp w zakresie automatyzacji zakładów przerób-
ki mechanicznej węgla [2], [3], [4]. Dotyczy to zarówno prac badawczych nad nowymi układami 
kontrolno-pomiarowymi i układami regulacji procesów przeróbczych, jak też projektowania i roz-
powszechniania automatyzacji w programach modernizacji istniejących zakładów. Pozytywne do-
świadczenia z wdrożeń przemysłowych takich układów, jak m.in. automatycznej kontroli jakości 
węgla, regulacji procesu wzbogacania w cieczach ciężkich, osadzarkach, załadunku węgla do wago-
nów, wykazały oczywiste efekty ekonomiczne wynikające tak z częściowego zmniejszenia obsługi 
procesów technologicznych, jak i z poprawy jakości produktów wzbogacania. 
 
 
3. STRUKTURA DYSPOZYTORSKIEGO SYSTEMU STEROWANIA I WIZUALIZACJI 
 
Schemat blokowy komputerowego systemu dyspozytorskiej kontroli i sterowania w zakładzie wzbo-
gacania węgla przedstawiony jest na rysunku 2. 
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Rys. 2. Schemat komputerowego systemu dyspozytorskiego monitoringu i sterowania 
Figure 2. Central computer-based monitoring and control system 
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 Podstawowe funkcje, jakie mają obecnie spełniać projektowane i wdrażane systemy dyspozytor-
skie, są przedstawione w tabeli 1. 
Tabela 1. Podstawowe funkcje komputerowych systemów monitoringu i sterowania 

Lokalne układy sterowania Centralny system dyspozytorski 

- kalibracja i standaryzacja sygnałów pomiarowych, 
- filtracja sygnałów pomiarowych, 
- wizualizacja pracy układu technologicznego, 
- przebiegi parametrów w funkcji czasu, 
- tworzenie bazy danych pomiarowych, 
- przetwarzanie danych (trendy, korelacje, analiza, 
- algorytm sterowania (parametryzowany), 
- konfiguracja algorytmu sterowania, 
- zadawanie współczynników algorytmu (wzmoc- 

nienia, cykle sterowania, strefy nieczułości itp.), 
- kalibracja sygnałów sterujących, 
- generowanie alarmów, 
- terowanie ręczne i automatyczne, 
- transmisja danych (RS 485) do innych systemów 

- rejestracja sygnałów pracy/postoju urządzeń, 
- rejestracja sygnałów/danych z układów lokalnych, 
- ręczne wprowadzanie danych z kontroli jakości, 
- rejestracja sygnałów z urządzeń pomiarowych 

(wagi, popiołomierze itp.), 
- wizualizacja pracy obiektów technologicznych, 

maszyn i urządzeń, elementów urządzeń, 
- podgląd telewizyjny na monitorach systemu pracy 

ważnych obiektów (kamery TV), 
- hierarchiczny system wyboru plansz 

wizualizacyjnych, 
- generowanie sygnałów do sterowania 

indywidualnego/grupowego maszyn i urządzeń 

 
 Wykorzystanie systemu dyspozytorskiego do wizualizacji pracy napędów maszyn i urządzeń za-
kładu przedstawiono przykładowo na rysunku 3. 

 

 

SEP 2011, Sesja: Systemy telekomunikacyjne, monitoring i wizualizacja podziemnej eksploatacji złóż 

– 1427 –



 

 
Rys. 3. Przykład planszy wizualizacji pracy napędów ciągu technologicznego 
Figure 3. An example of screen monitor with presentation of operation of electric drives 
 W systemie dyspozytorskim wyróżnić można następujące podstawowe elementy: mikrosterow-
niki (MS) do komunikacji z rozdzielniami i pulpitami sterowniczymi (sygnały pracy, sygnały steru-
jące napędami) oraz jako interfejs stacji roboczych, stacje robocze (SRA) obsługujące lokalne uk-
łady automatyki, stacje robocze dozoru zakładu (SRD) oraz centralny serwer systemu. W systemie 
stosowanych jest kilka rodzajów transmisji sygnałów: transmisja naturalna (napięciowa, prądowa) 
od/do przekaźników pośredniczących i niektórych urządzeń pomiarowych, transmisja RS232/485 
pomiędzy mikrosterownikami, transmisja sieciowa (np. Ethernet – światłowody lub kabel koncen-
tryczny), transmisja RS485 (wybrane urządzenia pomiarowe), komunikacja modemowa liniami te-
lefonicznymi. 
 W zależności od układu technologicznego zakładu wzbogacania węgla i jego wydajności liczba 
napędów elektrycznych maszyn i urządzeń może wynosić od około 400 do około 900. Moc zainsta-
lowana w zakładzie wynosi od 10 do 30 MW, a typowym napięciem zasilania jest 500 V z sieci 
trójfazowej 50 Hz, w niektórych przypadkach stosowane jest napięcie zasilania 380 V, a do zasila-
nia napędów pomp dużej mocy stosowane jest napięcie 6 kV. Napędy są zgrupowane w kilka rów-
noległych ciągów zgodnie z układem technologicznym obiektów. 
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Rys. 4. Centralne sterowanie napędów w systemie dyspozytorskim 
Figure 4. Centralised control of electric drives 

 
 Sterowanie napędów w ciągach technologicznych odbywa się lokalnie, zdalnie lub centralnie 
z uwzględnieniem blokad wewnętrznych i zewnętrznych napędu. Stosowane jest również tzw. re-
montowe załączanie napędu. Blokady wewnętrzne napędu uzależniają jego rozruch lub zatrzyma-
nie od spełnienia kilku warunków niezbędnych do poprawnej pracy jak np. obecność napięcia ste-
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rowniczego, temperatura uzwojenia, poprawna kolejność faz, poślizg. Blokady zewnętrzne umożli-
wiają rozruch lub zatrzymanie pracy danego napędu od stanu urządzeń współpracujących jak np. 
praca napędów sąsiadujących w ciągu technologicznym, zadziałanie wyłączników krańcowych, wy-
łączniki awaryjne, sygnały z czujników przesypu, itp. Struktura komputerowego systemu sterowa-
nia napędów została przedstawiona na rysunku 4 na przykładzie systemu uruchomionego w jednej 
z kopalń przez firmę MINTECH [1]. 
 
 
4. LOKALNE UKŁADY STEROWANIA 
 

4.1. Regulacja procesu wzbogacania w cieczach ci kich 
 

Proces wzbogacania węgla w cieczach ciężkich wymaga utrzymywania gęstości rozdziału w obie-
gach roboczych na zadanych wartościach, które powinny być następnie dostosowywane do wyma-
ganej zawartości popiołu w produktach wzbogacania (koncentrat, półprodukt, odpady) [1]. Popraw-
ne prowadzenie takiego obiegu zapewnia stabilność jakości produktów handlowych jak również 
zmniejsza straty węgla w odpadach. Istotne jest również utrzymywanie zużycia magnetytu na moż-
liwie niskim poziomie oraz okresowe usuwanie tzw. błędnego obciążnika z obiegów roboczych. 
Przykładowy widok ekranu stacji roboczej systemu automatyki przedstawiono na rysunku 5. 

 

 
 
Rys. 5. Widok ekranu monitora układu sterowania obiegów cieczy ciężkiej 
Figure 5. A monitor display of a heavy media control system 

 
 W układzie komputerowego sterowania procesu wzbogacania węgla w cieczach ciężkich, mie-
rzone są poziomy cieczy w zbiornikach, gęstości cieczy w obiegach roboczych, sygnalizowana jest 
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praca podstawowych urządzeń (wzbogacalnik, nadawa, wygarniacze, pompy, rekuperatory). reje-
strowane są dobowe zmiany gęstości cieczy oraz obliczane odchylenia od wartości zadanych. Na-
stawianie wartości zadanych gęstości cieczy odbywa się z lokalnego sterownika lub z centralnej dys-
pozytorni. Sygnały z urządzeń pomiarowych (poziomy, gęstości) oraz sygnały pracy/postoju urzą-
dzeń obiektu (wzbogacalnik, pompy, wygarniacze, itp.) wprowadzane są na wejścia mikroproceso-
rowego sterownika, w którym wypracowywane są sygnały sterujące pracą rozdzielaczy cieczy w ce-
lu automatycznego utrzymywania poziomów cieczy w zbiornikach w wyznaczonych granicach oraz 
stabilizacji gęstości cieczy na zadanych poziomach. Układ umożliwia wizualizację pracy obiektu na 
monitorach operatora oraz w centralnej dyspozytorni zakładu. Stabilizacja gęstości cieczy ciężkiej 
na zadanych poziomach odbywa się z dokładnością około 0.01 g/cm3. 
 
4.2. Automatyczne sterowanie procesu wzbogacania w gla w osadzarkach 
 

Z punktu widzenia problemów sterowania procesu wzbogacania węgla w osadzarkach brak jest wys-
tarczająco dokładnych modeli procesu, jakkolwiek opracowanych zostało wiele teorii opisujących 
zjawiska rozdziału materiału w pulsującym łożu osadzarki. Istnieje wiele zmiennych uzależnionych 
wzajemnie od siebie, które powinny być kontrolowane: kształt i częstość pulsacji, ilość wody gór-
nej i dolnej, ciśnienie powietrza w kolektorze, rozluźnienie materiału w łożu, szybkość odbioru pro-
duktu dolnego. Zasadniczą formą sterowania (rys. 6) jest kontrola ilości produktu dolnego na pod-
stawie położenia pływaka sprzężonego poprzez przetworniki z hydraulicznym (lub pneumatycznym) 
układem stopnia otwarcia zasuwy rozładowczej. Głównym celem tej pętli regulacji jest stabilizacja 
grubości warstwy materiału dostającej się do odpadów oraz ustalenie odpowiedniej gęstości rozdzia-
łu. Kształt i częstość pulsacji wody odgrywają istotną rolę w procesie wzbogacania. Wyniki badań 
wpływu różnych kształtów pulsacji na efekty wzbogacania umożliwiły zastosowanie osadzarek do 
wzbogacania również bardzo drobnych węgli. Rozwinięto różnego typu układy wytwarzania pulsa-
cji poprzez zastosowanie obrotowych zaworów z przesłonami, zaworów talerzowych, oraz innych 
typów. Kształt i częstość pulsacji w tych układach jest zwykle dobierana dla długiego okresu dzia-
łania osadzarki oraz średniej charakterystyki węgla surowego. 
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Rys. 6. Układ sterowania osadzarki 
Figure 6. A coal jig control system 
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4.3. Automatyczna regulacja procesu flotacji 
 

Proces flotacji węgla jest skomplikowanym fizykochemicznym procesem wydzielania drobnych 
(<0.5 mm) ziaren węgla (flotokoncentratu) w postaci piany wygarnianej z powierzchni cieczy 
przepływającej przez komory maszyny flotacyjnej. Chwilowe parametry, charakteryzujące jakość 
piany, decydują o efektach technologicznych procesu. Do parametrów tych m.in. należą: grubość 
piany, jej stabilność, zawartość wody oraz prędkość przemieszczania się piany. Optymalna, dla da-
nych wa-runków technologicznych, jakość piany zależy od szeregu technicznych i technologicznych 
wielkoś-ci, które mają wpływ na proces tworzenia się piany. Do najważniejszych parametrów, któ-
re można zaliczyć do zakłóceń występujących w procesie, należy charakterystyka flotowalności 
węgla, zagę-szczenie części stałych i natężenie przepływu nadawy. 
 

 
 
Rys. 7. Widok ekranu monitora procesu flotacji 
Figure 7. A coal flotation control system 
 
 System automatyzacji procesu flotacji węgla składa się z lokalnych układów stabilizacji najważ-
niejszych parametrów: ilości części stałych w nadawie, ilości powietrza do aeracji, poziomu mułu 
w komorze flotownika oraz dawki dozowanego odczynnika. Stosowane są przepływomierze induk-
cyjne do pomiaru natężenia przepływu nadawy, gęstościomierze izotopowe do pomiaru koncentra-
cji części stałych, poziomomierze hydrostatyczne, kryzy pomiarowe, oraz optyczne mierniki zawar-
tości popiołu w odpadach flotacyjnych. Wielkościami sterowanymi są: natężenia przepływu nada-
wy i odpadów, natężenie przepływu powietrza oraz natężenie przepływu odczynnika flotacyjnego. 
 
4.4. Kontrola jako ci w gla 
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Instrumentalne metody pomiaru parametrów jakościowych węgla (zawartość popiołu, wilgoci, war-
tość opałowa) są stosowane w systemach monitoringu węgla surowego i produktów handlowych jak 
również do międzyoperacyjnej kontroli przebiegu procesów technologicznych. Do pomiaru zawar-
tości popiołu w węglu stosowane są radiometryczne systemy wykorzystujące zjawiska rozproszenia 
i absorpcji promieniowania gamma oraz pomiaru promieniowania naturalnego substancji mineral-
nej zawartej w węglu. Do pomiaru zawartości wilgoci wykorzystywane są metody absorpcji 
promieniowania mikrofalowego. Wartość opałowa węgla obliczana jest zwykle z zawartości po-
piołu i wilgoci. Na rysunku 8 przedstawiono sposób wykorzystania popiołomierzy radiometrycz-
nych do monitoringu i sterowania procesów technologicznych w kopalni, a na rysunku 9 widok 
systemu opartego na pomiarze promieniowania naturalnego „Rodos” [5]. 
 

ciana 1

ciana 2

ciana 3
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Koncentrat
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A

Sterowanie udziałem składników mieszanki  
 
Rys. 8. Przykłady zastosowania popiołomierza 
radiometrycznego 
Figure 8. Application of a radiometric ash monitor 

 
Rys. 9. Popiołomierz „Rodos” prod. EMAG 
Figure 9. The „Rodos” ash monitor 

 
4.5. Sterowanie procesem produkcji mieszanek w gla 
 

Produkcja mieszanek węgla energetycznego jako produktu dla elektrowni jest powszechną prakty-
ką w zakładach przeróbki mechanicznej węgla. Składnikami mieszanek są zwykle miały surowe, 
koncentraty z osadzarek, półprodukty z innych procesów wzbogacania, odwodnione muły z proce-
sów filtracji. 
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Rys. 10. Schemat blokowy układu sterowania procesem 
produkcji mieszanki węgla energetycznego 
Figure 10. Steam coal blending control system 
 Przykład stabilizacji zawartości popiołu w mieszance poprzez odpowiednie sterowanie natęże-
niami przepływu składników pokazany jest na rysunku 10. Sygnał z popiołomierza radiometrycz-
nego zainstalowanego na przenośniku załadowczym mieszanki, po porównaniu z wartością zadaną, 
steruje natężeniem przepływu koncentratu (sterowanie skokowe) oraz natężeniem przepływu miału 
surowego. W układzie możliwa jest jednoczesna dokładna stabilizacja jakości mieszanki i skokowa 
stabilizacja ilości mieszanki ładowanej do wagonów. 
 
 
5. PERSPEKTYWY ROZWOJU 
 
Rozwój dyspozytorskich systemów kontroli i sterowania zakładów przeróbki mechanicznej węgla 
nie jest obecnie ograniczony środkami technicznymi. Wymagane jest jednak opracowanie właści-
wego oprogramowania wspomagającego pracę dyspozytora i kierownika zakładu w postaci pełniej-
szej sygnalizacji stanów awaryjnych i komunikatów postępowania w takich stanach, doradztwa 
w sposobie prowadzenia ruchu zakładu w sytuacji zmiennej nadawy, stanu zwałów i planów sprze-
daży węgla, planowania remontów i stanu części zamiennych. 
 Istotny jest również rozwój oprogramowania wspomagającego pracę działów ekspedycji i kon-
troli jakości, chociaż dostępne są obecnie pakiety programów z tej dziedziny oferowane przez róż-
ne firmy. Interesujący program symulatora procesów technologicznych został opracowany w Poli-
technice Śląskiej, który umożliwia wariantową analizę skomplikowanych schematów technologicz-
nych, prognozę efektów wzbogacania oraz docelowo sprzęgnięcie on-line ze zmiennymi parametra-
mi procesów. 
 Automatyczne sterowanie procesów przeróbczych powinno w coraz większym stopniu wyko-
rzystywać wiedzę i doświadczenie operatorów procesów przeróbczych poprzez zastosowanie sys-
temów ekspertowych. W literaturze [4] podawane są koncepcje systemów ekspertowych stosowa-
nych w procesach przeróbki minerałów (rud metali) a możliwych do zrealizowania w przeróbce me-
chanicznej węgla. System sterowania powinien podpowiadać dyspozytorowi optymalną kombinację 
wartości wielkości sterujących, na podstawie automatycznego przeszukiwania ekspertowej bazy wie-
dzy tworzonej podczas fazy uczenia przez ekspertów – operatorów procesów przeróbczych. 
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Computer-Based Monitoring and Control Systems 
in Coal Preparation Plants – Present State and Perspectives 
 
The history, present state and perspectives of computer-based monitoring and control systems in 
coal preparation plants in Poland have been presented. Application of PLC controllers for electrical 
drives control, local computer-based systems for coal separation technological processes, products 
loading, dispatching and coal quality monitoring have been discussed. The important features of 
central monitoring and control systems are: graphical presentation of plant operation on monitors, 
reporting and production planning. 
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Wizualny System Ostrzegawczy jako nowy środek przekazu 
informacji o zagrożeniach w wyrobiskach podziemnych kopalń 
 
 
Artur Dylong, Józef Kielar, Dariusz Krzykawski 
CSTiT „Sevitel” Sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono opracowany w CSTiT „Sevitel” Sp. z o.o. system 
(WSO) ostrzegania załogi o zagrożeniach wentylacyjnych, wodnych, pożarowych, zagrożeniach zwią-
zanych z prowadzonymi pracami przygotowawczymi itp., który wykorzystuje sieć urządzeń sy-
gnalizacji optycznej w postaci elektronicznych wielowierszowych tablic świetlnych, zabudowanych 
w wyrobiskach dołowych kopalni, dojściach załogi do szybów zjazdowych w miejscach odpraw 
załóg górniczych itp. System WSO w części obsługującej urządzenia dołowe korzysta z iskrobez-
piecznych urządzeń wizualnych i transmisyjnych sterowanych ze stacji powierzchniowej, która za-
pewnia im również centralne zasilanie. Podstawowym elementem pośredniczącym w komunikacji 
pomiędzy urządzeniami wizualnymi zabudowanymi na dole kopalni oraz urządzeniami stacyjnymi 
zabudowanymi na powierzchni są konwertery transmisji modemowej typu KTM-1. Konwertery 
KTM-1 zapewniają współpracę urządzeń obiektowych, wyposażonych w iskrobezpieczny szerego-
wy interfejs cyfrowy z dyspozytorskimi systemami stacyjnymi, korzystającymi z urządzeń trans-
misji modemowej. W rozszerzonej konfiguracji system WSO może współpracować z systemami 
SMP-NT/A i SAT informując załogę na dole kopalni o pojawiających się zagrożeniach wentylacyj-
nych, które określane są na podstawie bieżących pomiarów z czujników pracujących w ww. syste-
mach. W referacie przedstawiono konfigurację sprzętową systemu WSO oraz podstawowe parame-
try techniczne urządzeń. 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Bezpieczne prowadzenie ruchu zakładu górniczego a w szczególności prac w wyrobiskach podziem-
nych kopalń to oprócz wykonywania prac zgodnie z zapisami przepisów prawa górniczego oraz do-
brą praktyka górniczą również potrzeba informowania załogi o potencjalnych zagrożeniach jakimi 
mogą wystąpić w rejonie prowadzonych prac. 
 W kopalniach głębinowych występuje wiele zagrożeń naturalnych wynikających z naruszenia 
górotworu. Są to zagrożenia gazowe, tąpaniami, wodne, zagrożenia wybuchem metanu, pyłu wę-
glowego itp. Monitorowanie tych zagrożeń jest prowadzone przez rozbudowane systemy gazome-
tryczne, systemy analizy drgań górotworu itp. Informacje o pojawieniu się tych zagrożeń są dostęp-
ne przez służby dyspozytorskie kopalń. Informowanie załogi na dole kopalni o wystąpieniu tych za-
grożeń jest realizowane przez systemy łączności telefonicznej, systemy alarmowo-rozgłoszeniowe itp. 
 Są jednak sytuacje, kiedy nie ma bezpośredniego zagrożenia dla załogi ale jest duże prawdopo-
dobieństwo jego wystąpienia. Przykładem mogą być zmiany pogodowe na powierzchni kopalni. 
Stan pogody ma istotny wpływ na stan psychofizyczny organizmu człowieka, co nie jest bez zna-
czenia w sytuacjach, kiedy wymagana jest wysoka koncentracja uwagi. Stan pogody, a w szczegól-
ności zmiany ciśnienia barometrycznego powietrza mają zasadniczy wpływ na procesy wentylacyj-

SEP 2011, Sesja: Systemy telekomunikacyjne, monitoring i wizualizacja podziemnej eksploatacji złóż 

– 1435 –



 

 

ne, jakie zachodzą w podziemiach kopalń. Dla służb wentylacyjnych kopalń informacja o zmianach 
ciśnienia ma znaczenie podstawowe. Zmiany ciśnienia, głównie tzw. „zniżki barometryczne” mogą 
powodować wzmożony wypływ gazów z górotworu: ze zrobów, z nieczynnych nieprzewietrzanych 
wyrobisk, z za tam izolacyjnych itp. Znajomość trendów zmian ciśnienia pozwala tym służbom pod-
jąć działania profilaktyczne między innymi metodami wentylacyjnymi, ale również pozwala ostrzec 
załogę o przewidywanych zagrożeniach. Również podczas np. prowadzonych prac przygotowaw-
czych mogą pojawić się sytuacje niebezpieczne związane z pracą samych urządzeń np. z ich awa-
riami, sytuacje wystąpienia w danym rejonie zagrożeń gazowych, które wymagają poinformowania 
załogi o potencjalnym niebezpieczeństwie dla ich zdrowia a nawet życia. 
 W CSTiT „Sevitel” opracowano system (WSO) ostrzegania załogi o zagrożeniach naturalnych 
wentylacyjnych, wodnych, pożarowych, zagrożeniach technologicznych związanych z prowadzony-
mi pracami przygotowawczymi itp. System (WSO) wykorzystuje sieć urządzeń sygnalizacji optycz-
nej opartych na tablicach optycznych zabudowanych w wyrobiskach dołowych kopalni, na dojściach 
załogi do szybów zjazdowych, w miejscach odpraw załóg górniczych itp. 
 
 
2. STRUKTURA SYSTEMU 
 
System WSO oparty jest na iskrobezpiecznych tablicach świetlnych typu TEO-AS oraz modemach 
transmisyjnych KTM-1, realizujących komunikację z tablicami świetlnymi zabudowanymi na dole 
kopalni oraz urządzeniami stacyjnymi zabudowanymi na powierzchni. 

 

 
 
Rys. 1. Struktura systemu WSO 
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 Przyjęta struktura systemu WSO (rys. 1) umożliwia również współpracę z nieiskrobezpiecznymi 
urządzeniami wizualnymi zabudowanymi na powierzchni kopalni, oferując kompleksowe zabez-
pieczenie w środki informacyjne, które mogą być dowolnie konfigurowane przez użytkownika. 
 Podstawowe urządzenia wchodzące w skład systemu: 
– Tablice informacyjne powierzchniowe. 
– Tablice informacyjne dołowe. 
– Moduły zasilająco-transmisyjne MZT-10/60M. 
– Konwertery Transmisji Modemowej KTM-1. 
– Komputerowe stanowisko do edycji tekstów i sterowania wyświetlaniem informacji na tablicach. 
 
2.1. Tablice informacyjne powierzchniowe 
 

Tablice informacyjne pozwalają przekazywać informacje tekstowe do załogi, wyświetlając aktual-
ną datę, czas, informacje meteorologiczne, komunikaty i ostrzeżenia, alarmy itp. Tablice dostępne 
są w kilku wykonaniach różniących się liczbą wyświetlanych wierszy, wielkością wyświetlanych 
znaków, sposobem zabezpieczenia dla różnych warunków zabudowy. 
 Tablice zewnętrzne wykonane są z materiałów odpornych na trudne warunki pogodowe z jaki-
mi spotykamy się w naszym klimacie oraz trudne warunki środowiskowe np. duże zapylenie w miejs-
cach zabudowy. Instalowane są na zewnątrz budynku lub w nadszybiach szybów zjazdowych. 
 Tablice wewnętrzne, przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach biurowych, w pomiesz-
czeniach sztabu akcji, dyspozytorniach itp. 
 Konstrukcję tablicy (rys. 2) stanowi zbudowany z diod LED ekran, odpowiednio obudowany 
i zabezpieczony przed wpływami środowiska pracy, na którym można umieścić dynamicznie i sta-
tycznie dowolne teksty. W przypadku komunikatów o długości przekraczającej pole tekstowe ta-
blicy, tekst „płynie” od strony prawej do lewej. 
 

 
 
Rys. 2. Tablica informacyjna powierzchniowa 
 
2.2. Tablice informacyjne do owe – TEO-AS 
 

Tablice TEO-AS produkcji EL-TEL Sp. z o.o. (rys. 3) są przeznaczone do zabudowy w wyrobi-
skach kopalń głębinowych, w wykonaniach spełniających normy iskrobezpieczeństwa. 
 

 
 
Rys. 3. Tablica informacyjna dołowa – TEO-AS 
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 Przykładowe miejsca zabudowy: 
– podszybia, 
– dworce osobowe, 
– miejsca podziału załogi w rejonach oddziałów, 
– rejony ścian, w miejscach o zwiększonym zagrożeniu. 
 Tablica (TEO-AS/C, TEO-AS/CA) jest przeznaczona do wyświetlania za pośrednictwem wy-
świetlaczy matrycowych haseł wpisanych na stałe do pamięci transparentu lub haseł przesyłanych 
za pomocą transmisji cyfrowej. Transparenty mogą być wyposażone w matryce jedno lub dwukolo-
rowe. Wyświetlanie haseł na transparencie może odbywać się w sposób pulsacyjny, statyczny lub 
z przewijaniem. 
 Iskrobezpieczna budowa transparentu umożliwia stosowanie go w wyrobiskach kopalń nieme-
tanowych oraz w wyrobiskach kopalń metanowych, w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” lub 
„c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 
 Transparenty TEO-AS połączone za pośrednictwem iskrobezpiecznych modemów transmisyj-
nych KTM-1 z komputerowym stanowiskiem do edycji tekstów i sterowania wyświetlaniem tablic 
świetlnych mogą wyświetlać dowolne komunikaty przygotowane na tym stanowisku w trybie bie-
żącej edycji oraz w trybie automatycznym w miejscach oddalonych od stanowiska powierzchnio-
wego do 10 km. 
 Parametry podstawowe transparentu TEO-AS/C i TEO-AS/CA: 
– Zasilanie: 10 16 V, 60 mA DC. 
– Standard transmisji: RS 485 (half duplex). 
– Warunki stosowania: 

temperatura otoczenia: –20°C +40°C, 
wilgotność względna otoczenia: 0 95% (bez kondensacji). 

– Symbol budowy przeciwwybuchowej:       I M1 Exia I. 
– Stopień ochrony obudowy: IP-54. 
 
2.3. Modu y zasilaj co-transmisyjne MZT-10/60M 
 

Moduły MZT-10/60M (rys. 4) stanowią niezależne bloki zasilająco-transmisyjne central CMC-4 
systemu SMP-NT/A. Pojedynczy moduł zawiera dziesięć układów liniowych i jest przeznaczony 
do obsługi dziesięciu urządzeń obiektowych. 
 Układy elektroniczne modułu są zabudowane w typowej 19 calowej obudowie przemysłowej ty-
pu EUROCARD o wysokości 3U. Standardowo do zabudowy modułów liniowych stosuje się sto-
jaki przeznaczone do montażu kaset 19 calowych. 
 

 
 
Rys. 4. Moduł zasilająco-transmisyjny MZT-10/60M 
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 Parametry podstawowe modułu MZT-10/60M: 
– Zasilanie: 176÷260 V AC. 
– Pobór mocy: max. 75 VA. 
– Symbol budowy przeciwwybuchowej: I(M1)/(2)G, [EEx ia] I/II (CH4). 
– Liczba linii zasilająco-transmisyjnych: do 10. 
– Parametry wyjść zasilających urządzenia dołowe: 

prąd wyjściowy: 40 ±3 mA DC, 
napięcie wyjściowe: 56 ±4 V DC, 
maksymalna długość linii: do 10 km. 

– Parametry komunikacji po liniach zasilająco-transmisyjnych: 
standard/prędkość transmisji: V23/1200 bps, 
rodzaj komunikacji z systemem nadrzędnym: sieć Ethernet 10 Mbps. 

– Warunki stosowania: 
temperatura otoczenia: +5°C÷+55°C, 
wilgotność względna otoczenia: 20÷90%. 

– ● Parametry mechaniczne: 
standard mechaniczny kasety: obudowa EURO 19 . 

 
2.4. Konwerter Transmisji Modemowej KTM-1 
 

Konwerter KTM-1 (rys. 5) umożliwia współpracę urządzeń obiektowych, wyposażonych w iskro-
bezpieczny interfejs cyfrowy z dyspozytorskimi systemami stacyjnymi, korzystającymi z urządzeń 
transmisji modemowej. Mogą to być przykładowo dołowe transparenty optyczne TEO-AS, służące 
do wizualnej prezentacji komunikatów napływających z systemu SMP-NT/A. 
 Konwerter KTM-1 realizuje funkcję konwersji protokołów i zapewnia zasilanie urządzenia obiek-
towego, korzystając z iskrobezpiecznego zasilania dostarczanego przez powierzchniowe urządzenia 
stacyjne, z których realizowane jest również sterowanie transmisją. 
 
 

 
 
Rys. 5. Konwerter Transmisji Modemowej KTM-1 
 
 
 Konwerter jest urządzeniem iskrobezpiecznym odpowiadającym wymaganiom dla urządzeń 
      I M 1 Exia I. 
 Wszystkie obwody wejściowe i wyjściowe konwertera mogą współpracować tylko z obwodami 
iskrobezpiecznymi, o poziomie zabezpieczenia „ia”. 
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 Parametry podstawowe Konwertera Transmisji Modemowej KTM-1: 
– Zasilanie: ze stacji powierzchniowej 27 56V, 40 mA DC. 
– Standard transmisji ze stacją powierzchniową: V23 po linii zasilającej. 
– Parametry wyjść: 

wyjścia zasilające: 11 V, max. 58 mA DC, 
wyjścia transmisji: RS 485 (half duplex). 

– Warunki stosowania: 
temperatura otoczenia: –20°C +40°C, 
wilgotność względna otoczenia: 0 95% (bez kondensacji). 

– Symbol budowy przeciwwybuchowej:       I M1 Exia I. 
– Wymiary gabarytowe: 90 155 65 mm. 
– Masa: około 1 kg. 
– Stopień ochrony obudowy: IP-54. 
 Podstawowe operacje wykonywane przez konwerter to: 
– modemowa komunikacja ze stacją powierzchniową za pomocą linii zasilająco-transmisyjnej 

w standardzie V23, prędkość 1200 bit/s, 
– konwersja informacji odbieranych ze stacji powierzchniowej i dostosowanie ich do standardu 

transmisji sterowanego urządzenia, 
– sygnalizacja za pomocą diod LED stanów pracy oraz stanów awaryjnych, 
– autodiagnostyka wewnętrznych obwodów urządzenia. 
 
2.5. Komputerowe stanowisko do edycji tekstów i sterowania 

wy wietlaniem informacji na tablicach 
 

W przypadku centrali CMC-4 komunikację pomiędzy kasetą MZT-10/60M i urządzeniami obiek-
towymi zapewnia komputerowy moduł sterujący (KMS), który w zależności od wielkości i prze-
znaczenia systemu oraz warunków zagospodarowania pomieszczeń dyspozytorni, może być zabu-
dowany wewnątrz obudowy modułów liniowych (stojaka) lub na zewnątrz w postaci oddzielnego 
stanowiska komputerowego. 
 

 
 
Rys. 6. Mikroprocesorowa Stacja Pogodowa MSP-1 
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 W przypadku systemu WSO pracą tablic informacyjnych z wykorzystaniem kaset MZT-10/60M 
steruje niezależne stanowisko komputerowe, na którym konfigurowany jest system ostrzegania za-
łogi o zagrożeniach. Dodatkowymi urządzeniami wchodzącymi w skład systemu (WSO) mogą być: 
– Mikroprocesorowa Stacja Pogodowa MSP-1 (rys. 6). 
– Serwer Synchronizacji Czasu SSC-2 (rys. 7). 
 Parametry podstawowe stacji MSP-1: 
– Mierzone parametry fizyczne powietrza: 

ciśnienie bezwzględne: 800÷1100 hPa, 
temperatura wewnętrzna: 0÷+50°C, 
temperatura zewnętrzna: –55÷+125°C, 
wilgotność względna : 5÷100% RH. 

– Obwody wyjściowe (sterujące): półprzewodnikowe z optoizolacją. 
– Komunikacja zewnętrzna: sieć Ethernet. 
– Zasilanie stacji: zalecane zasilanie bezprzerwowe: 

napięcie: 12 V DC, 
prąd maksymalny: 200 mA. 

– Wymiary gabarytowe: 230 230 130 mm. 
– Masa: około 1 kg. 
 

 
 
Rys. 7. Serwer Synchronizacji Czasu SSC-2 

 
 Parametry podstawowe serwera SSC-2: 
– Zasilanie: 12 V/500 mA DC. 
– Komunikacja: transmisja sieciowa, Ethernet. 
– Współpraca: komputery sieci LAN korzystające z protokołu NTP (w tym komputery sieci dys-

pozytorskiej SD 2000, Zefir, SWμP, komputery sieci wydzielonych systemów bezpieczeństwa 
SMP-NT/A, CST-40, KSP-2). 

– Wymiary gabarytowe: 130 210 105 mm. 
– Masa: około 0,5 kg. 
– Środowisko pracy: Windows XP/2000/Vista/7. 
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3. OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE 
 
Konwerter KTM-1 może pracować jako koncentrator dołowy systemu SMP-NT/A. W oprogramo-
waniu systemowym przewidziano obsługę tego typu koncentratora. Zgodnie z przeznaczeniem kon-
centrator ten może być wykorzystany do pośredniczenia w komunikacji pomiędzy systemem a do-
łowym wyświetlaczem alfanumerycznym. Po skonfigurowaniu koncentratora w systemie, koncen-
trator synchronizuje swój zegar z systemem i wyświetla aktualny czas na wyświetlaczu. Zaimple-
mentowane mechanizmy konfiguracji i sterowania umożliwiają również przesłanie na wyświetlacz 
dowolnego tekstu uzależnionego od: 
– wartości pomiarowej, 
– statusu (alarm, ostrzeżenie), 
– czasu, który upłynął od ostatniego wyświetlenia. 
 Raz wprowadzona konfiguracja obowiązuje do momentu jej zmiany lub usunięcia z konfigura-
cji koncentratora. Najbardziej typowym zastosowaniem koncentratora KTM-1i wyświetlacza alfa-
numerycznego jest informowanie załogi o bieżącym czasie oraz o ciśnieniu atmosferycznym i ten-
dencjach zmian ciśnienia. Ważną funkcją systemu jest możliwość przesłania tekstu na podstawie 
sygnału z dowolnego czujnika pracującego w systemie SMP-NT/A. W takiej konfiguracji sprzęto-
wej transparenty są wykorzystywane do informowania załogi na dole kopalni o pojawiających się 
zagrożeniach gazowych, wentylacyjnych, pożarowych itp. które określane są na podstawie bieżą-
cych pomiarów z czujników pracujących w ww. systemach. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
– System (WSO) ostrzegania załogi o zagrożeniach korzysta z nowych rozwiązań iskrobezpiecz-

nych układów zasilająco-transmisyjnych (KTM-1) i układów wyświetlaczy alfanumerycznych 
LCD (TEO-AS). 

– Przyjęta struktura sprzętowa systemu WSO zapewnia centralne, realizowane z powierzchni, za-
silanie urządzeń obiektowych (transparentów dołowych) niezależnie od stanu dołowej sieci za-
silającej. 

– System WSO jest propozycją sprzętową i programową wzbogacającą systemy SMP-NT/A i SAT 
o nowe urządzenia wizualne, które mogą być zabudowane w wyrobiskach dołowych kopalń. 

– System WSO ma strukturę otwartą a zaprezentowana wersja podstawowa systemu może być uzu-
pełniana o dodatkowe urządzenia, tak powierzchniowe jak i dołowe, których parametry elektrycz-
ne: napięcia i prądy zasilania, standardy transmisji i przyjęte protokoły transmisyjne są zgodne 
z oferowanymi w konfiguracji podstawowej. 
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Bezprzewodowy system lokalizacji załogi 
i urządzeń w zakładzie górniczym 
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STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono proponowany do stosowania przez CSTiT „Sevitel” 
Sp. z o.o. system (BSL Pro) lokalizacji załogi i urządzeń. Szczególnie istotną kwestią bezpieczeń-
stwa w kopalniach węgla kamiennego jest kontrola przebywania osób. Najbardziej ważna jest kon-
trola obecności załogi w strefach gdzie poziom zagrożenia jest wysoki. Jest to strefa zagrożenia tą-
paniami oraz strefy w pobliżu pracujących maszyn. Równie istotna, jeżeli chodzi o działania zakła-
du górniczego, jest kontrola ruchu urządzeń oraz materiałów. 
 Kontrola ruchu załogi realizowana jest z wykorzystaniem bezprzewodowych nadajników i bra-
mek. Bramki mogą być instalowane w dowolnym miejscu wymaganym do kontroli przechodzącej 
załogi. Każdy z członków załogi może być wyposażony w bezprzewodowy nadajnik umieszczony 
np. przy lampie. Powierzchniowa część systemu zapewnia wizualizację ruchu załogi w dyspozytor-
ni. Oprogramowanie gwarantuje m.in. ostrzeganie i alarmowanie w sytuacji przekroczenia ilości za-
łogi w danej strefie. 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Szczególnie istotną kwestią bezpieczeństwa w kopalniach węgla kamiennego jest kontrola miejsc 
przebywania osób. Najbardziej ważna jest kontrola obecności załogi w strefach, gdzie poziom za-
grożenia jest wysoki. Są to strefy zagrożenia tąpaniami oraz strefy w pobliżu pracujących maszyn. 
Równie istotna jest, jeżeli chodzi o działania zakładu górniczego, kontrola ruchu urządzeń oraz ma-
teriałów. 
 
 
2. PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU 
 
System musi w sposób jednoznaczny określać ilość osób w strefie, z jednoczesnym informowa-
niem o przekroczeniu maksymalnej dozwolonej liczby osób. Układ musi posiadać strukturę infor-
mująca o kierunku poruszania się osób. Te same wymagania dotyczą także przemieszczania się po-
jazdów i materiałów. 
 
 
3. POSIADANE ROZWIĄZANIE – SYSTEM BSL PRO 
 
System kontroli ruchu załogi zapewnia bieżąca lokalizację załogi w podziemiach kopalń. Posiada-
my system sprawdzony i funkcjonujący w wielu światowych kopalniach. Spełnia on wymagania do 
stosowania w górnictwie i posiada certyfikat ATEX. 
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 Kontrola ruchu załogi realizowana jest z wykorzystaniem bezprzewodowych nadajników i bra-
mek. Bramki mogą być instalowane w dowolnym miejscu, wymaganym do kontroli przechodzącej 
załogi. Każdy z członków załogi może być wyposażony w bezprzewodowy nadajnik umieszczony 
np. przy lampie. Powierzchniowa część systemu zapewnia wizualizację ruchu załogi w dyspozytor-
ni. Oprogramowanie gwarantuje m.in. ostrzeganie i alarmowanie w sytuacji przekroczenia ilości za-
łogi w danej strefie. 
 Na obecną chwilę zostały przeprowadzone testy w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego 
„Guido”. Testy te, potwierdzają pełną skuteczność działania systemu w warunkach dołowych po-
mimo tłumienia spowodowanego występującym tam wyposażeniem metalowym. 
 
 
4. ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMU 
 
Działanie systemu oparte jest na wykorzystaniu w identyfikacji częstotliwości radiowych RFID 
(Radio Frequency IDentification). Każda lokalizowana maszyna czy też osoba jest wyposażona 
w nadajnik radiowy (Tag). Nadajnik ten komunikuje się z systemem w miejscu zainstalowania an-
ten. Anteny podłączone są do czytników które analizują przebywające i przemieszczające się tagi. 
System zapewnia jednoczesny odczyt grupy tagów. Poprzez dwie anteny system zapewnia określe-
nie kierunku przemieszania się personelu i maszyn. System dodatkowo posiada możliwość integra-
cji z istniejącymi systemami monitoringu i kontroli. 

 

 
 
Rys. 1. Schematyczny sposób działania 

 
 Na rysunku 1 został przedstawiony schematyczny sposób działania systemu. Nadajnik radiowy 
„Tag” przesyła sygnał do anten. W zależności od tego, w którym kierunku się poruszamy, jedna 
z anten nawiązuje połączenie z nadajnikiem jako pierwsza, kolejna antena jako druga. W następnej 
kolejności pierwsza z anten gubi połączenie, a następnie druga. Dzięki temu jesteśmy w stanie ok-
reślić kierunek przemieszczania się osoby lub urządzenia. Sygnał analizowany przez czytnik jest 
następnie przesyłany do systemu na powierzchnię. 
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Rys. 2. Przykładowe zainstalowanie systemu w kopalni 

 
 Na rysunku 2 widzimy zainstalowane dwie anteny, czytnik oraz górnika wyposażonego w Tag 
przechodzącego w pobliżu systemu. Anteny zainstalowane na zdjęciu obejmują cały przekrój wy-
robiska. Jak widzimy na zdjęciu, metalowe przedmioty znajdujące się w przekroju anteny nie mają 
wpływu na poprawne działanie systemu. Ma to szczególnie znaczenie w systemie wykorzystywa-
nym w takim środowisku przemysłowym jak kopalnia. 

 

 
 
Rys. 3. Przykładowe zastosowanie systemu do zabezpieczenia przenośników przed nieuprawnioną jazdą ludzi 
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 Na rysunku przedstawiony jest układ zabezpieczający przed wypadkami spowodowanymi nie-
uprawnioną jazdą ludzi na przenośniku taśmowym. Układ wykorzystuje jeden czytnik, odpowiednio 
zaprogramowany oraz antenę podłączoną do jednego z wejść antenowych czytnika. Antena może 
być umieszczona pod stropem wyrobiska (nad taśmociągiem), pod taśmociągiem, jednak najkorzyst-
niejsza sytuacja występuje wtedy, gdy antena znajduje się na ociosie chodnika na wysokości taśmo-
ciągu (sytuacja pokazana na zdjęciu). Gdy Tag, przymocowany do lampy, znajdzie się w polu an-
teny (sytuacja, gdy górnik znajdzie się na taśmociągu w pobliżu przesypu), czytnik wysyła odpo-
wiednie sygnały na wyjścia sterujące, które są połączone ze sterowaniem taśmociągu powodując je-
go wyłączenie. Ponieważ pole anteny może obejmować obszar większy niż tylko fragment taśmo-
ciągu, stosuje się dodatkowy ekran metalowy, który zapobiega wykrywaniu Tagów osób przecho-
dzących obok taśmociągu (tym samym taśmociąg nie jest zatrzymywany w innym przypadku niż 
przez bezpośrednią obecność osoby na taśmociągu). 
 

 
 
Rys. 4. Przykładowa całościowa struktura systemu 

 
 Na rysunku powyżej przedstawiona jest przykładowa struktura systemu. W ramach systemu 
możliwa jest konfiguracja do kilku czytników, które mogą zostać połączone bezpośrednio z barierą 
i częścią powierzchniową systemu. Przy większych odległościach istnieje konieczność zmiany sys-
temu transmisji zapewniającego przesyłanie informacji na większe odległości. 
 

 
 
Rys. 5. Przykładowe zastosowanie system na pochylni w kopalni Daw Mill 
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 Na rysunku 5 pokazano wykorzystanie systemu w kopalni Daw Mill w pochylni, gdzie jest sto-
sowany do zabezpieczenia przejścia ludzi pochylnią. W pochylni prowadzony jest transport szyno-
wy. Dzięki wyposażeniu ludzi i transportera w tagi, ruch ludzi jest zabezpieczony przed jednocze-
snym ruchem transportera. 
 Przedstawiony układ dwóch bramek (na górze i na dole pochylni, połączonych ze sobą łączem 
Canbus) zlicza ilość tagów znajdujących się w strefie pochylni. W przypadku, gdy w zasięgu dzia-
łania jednej z bramek znajdzie się Tag górnika, powoduje to zgłoszenie alarmu. Pojazd transportu-
jący ludzi po pochylni posiada dwa specyficzne tagi – jeden na początku, drugi na końcu pojazdu. 
Pojazd wjeżdżający na pochylnię przejeżdża przez obszar detekcji pary anten na górze pochylni. 
W przypadku wykrycia taga przodu pojazdu, system ignoruje następujące po nim wszystkie inne 
tagi (pasażerów), aż do czasu opuszczenia pola przez tag końca pojazdu. Tym samym bramki zli-
czają tylko liczbę tagów znajdujących się na pochylni poza pojazdem. Pozwala to na wstrzymanie 
ruchu pojazdu transportowego w przypadku, gdy na jego drodze znajduje się osoba niepowołana. 
Bramki „zliczają” tagi według wewnętrznego algorytmu niezależnie od danych wysyłanych do ap-
likacji powierzchniowej. Informacje o tagach wjeżdżających pojazdem na pochylnię są widoczne 
w systemie. 
 Podobne rozwiązanie może być wykorzystane dla zabezpieczenia dojścia w pobliże pracują-
cych maszyn, gdzie mogą znajdować się tylko powołane osoby, a w innych przypadkach następuje 
wstrzymanie ich działania. 
 System pozwala na odpowiednie skonfigurowanie współpracujących ze sobą czytników, dzięki 
czemu możliwe jest tworzenie systemów lokalnego zliczania osób w strefie (niezależnego od sys-
temu powierzchniowego), a dzięki wyjściom sterującym zaprogramowanie układu tak, aby odpo-
wiednio reagował na zaistniałą sytuację (alarmy świetlne, dźwiękowe). Informacja o stanie wyjść 
czytników jest wysyłana także na powierzchnię. 
 

 
 
Rys. 6. Wyposażenie górnej części pochylni w kopalni Daw Mill 

 
 Na rysunku 6 widzimy umieszczone anteny i czytnik w górnej części pochylni, w której pro-
wadzony jest transport ludzi lub materiałów. 
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Rys. 7. Powierzchniowy system do testowania poprawności działania nadajników systemu 

 

 
 
Rys. 9. Różne opcje instalacji anten 
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 Tagi są standardowo mocowane do lamp górniczych. Istnieje specjalne rozwiązanie systemowe, 
która pozwala na detekcję działania taga. Pozwala ono określić, które znaczniki działają niepopraw-
nie (są zepsute), czy też są bliskie rozładowania. Osoba przechodząca z lampą koło anteny jest in-
formowana o stanie taga sygnałem dźwiękowym i świetlnym, przy czym: 
– Gdy tag jest sprawny, zapala się zielone światło i słychać sygnał dźwiękowy. 
– Gdy tag jest bliski rozładowania zapala się światło pomarańczowe, brak sygnału dźwiękowego. 
– Gdy sygnalizacja świetlna się nie zapali, i nie będzie słyszalny dźwięk, tag jest niesprawny. 
 Na rysunku widzimy, różne sposoby instalacji anten System daje możliwość instalacji anten 
w różny sposób. W zależności od możliwości występujących w wyrobiskach stosuje się różnego 
rodzaju instalacje anteny. Do właściwego działania systemu konieczne jest zastosowanie dwóch an-
ten w celu określenia kierunku przemieszczania nadajnika. W zależności od opcji instalacji anteny 
należy zapewnić właściwą odległość przenikania pomiędzy antenami. 
 
 
5. ZALETY SYSTEMU LOKALIZACJI BSL 
 
System zapewnia długi czas eksploatacji bezprzewodowych elementów. Małe wielkości karty kre-
dytowej Tagi, są łatwe w noszeniu dla personelu oraz w instalacji na maszynach. Rozwiązanie to 
zapewnia jednoczesne identyfikowanie grupy tagów w polu anteny. Poprzez zastosowanie dwóch 
anten, system zapewnia detekcję kierunku przemieszczania. Do jednego czytnika możemy podłączyć 
do czterech anten. Czytnik RFiD jest przystosowany do współpracy z aplikacjami detekcji wejść/ 
/wyjść. System umożliwia współpracę z istniejącymi systemami bezpieczeństwa i monitoringu. Roz-
wiązanie umożliwia kontrolę dostępu do wyznaczonych stref. Zabezpieczenie dojścia w pobliże pra-
cujących maszyn i pojazdów. System umożliwia rozpoznawanie operatorów maszyn. Identyfikuje 
i lokalizuje pracowników w czasie rzeczywistym. System ułatwia prowadzenie lokalizacji i identy-
fikacji załogi w czasie akcji ratowniczej. Rozwiązanie zapewnia możliwość połączenia z aplikacja-
mi kontroli czasu pracy górników. 
 Lokalizacja bezprzewodowa jest na obecną chwilę wielokrotnie stosowana. 
 Miejsca wykorzystywania systemu: 
– W kopalni Soton w Hiszpanii. 
– W kopalni Daw Mill w Wielkiej Brytanii. 
– W kopalni Kirov w Rosji. 
– W dziewięciu instalacjach na platformach wiertniczych. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
W związku z rosnącymi zagrożeniami w kopalniach istnieje potrzeba stosowania systemu określa-
jącego ilość osób przebywających w danej chwili w strefie niebezpiecznej. Z systemu można ko-
rzystać w sytuacji zagrożenia, czy też w czasie prowadzenia akcji ratowniczej. Istnieje możliwość 
wykorzystania systemu także do zabezpieczenia ludzi w miejscach szczególnie niebezpiecznych. 
Zalicza się do nich zabezpieczenie ludzi podczas nieuprawnionej jazdy na przenośnikach zgrze-
błowych lub taśmowych, dostępu do urządzeń będących w ruchu takich jak kruszarki czy kombaj-
ny. System może zostać także wykorzystany do stwierdzenia uprawnień operatora do działania 
z określonymi maszynami np. kombajn. System daje także możliwość do połączenia z bieżącymi 
aplikacjami kontroli czasu lub może samodzielnie taki system tworzyć. Przedstawione rozwiązanie 
daje także możliwość lokalizacji maszyn i bardzo istotnych materiałów. Co jest szczególnie istotne 
system posiada dopuszczenie ATEX oraz potwierdził swoją skuteczność już w wielu zastosowa-
niach. 
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STRESZCZENIE: Referat przedstawia charakterystykę funkcjonujących systemów wizualizacji 
w polskich kopalniach miedzi opisanych głównie na przykładzie O/ZG Lubin KGHM „Polska 
Miedź” S.A. Przedstawiono przykładowe obrazy wizualizacji, na wybranych przykładach opisano 
strukturę akwizycji danych, funkcjonalność, zalety oraz tendencje zachodzących zmian. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: SCADA, systemy bezpieczeństwa, systemy monitorowania 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Procesy produkcyjne opierają się na poprawności działania urządzeń energomechanicznych, w związ-
ku z tym istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa i nadzoru jest informacja na temat stanu tech-
nicznego oraz stanu technologicznego w jakim znajdują się urządzenie energomechaniczne. W związ-
ku z powyższym zabudowane zostały systemy bezpieczeństwa i nadzoru procesów technologicz-
nych oparte na oprogramowaniach typu SCADA. Większość zabudowanych na dole i powierzchni 
kopalni urządzeń energomechanicznych nadzorowanych jest przez te systemy, dając informacje 
o stanie pracy lub awarii, a w niektórych przypadkach umożliwiając zdalne ich sterowanie. Syste-
my monitorowania parametrów bezpieczeństwa i nadzoru urządzeń energomechanicznych są pod-
stawowym narzędziem umożliwiającym pozyskanie informacji na temat stanu pracy maszyn. Pro-
cesy technologiczne związane z wydobywaniem rudy opierają się o sprawnie działające urządze-
nia, których praca nadzorowana jest przez odpowiednie służby techniczne. Systemy te są ściśle 
związane z technolog i bezpośrednio porozumiewają się z automatyką urządzeń, podając wszystkie 
możliwe parametry maszyn i urządzeń. Wizualizacja parametrów bezpieczeństwa realizowana po-
przez pozyskanie i przedstawienie informacji o stanie pracy stacji wentylatorów, informacji o ci-
śnieniu powietrza, prędkości powietrza i ilości przepływającego powietrza w kanałach wentylacyj-
nych, stanu położenia tam wentylacyjnych, informacji z pompowni odwadniania o poziomie wody 
w zbiornikach i stanu pracy pomp oraz wielkości przepływu pompowanej wody, informacji z sy-
gnalizacji pożarowej komór paliw oraz informacji o stanie pracy elektrycznych rozdzielń zasilają-
cych, wielkości obciążeń i informacji o pobudzeniu lub zadziałania zabezpieczeń elektrycznych. 
Zbiorcze zobrazowanie parametrów bezpieczeństwa i ich kontrola ponad wyznaczonymi służbami 
lokalnymi podnosi poziom bezpieczeństwa i realizuje zapis o zdalnej kontroli parametrów bezpie-
czeństwa pracy w ogólnozakładowym systemie dyspozytorskim [1]. 
 
 
2. PODSTAWOWE SYSTEMY WIZUALIZACJI W KOPALNIACH MIEDZI 
 

2.1. Wykaz podstawowych systemów SCADA 
 

W poszczególnych zakładach zainstalowane są serwery wyposażone w oprogramowanie SCADA 
umożliwiające monitorowanie procesów technologicznych realizowanych na terenie zakładów. 
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Oprócz systemów monitorujących parametry bezpieczeństwa oraz pracę urządzeń energomecha-
nicznych, zabudowane zostały serwery z oprogramowaniem monitorującym pracę sieci elektroener-
getycznej oraz systemy pomiarowo-bilansujące zużycie energii. 
 Zatem można dokonać podziału zabudowanych systemów technicznych na trzy podstawowe 
grupy: 
1. systemy technologiczne (monitorujące parametry bezpieczeństwa i pracę urządzeń, energome-

chanicznych oraz przebieg procesu technologicznego), 
2. systemy kontroli oraz sterowania pracą sieci elektroenergetycznej, 
3. systemy pomiarowo-bilansujące zużycie energii elektrycznej, oraz 
4. inne mniejsze systemy. 
 
Tabela 1. Wykaz podstawowych systemów SCADA 
Table 1. List of essential SCADA systems 

Realizowana funkcja ZG Lubin ZG Rudna ZG Polkowice-
Sieroszowice 

System monitorujący parametry bezpieczeństwa
i nadzoru nad realizowanymi procesami 

technologicznymi 
Wizcon Paragon TNT Wizcon 

System monitorujący parametry bezpieczeństwa
i nadzorujący pracę sieci elektroenergetycznej Syndis RV WindEX WindEX 

 
2.2. Charakterystyka systemów wizualizacji pracuj cych w obr bie Zak adów Górniczych Lubin 
 

Systemem monitorujący parametry bezpieczeństwa i nadzoru nad realizowanymi procesami techno-
logicznymi jest system SCADA Wizcon Axeda Supervisior 9.0 który jest systemem autonomicznym. 
Oprócz szerokiej listy sygnałów bezpieczeństwa posiada on informacje które powiązane są bezpo-
średnio z pracą urządzeń energomechanicznych zainstalowanych na terenie O/ZG Lubin w szcze-
gólności: przenośników taśmowych, wentylatorów, tam wentylacyjnych, pomp oraz maszyn wycią-
gowych. W przypadku tych ostatnich informacja nie pochodzi z układów sterowania pracą maszy-
ny lecz z automatyki układów załadunkowych co pozwala między innymi na automatyczne odnoto-
wywanie ilości skipów. Do grupy sygnałów nadzorujących bezpieczeństwo przypisane są informa-
cje z nadzoru poziomów i przepływów wody na pompowniach, stacji wentylatorów, systemu prze-
wietrzania wyrobisk, sygnalizacje pożarowe z komór paliw. Zadaniem wizualizacji jest przekazanie 
służbom dyspozytorskim oraz technicznym czytelnej i jednoznacznej informacji. W tym celu obra-
zy wizualizacji charakteryzują się czytelnością i przypisane są do nich sygnały niezbędne do wery-
fikacji stanu urządzenia lub monitorujące bezpieczeństwo. Taki sposób wizualizacji umożliwia er-
gonomiczny sposób obsługi oraz przedstawienie informacji, uwzględniający możliwości percepcyj-
ne dyspozytora [2]. 
 Podstawowym elementem systemu jest serwer odpowiedzialny za ciągłe prowadzenie komuni-
kacji z obiektem (jest bezpośrednio podłączony do koncentratora FED), generowanie alarmów, two-
rzenie zbiorów historycznych. Serwer SCADA wyposażony jest w kartę wieloportową, rozszerza-
jącą ilość dostępnych dla systemu portów szeregowych. 
 W Dyspozytorskim Systemie Parametrów Produkcji i Bezpieczeństwa znajdują się trzy serwery 
SCADA: serwer podstawowy, serwer rezerwowy, serwer lustrzany (WWW). 
 Dyspozytorska sieć komputerowa jest fizycznie rozdzielona od sieci zakładowej. W celu udo-
stępnienia informacji z wydzielonej sieci systemu wizualizacji serwer domeny jest wyposażony 
w dwie karty sieciowe jedna ma połączenie z siecią ogólnozakładowa poprzez firewall, druga z sie-
cią systemu wydzielonego. System operacyjny i sprzętowy firewall jest tak skonfigurowany, aby nikt 
z sieci zewnętrznej nie miał bezpośredniego dostępu do wewnętrznej sieci dyspozytorskiej. Zain-
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stalowane na serwerze oprogramowanie Wizcon buforuje i udostępnia dane pomiędzy przeglądar-
kami internetowymi uprawnionych klientów, a systemem WIZCON. 
 
 

 
 
Rys. 1. Wizualizacja procesu produkcji w programie Wizcon 
Figure 1. Visualisation of the manufacturing process in Wizcon program 
 

 
 
Rys. 2. Sygnalizacje alarmowe w programie Wizcon 
Figure 2. The alarm systems in Wizcon program 
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Rys. 3. Wizualizacja parametrów bezpieczeństwa w programie Wizcon 
Figure 3. Visualisation of parameters of the safety in Wizcon program 
 
 Tak skonfigurowany komputer pełni role Serwera lustrzanego. Dane udostępniane są w sposób 
jednokierunkowy, bez możliwości dostępu z zewnątrz do sieci wewnętrznej systemu. 
 Role terminala może spełniać każdy komputer z dostępem do sieci ogólnozakładowej z zainsta-
lowana przeglądarka internetowa. Terminale komunikują się z serwerem WWW, z którego 
otrzymują informacje w postaci plansz, alarmów, raportów, wykresów w zależności od uprawnień. 
 Dyspozytorski System Kontroli Parametrów Produkcji i Bezpieczeństwa zbudowany jest w opar-
ciu o programowalne sterowniki VAL firmy VENTURON, dwie sekcje koncentratora FED. 

SEP 2011, Sesja: Systemy telekomunikacyjne, monitoring i wizualizacja podziemnej eksploatacji złóż 

– 1454 –



 

 

 Stacja FED systemu transmisji danych stanowi wieloprocesorowy system wykonany w postaci 
kart umieszczonych w kasecie 19 . Steruje ona komunikacją pomiędzy określoną liczbą magistral 
z przyłączonymi do niej sterownikami oraz komputerem nadrzędnym. 
 Transmisja pomiędzy stacja FED i komputerem nadrzędnym odbywa się standardowym łączem 
szeregowym RS232 z wykorzystaniem izolacji optoelektronicznej. Podstawowym zadaniem stacji 
FED jest obsługa protokołu transmisji pomiędzy stacjami lokalnymi VAL, podłączonymi do róż-
nych magistral transmisyjnych (ringów) a serwerem. FED działa jako przekaźnik informacji ze sta-
cji lokalnych VAL do komputera nadrzędnego oraz z komputera do poszczególnych lub wszystkich 
sterowników VAL. Głównym zadaniem sterowników VAL jest zbieranie sygnałów dwustanowych 
oraz analogowych z obiektów o przesyłanie ich do systemu nadzorczego. 
 Obecnie w Zakładach Górniczych Lubin jest przeprowadzana modernizacja Dyspozytorskie Sys-
temu Kontroli Parametrów Produkcji i Bezpieczeństwa polegająca na modernizacji platformy sys-
temowej bazy danych, oprogramowania wizualizacyjnego i inżynierskiego. Modernizacja dołowego 
systemu akwizycji danych będzie przede wszystkim polegała na technologicznej migracji do nowo-
czesnych i zaawansowanych przemysłowych sterowników PACSystems RX3i które zastąpią stacje 
VAL. Oprogramowanie Dyspozytorskiego Systemu Wizualizacji Parametrów Produkcji i bezpie-
czeństwa zostanie oparte na bazie platformy systemowej Wonderware. 
 Serwer Podstawowy i Serwer Rezerwowy z zainstalowanym oprogramowaniem Application 
Server zawierającym całą logikę systemu będą pracować równolegle z zapisem jednoczesnym da-
nych na obu serwerach. Serwer rezerwowy będzie automatycznie gotowy do podjęcia pracy jako 
serwer podstawowy w przypadku wypięcia z sieci serwera podstawowego. Serwer Historyczny 
z zainstalowanym Microsoft SQL Server i przemysłowym serwerem bazodanowym Womderware 
Historian będzie gromadził wszystkie dane historyczne dotyczące wartości parametrów z aplikacji 
Application Server i udostępniał je aplikacjom raportowym np. ActiveFactory lub InTouch. Serwer 
lustrzany pracuje jako przemysłowy portal WWW publikujący dane dostępne przez sieć Ethernet 
z poziomu przeglądarki Internet Explorer. 
 Dane do systemu Platformy Wonderware będą pozyskiwane poprzez sieć Ethernet z rozproszo-
nych dołowych i powierzchniowych Stacji Akwizycji zbudowanych na bazie sterowników prze-
mysłowych PacSystem RX3i. Struktura komunikacji Dyspozytorskiego Systemu Wizualizacji Pa-
rametrów Produkcjii Bezpieczeństwa stanowi wewnątrz zakładową wydzieloną sieć. Dostęp do za-
sobów systemu przez użytkowników jednostek komputerowych podłączonych do ogólnozakłado-
wej sieci Ethernet administrowanej przez Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji będzie ogra-
niczony i weryfikowany przez Firewall. Zweryfikowany użytkownik będzie połączony do serwera 
lustrzanego gdzie poprzez przeglądarkę WWW Internet Explorer będzie miał udostępniony tylko 
podgląd do wybranych zasobów systemu. 
 Stanowiska dyspozytorskie oraz stanowisko operatorskie i inżynierskie będą stanowiły wydzie-
lone jednostki komputerowe wpięte w wydzieloną sieć systemu Wonderware. Stanowisko inży-
nierskie będzie pracować jako stacja projektowa zarządzająca całym systemem. Na stacji projek-
towej zostanie zainstalowane zintegrowane środowisko projektowe ArchestrA Integrated Develop-
ment Environment oraz środowisko do projektowania aplikacji wizualizacyjnych InTouch, czyli 
program WindowMaker. Stanowisko inżynierskie zostanie także wyposażone w oprogramowanie 
Galaxy Repository, które umożliwi projektowanie i edytowanie aplikacji odwołując się do lokalnej 
bazy danych co przyspieszy proces edycji i uruchamiania aplikacji. 
 Przeprowadzana modernizacja umożliwi: 
– budowę struktury komunikacyjnej w standardzie Ethernetu przemysłowego IEEE 802.3 oraz 

IEC61850, 
– wykorzystanie protokołu RSTP i FRNT umożliwiających automatyczną rekonfigurację sieci, 
– komunikacyjnej na łącze rezerwowe w przypadku utraty połączenia na łączu podstawowym, 
– wykorzystanie protokołu SNMP do zdalnego zarządzania urządzeń sieciowych, 
– wykorzystanie istniejącej struktury dołowego systemu transmisji światłowodowej SDH, 
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– prowadzenie akwizycji danych oraz wykonywanie operacji arytmetycznych na poziomie ste-
rownika lokalnego (np. zliczanie czasu pracy, rejestracja zdarzeń w funkcji czasu) co umożliwi 
przez system nadrzędny uzupełnienie danych w przypadku przywrócenia komunikacji. 

 

stan obecny - I.2010r
modernizacja struktury wizualizacji w 2010r

RS 485 / RS 232 

Ethernet

LEGENDA :

LG

FOX

centrala
tel. E-5LGp1

Serwer Podstawowy

Serwer Rezerwowy

Serwer Lustrzany

Dyspozytor TD
Stanowisko 1

Dyspozytor TD
Stanowisko 2

Dyspozytor ED
Stanowisko 1

E5
Stanowisko
Operatorskie

E5
Stanowisko
Inzynierskie

Uzytkowniocy
      www
26 stanowisk

Serwer Akwizycji Danych
Platforma systemowa
Wonderware Historian
Industrial SQL Serwer

Siec WAN
 ZG Lubin

Hurtownia danych
          Oracle

FIREWALL

SHDSL 

SWITCH

SWITCH

Serwer Historyczny

DCF

W ze  SDH

 
 
Rys. 4. Struktura powierzchniowa Systemu Wizualizacji Parametrów Produkcji i Bezpieczeństwa 
Figure 4. The surface structure of the System of Visualization of Parameters of Production and Safety 
 
 W Zakładzie Górniczym Lubin pracuje także system kontroli pracy sieci elektroenergetycznej 
Syndis RV. Aplikacja RV jest stosowana jako narzędzie koordynujące prace służb dyspozytorskich 
i zabezpieczeniowych systemu energetycznego kopalni. System składa się z centralnego serwera 
redundantnego aplikacji RV obsługującego 6 stanowisk klienckich zapewniając wizualizację sieci, 
nadzór i administrację systemu. 
 W systemie Syndis agregacja danych realizowana jest przez rozproszoną sieć komputerów ko-
munikacyjnych SO-55. System Syndis obejmuje swoim zasięgiem rozdzielnie 110 kV oraz prawie 
100 rozdzielń 6 kV na terenie zakładu. Rejestruje on następujące dane: stany telemechaniki, zadzia-
łanie zabezpieczeń, stany awaryjne wyłączeń związanych z uszkodzeniami i przeciążeniami sieci 
elektroenergetycznej, dane pomiarowe z poszczególnych obciążeń. System Do komunikacji wyko-
rzystuje protokoły komunikacyjne DNP3, IEC 103. System Syndis w chwili obecnej na potrzeby 
nadzoru i wizualizacji generuję automatycznie dzienniki zdarzeń systemu (stany łączników, pobu-
dzenia i zadziałania zabezpieczeń), dzienniki transmisji (poprawność połączeń z urządzeniami akwi-
zycji danych), ręcznie można wygenerować: dane historyczne stanów telemechaniki, wykresy dla 
każdego pomiaru jaki jest obserwowany w systemie. 
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Rys. 5. Stanowisko dyspozytorskie 
Figure 5. Dispatcher position 

 

 
 
Rys. 6. Wizualizacja w programie Syndis RV 
Figure 6. Visualisation in Syndis RV program 
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Rys. 7. Dziennik zdarzeń w programie Syndis RV 
Figure 7. Events log in Syndis RV program 

 

 
 
Rys. 8. Wizualizacja parametrów bezpieczeństwa w programie Syndis RV 
Figure 8. Visualisation of parameters of the safety in the Syndis RV program 
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2.3. Charakterystyka systemów wizualizacji pracuj cych w obr bie Zak adów Górniczych Rudna 
 

W zakładzie O/ZG Rudna do wizualizacji pracy urządzeń energomechanicznych wykorzystuje się 
oprogramowanie Paragon TNT w wersji 5.60. System ten jest systemem rozproszonym, pracującym 
w architekturze klient–serwer. Dostępne w nim są sygnały pochodzące z automatyki oraz aparatury 
kontrolno-pomiarowej zabudowanej w sąsiedztwie głównych urządzeń energomechanicznych. 
W szczególności są to sygnały takie jak: praca, postój, stany awaryjne, tryb pracy, stany ostrzegaw-
cze, wartości prądów na przenośnikach, wskazania wag zabudowanych na przenośnikach taśmo-
wych, stany pracy wentylatorów głównych. Obecnie system ten znajduje się w fazie rozbudowy 
i docelowo ma swoim zasięgiem objąć również pompownie głównego odwadniania. Praca systemu 
oparta jest o 5 serwerów Paragon TNT, przy czym dwa nadzorują pracę przenośników taśmowych 
wyposażonych w automatykę Promos, Carbo-Control, układy stycznikowe, trzeci serwer nadzoruje 
pracę stacji wentylatorów R-XI, osobno zorganizowany został serwer obsługujący wagi, oraz piąty 
serwer nadzoruje pracę urządzeń głównych. 
 Rolę systemu nadzorującego pracę sieci elektroenergetycznej pełni aplikacja WindEX posiada-
jąca własną wydzieloną bazę danych na odrębnym serwerze. WindEx firmy Elkomtech jest jednym 
z najbardziej rozpowszechnionych na terenie Polski systemów czasu rzeczywistego wspomagają-
cych pracę służb energetycznych odpowiedzialnych za przesył i dystrybucję energii (oprogramo-
wanie SCADA). Jest on przeznaczony do nadzorowania i sterowania siecią elektroenergetyczną, 
wspomaga jej zarządzanie oraz ułatwia przeprowadzanie analiz. 
 

 
 
Rys. 9. Monitoring parametrów pracy przenośnika taśmowego w programie Paragon TNT 
Figure 9. Monitoring of parameters of the work of the conveyor belt in program TNT Receipt 

 
2.4. Charakterystyka systemów wizualizacji pracuj cych w obr bie 

Zak adów Górniczych Polkowice-Sieroszowice 
 

W zakładzie O/ZG Polkowice-Sieroszowice w dyspozytorni górniczej do kontroli parametrów bez-
pieczeństwa oraz monitoringu stanu pracy urządzeń energomechanicznych wykorzystywany jest 
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system Wizcon. Podobnie jak system zabudowany w O/ZG Lubin posiada on wewnętrzną, własną 
bazę danych oraz tożsame możliwości oraz funkcje. Transmisja sygnałów do serwera odbywa się 
poprzez zastosowanie koncentratorów: FOX, PCD2 (SAIA), PS1201 (PROMOS), FED (VAL). Fi-
zycznie serwer systemu zlokalizowany jest w serwisie automatyki przy dyspozytorni górniczej. 
System ten jest systemem rozproszonym i składa się z 3 serwerów odpowiedzialnych kolejno za: 
– Sterowniki Promos, Modicon, 
– Sterowniki Saia, Venturon, Incom, Schneider, 
– Odczyty wag. 
 System WindEX sprawuje kontrolę nad pracą wewnątrz zakładowej sieci elektroenergetycznej. 
System ten posiada własną bazę danych, panele dostępowe do systemu znajdują się między innymi 
w dyspozytorni mocy. Rozdzielnie dostępne w systemie najczęściej wyposażone są w zabezpie-
czenia Arewa, które umożliwiają między innymi odczyt prądów. Najczęściej stosowanym koncen-
tratorem jest RTU560 produkcji ABB. 
 

 
 
Rys. 10. Wizualizacja pracy odstawy taśmowej w programie Wizcon 
Figure 10. Visualisation of the work of conveyor belts in Wizcon program 
 
 
3. STRUKTURY KOMUNIKACYJNE SYSTEMÓW WIZUALIZACJI 

NA PRZYKŁADZIE ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH LUBIN 
 
W obecnie funkcjonującym Dyspozytorskim Systemie Kontroli Parametrów Produkcji i Bezpieczeń-
stwa transmisja danych pomiędzy stacjami VAL i stacją FED odbywa się w całości po skrętce mie-
dzianej z wykorzystaniem istniejącej sieci teletechnicznej. Prędkość transmisji wynosi 600 bodów. 
Wykorzystywany jest protokół transmisji standardu przemysłowego typu SAP BS6556. Serwer SCA-
DA komunikuje się z FED-em poprzez porty szeregowe z prędkością transmisji wynoszącą 2400 
bodów z wykorzystaniem protokołu transmisji SAP BS6556. 
 Przeprowadzana modernizacja struktury akwizycji danych Dyspozytorskiego Systemu Kontroli 
Parametrów Produkcji i Bezpieczeństwa oraz obecna struktura Systemu Nadzoru, Doradztwa i Ste-
rowania – Syndis (system kontroli pracy sieci elektroenergetycznej) umożliwia rozbudowę komu-
nikacji w standardzie Ethernetu przemysłowego. 
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 Administrator systemu ma wpływ na jego wydajność, niezawodność i dostępność poprzez roz-
patrywanie zagadnień związanych z zarządzaniem ruchem sieciowym, zarządzaniem przeciążenia-
mi oraz szacowaniem i minimalizacją opóźnień. 
 Struktura komunikacyjna oparta jest o dołowy system transmisji światłowodowej SDH zbudo-
wany na bazie multiplekserów FOX 515. Cztery węzły są zlokalizowane na powierzchni, pozostałe 
pięć węzłów jest zlokalizowane pod ziemią. Każda sekcja pierścienia teletransmisyjnego posiada jed-
no włókno nadawcze i jedno odbiorcze. Każdy z multiplekserów FOX515 realizuje funkcję krotni-
cy jak i zakończenia liniowego SDH. Po stronie liniowej multiplekser FOX515 generuje sygnał zag-
regowany SDH o przepustowości modułu STM-1. Interfejsy optyczne multiplekserów FOX515 są 
kategorii S-1.1 (prędkość transmisji 155 Mbit/s, długość fali światła laserowego wynosi 1300 nm). 
Niezależnie od ilości i typów wykorzystanych interfejsów w oferowanym urządzeniu oraz ilości 
i rodzaju zastosowanych protokołów transmisji danych z urządzeń zewnętrznych, transmisja wszyst-
kich danych wprowadzanych do FOX 515 odbywa się tak jakby te urządzenia były „przezroczyste” 
dla tej transmisji. 
 

LGp1 L-VIp1

LGd2

LWd3

LWd2

LWd1 LWp1

LGp2

Pier cie  SDH
       STM1

Radiolinia
   STM1

LGd1

 
 
Rys. 11. Struktura systemu transmisji światłowodowej 
Figure 11. System structure of fibre-optic transmission 

 
 W oparciu o multipleksery FOX 515 możliwa jest budowa sieci światłowodowej według dowol-
nej struktury z ograniczeniem do około 600 węzłów (urządzeń FOX 515) w ramach jednej sieci. 
Topologia sieci w głównej mierze zależy od zastosowanych kart transmisyjnych, konfiguracji sys-
temu, uwarunkowań zewnętrznych oraz specyficznych wymagań branżowych. Zatem możliwa jest 
struktura liniowa, gwiaździsta, pierścieniowa lub mieszana. W O/ZG Lubin jest realizowana struk-
tura sieci pierścieniowej, wyjątkiem jest węzeł SDH L-VIp1, który jest połączony radiolinią z ist-
niejącą strukturą pierścieniową. Realizacja połączeń radiowych w zakresie licencjonowanych czę-
stotliwości umożliwia osiągnięcie parametrów i dostępności na poziomie łącza światłowodowego. 
 Komunikacja z sterownikami zabudowanymi w odległych rejonach kopalni realizowana jest 
przez przemysłowe modemy ethernetowe wykorzystujące technologię G.SHDSL. Struktura taka 
umożliwia na znaczne wydłużenie zasięgu przewodowych połączeń ethernetowych, dając jedno-
cześnie możliwość tworzenie redundantnych pierścieni zarówno po stronie SHDSL jak i Ethernet. 
Urządzenia modemowe posiadają zaimplementowany najszybszy obecnie na rynku protokół FRNT, 
zapewniający błyskawiczną rekonfigurację sieci w przypadku utraty połączenia lub awarii sprzętu. 
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4. BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW WIZUALIZACJI 
 
Realizując politykę bezpieczeństwa przestrzegane są zasady bezpiecznego połączenia sieci kompu-
terowej WAN KGHM z wydzielonymi sieciami przemysłowymi systemów wizualizacji. 
 Spełnione są następujące wymagania co do bezpieczeństwa połączenia oddziałowych sieci prze-
mysłowych z siecią WAN KGHM: 
– Sieci przemysłowe są separowane od sieci WAN KGHM za pomocą serwera lustrzanego oraz 

routera (Fireware) zarządzalnego za pomocą ACL (ang. Acces Control List). 
– Serwer akwizycji danych z systemów automatyki, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Mi-

nistrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ru-
chu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach gór-
niczych może być serwerem lustrzanym do którego będą przesyłane kopie danych z systemów 
automatyki zlokalizowanych w sieciach przemysłowych kopalń. Dane udostępnia się z wydzie-
lonego serwera lustrzanego, na który systemy będą przesyłać informacje w układzie jednokie-
runkowym bez możliwości dostępu do systemów podstawowych. Dostęp do oprogramowania 
systemów jest możliwy jedynie ze stanowisk zabudowanych wewnątrz sieci podstawowej, a sys-
tem zapisuje automatycznie wszystkie czynności wykonane z tych stanowisk [1]. 

– Zgodnie z Polityką bezpieczeństwa KGHM stacje monitorujące SCADA są wyposażone w za-
bezpieczenia antywirusowe z aktualną aktualizacją oprogramowania antywirusowego oraz aktu-
alną aktualizacją oprogramowania systemowego. 

– Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa KGHM stacje monitorujące SCADA posiadają opracowane 
i wdrożone plany awaryjne (procedury backup/recovery) stosowane w przypadku awarii i ko-
nieczności odtworzenia całości oprogramowania. Odpowiedzialność za spełnienie powyższego 
wymagania leży po stronie właściciela zasobów sprzętowych. 

 
 
5. SYSTEMY WDRAŻANE W KGHM „POLSKA MIEDŹ” S.A. 
 

5.1. Systemy Dotra 
 

W KGHM „Polska Miedź” S.A. trwają intensywne prace nad wdrożeniem systemu identyfikacji 
osób i maszyn iDotra oraz systemu transmisji danych mDotra opartych o technologie przewodów 
promieniujących. System iDotra poprzez zainstalowane bramki kontrolne w wyznaczonych lokali-
zacjach kopalni będzie umożliwiał wizualizacje służbom dyspozytorskim lokalizację ludzi i maszyn 
w danym rejonie kopalni. System mDotra umożliwi przekazywanie i wizualizowanie wybranych 
parametrów maszyn dołowych. 
 
5.2. Centralny system raportowania Ekspert 
 

W KGHM „Polska Miedź” S.A. jest obecnie wdrażany system EkspertTM/ZWR którego funkcjo-
nowanie docelowo ma umożliwić standaryzację i automatyzację procesu opracowania informacji 
zarządczej oraz wdrożenie mechanizmów dystrybucji informacji dla Działów Energomechanicz-
nych w Oddziałach Górniczych oraz Zakładach Wzbogacania Rud. System Ekspert rozbudowany 
o obszar informacyjny związany z funkcjonowaniem Działów Energomechanicznych w Oddzia-
łach Górniczych oraz Zakładach Wzbogacania Rud udostępni KGHM „Polska Miedź” S.A. nowe 
możliwości poprzez: 
– unifikację oraz automatyzację procedur tworzenia informacji zarządczej dla potrzeb zarządza-

nia operacyjnego w Oddziałach KGHM „Polska Miedź” S.A. oraz planowania i strategii w Biu-
rze Zarządu, 

– wdrożenie procedur zarządzania informacją (profile uprawnień dla użytkowników), 
– wdrożenie mechanizmów dystrybucji informacji (dostęp bezpośredni, przy wykorzystaniu por-

talu korporacyjnego lub statyczne tabele wysyłane pocztą elektroniczną). 
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 Z wszystkich systemów nadzoru do systemu Ekspert odbywa się akwizycja danych dotyczących 
pracy najbardziej istotnych urządzeń energomechanicznych z punktu widzenia realizowanego przez 
nie procesu oraz ich energochłonności. W celu pozyskania, oraz magazynowania informacji doty-
czących poszczególnych urządzeń stworzona została relacyjna baza danych przyporządkowująca 
każdemu z obiektów cechy istotne z punktu widzenia analizy systemów technicznych. Powyższe 
działanie, czyli utworzenie centrum raportowania produkcji ma na celu stworzenie jednolitego, ła-
twego w obsłudze interfejsu umożliwiającego monitoring i kontrolę wszystkich urządzeń z pozycji 
jednego programu. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Wszystkie z wymienionych systemów posiadają zbliżoną funkcjonalność, na którą składa się mie-
dzy innymi: 
– możliwość komunikacji z aparaturą kontrolno-pomiarową, sterownikami przemysłowymi, za-

bezpieczeniami elektrycznymi, 
– możliwość tworzenia wizualizacji procesu poprzez zastosowanie elementów graficznych oraz 

schematów którym przyporządkowane zostają ewidencjonowane informacje, 
– możliwość zapisu dostępnych informacji w pamięci komputera, 
– możliwość tworzenia raportów, dzienników, wykresów na podstawie zagregowanych w pamię-

ci komputera danych, 
– możliwość eksportu danych zgromadzonych w pamięci komputera, 
– możliwość zdalnego sterowania z poziomu oprogramowania lub panelu dostępowego, 
– możliwość komunikacji z systemem nadrzędnym. 
 Systemy monitorujące parametry bezpieczeństwa i nadzoru nad realizowanymi procesami tech-
nologicznymi są nieodzownym narzędziem pracy Dyspozytorów oraz służb technicznych wpływa-
jąc jednocześnie na poprawę bezpieczeństwa. 
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Systems of Visualisation in Polish Mines of Copper 
 
This report shows functioning visualization system in Polish copper miners mainly described on the 
O/ZG Lubin KGHM “Polska Miedź” S.A. example. There were showed sample visualisation pictu-
res. On the selected samples described structure data acquisition, functionality, advantages and oc-
curring changes. 
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Monitoring stanu eksploatacyjnego maszyn przy pomocy 
sieci Cyfrowych Rejestratorów Danych 
 
 
Weronika Huss, Lech Prus 
Politechnika Wroc awska, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, 
Zak ad In ynierii Niezawodno ci i Diagnostyki 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Artykuł prezentuje budowę i funkcje Cyfrowego Rejestratora Danych, na którym 
oparto sieć rozproszonego systemu akwizycji danych. System ten jest wykorzystywany w Instytucie 
Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn do diagnostyki ustrojów nośnych maszyn pracujących w górnic-
twie odkrywkowym. Takie warunki pracy charakteryzują się dużym rozrzuceniem przestrzennym 
punktów pomiarowych, a najczęściej mierzone sygnały pochodzą z przetworników tensometrycz-
nych. Mimo to, system ten nadaje się również do współpracy z innymi czujnikami i w odmiennych 
warunkach pracy. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Rozproszony system diagnostyczny, rejestracja i przetwarzanie danych, 
diagnostyka maszyn, maszyny wielkogabarytowe 
 
 
 
1. WYMAGANIA WZGLĘDEM SYSTEMU POMIAROWEGO 
 
Koparki kołowe i łańcuchowe oraz zwałowarki pracujące przy wydobyciu węgla brunatnego two-
rzą grupę największych ruchomych konstrukcji naziemnych zbudowanych przez człowieka. Jest to 
w równym stopniu powód do dumy co i przyczyna problemów. Wykonywanie pomiarów diagno-
stycznych na ustrojach nośnych o tak dużych gabarytach stanowi duże wyzwanie również z punktu 
widzenia techniki pomiarowej. Od systemu diagnostycznego pracującego na koparkach kołowych 
wymaga się, aby rejestrował sygnały pochodzące z co najmniej kilku czujników. Jednak niejedno-
krotnie rozmieszczone są one przestrzennie i rozlegle, a niektóre z nich przemieszczają się wzglę-
dem siebie. Standardowy sposób połączenia wszystkich czujników z jednostką rejestrującą przy 
pomocy przewodów wymaga odpowiedniego montażu kabli lub stosowania połączeń obrotowych. 
Zwiększa to stopień skomplikowania systemu, co sprzyja awaryjności i utrudnia konserwację. Zwięk-
szeniu ulegają również zakłócenia pomiarowe. 
 Innym wymogiem, który powinien spełniać sprzęt akwizycyjny jest możliwość pozostawienia 
go na konstrukcji przez określony czas w trybie pracy bez nadzoru. Z tego względu musi on cha-
rakteryzować się możliwie najmniejszymi wymiarami, aby jego obecność nie była uciążliwa dla 
obsługi maszyny. Nie może być to więc żaden z komercyjnych zestawów pomiarowych (najczęściej 
wymagających też podłączenia do komputera). 
 Brak takiego urządzenia był inspiracją do zaprojektowania systemu, który pozwalałby na pro-
wadzenie monitoringu konstrukcji w dowolnym jej miejscu, a jednocześnie charakteryzowałby się 
łatwością obsługi, wysoką jakością rejestrowanego sygnału i niskim kosztem wykonania i użytko-
wania. Początki opisywanego urządzenia sięgają lat 70 ubiegłego stulecia [1], lecz obecny jego 
kształt silnie wynika ze zwiększenia dostępności niektórych technologii, co miało miejsce w ostat-
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nich latach. Zaproponowano więc system diagnostyczny w postaci sieci dowolnej liczby lokalnych 
rejestratorów. W takiej konfiguracji poszczególne rejestratory mogą skupiać kilka czujników znaj-
dujących się w bezpośredniej bliskości lub zostać podłączone do tylko jednego czujnika. Następnie 
rejestrowane dane są przekazywane do Centralnego Rejestratora (komputer PC). Uzyskane w ten 
sposób ze wszystkich rejestratorów sygnały zostają następnie zsynchronizowane ze sobą w czasie 
(rys. 1). 
 

 
 
Rys. 1. Schemat ideowy pracy i komunikacji między elementami proponowanego 
systemu rejestracji danych pomiarowych 
Figure 1. A scheme of work and communication between components 
of proposed measurement data logging system 
 
 System ten został roboczo nazwany rozproszonym systemem akwizycji danych. Nie jest on cał-
kowicie pozbawiony połączeń przewodowych, ale ze względu na możliwość dowolnego rozmiesz-
czenia rejestratorów wchodzących w skład tego systemu, długość przewodów pomiarowych ulega 
wydatnemu skróceniu. Pozostają jedynie przewody doprowadzające sygnał z czujników do rejestra-
tora. Skutkuje to eliminacją przeprowadzania przewodów po konstrukcji, zmniejszeniem awaryjnoś-
ci systemu pomiarowego, niwelacją zakłóceń wynikających ze spadku napięcia na długich odcin-
kach przewodów oraz zmniejszeniem zakłóceń elektromagnetycznych pochodzących z sieci ener-
getycznej. 
 Należy zaznaczyć, że obecny stan technologii elektronicznej pozwala na przesyłanie sygnału 
z czujników bezpośrednio do jednego, centralnego rejestratora poprzez łącze radiowe. Jednakże 
w przypadku omawianego systemu istnieje lepszy sposób na rozwiązanie tej kwestii. Ponieważ prze-
tworniki tensometryczne wymagają źródła stałego napięcia, prowadzi się do nich przewody zasila-
jące. Tę konieczność wykorzystano właśnie do przesyłania sygnału pomiarowego. Upraszcza to bu-
dowę całego systemu i zmniejsza jego energochłonność. 
 
 
2. BUDOWA I FUNKCJE REJESTRATORA 
 
Szczegółowe zdefiniowanie opisanych w poprzednim punkcie warunków brzegowych, do których 
należało dopasować projektowany system, zaowocowało koncepcją specyficznej struktury systemu 
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rejestracyjno-analizującego [2]. Pojedyncze urządzenie tego systemu nazwano Cyfrowym Rejestra-
torem Danych. 

 

 
 
Rys. 2. Podzespoły, ich funkcje oraz przepływ sygnałów w CRD 
Figure 2. Parts, their functions and flow of signals in CRD 

 
 Na rysunku 2 schematycznie przedstawiono wejścia, którymi dysponuje każdy Rejestrator, po-
zostałe jego podzespoły oraz kierunek przepływu różnorodnych informacji. Jak wynika z rysunku, 
CRD wyposażono w dwanaście wejść: 
– Cztery wejścia analogowe różnicowe (rys. 2, pierwsze 4 kanały), połączone są bezpośrednio 

z przetwornikami A/C zapewniającymi wzmocnienie i dużą czułość oraz częstotliwość próbko-
wania do 400 Hz. Następnie sygnały trafiają do procesora, gdzie otrzymują etykietę (czas roz-
poczęcia zapisu i opis jego parametrów), następuje ich ewentualna obróbka matematyczna (np. 
widmo częstotliwościowe), przekazanie do zapisu na wybrany przez użytkownika sposób, mogą 
również zostać wykorzystane do sterowania zapisem (rys. 3.1, fioletowa linia). W warunkach 
diagnostyki ustrojów nośnych koparek kołowych cztery wejścia tensometryczne to ilość w zu-
pełności wystarczająca. Istnieje również możliwość uruchomienia dodatkowych czterech kana-
łów, jednak ze względu na multipleksowanie wejść parami, częstotliwość próbkowania istotnie 
wówczas spada (rejestracja wyłącznie wolnozmiennych przebiegów). Oryginalnie wejścia te 
przeznaczono do współpracy z mostkami tensometrycznymi. 

– Pojedynczy 10 bitowy kanał, do którego doprowadzone jest napięcie ze źródła zewnętrznego 
zasilającego Rejestrator służy do kontroli stanu zasilania. Procesor porównuje wartość podaną 
przez wejście z określoną wartością dopuszczalną i w razie konieczności wyłącza urządzenie 
(rys. 2, pojedynczy kanał z niebieską linią). 

– Następne trzy wejścia analogowe (bez możliwości regulacji wzmocnienia) sterowane są multi-
plekserem. Mają one rozdzielczość 10 bitów i zakres pomiarowy od 0 do 3 V. Sygnał z nich po-
chodzący zostaje przetworzony na cyfrowy przez procesor. Podobnie, jak w poprzednich przy-
padkach, procesor dokonuje również etykietowania, ew. obróbki matematycznej i przekazania 
sygnałów do zapisu. Są to wejścia ogólnego przeznaczenia, np. czujniki przyspieszeń, potencjo-
metry drogi, kąta obrotu itp. 

– Kolejne cztery wejścia zostały zaprojektowane jako wejścia dwustanowe. Wejścia te są optycz-
nie separowane, co zabezpiecza urządzenie przed przepięciami do 1,5 kV. 
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 Zegar czasu rzeczywistego pobiera aktualną datę i godzinę po uzyskaniu połączenia z kompute-
rem. Funkcja zegara w CRD polega na synchronizacji w czasie sygnałów pochodzących z kilku Re-
jestratorów i umożliwia umieszczenie pomiaru w przestrzeni czasowej (przydatne np. podczas mo-
nitorowania zmian w dynamice maszyny lub w analizie jej zachowania w odniesieniu do konkret-
nych zjawisk). 
 

2.1. Przetwornik analogowo-cyfrowy 
 

Wzmocnienie oraz przekształcenie na cyfrowy sygnału analogowego ze wspomnianych czterech 
kanałów odbywa się przez przetworniki analogowo-cyfrowe firmy Analog Devices typu 7730. AD 
7730 charakteryzuje się 24 bitową rozdzielczością i 250-krotnym wzmocnieniem (maksymalnie), 
co usposabia go do współpracy z analogowym sygnałem wejściowym o małej amplitudzie. Dzięki 
możliwości autokalibracji, dodatkowej kalibracji w systemie pomiarowym oraz specjalnym proce-
durom pracy, układ wyróżnia bardzo mały dryft temperaturowy – na poziomie 5 nV/°C oraz mak-
symalny dryft wzmocnienia rzędu 2 ppm/°C. Układ AD7730 poprzez obwód interfejsu szeregowe-
go może komunikować się z mikrokontrolerami i procesorami sygnałowymi. Posiada on również 
funkcję offsetu (zerowania), która pomaga w dopasowaniu sygnału do zakresu pomiarowego. Czę-
stotliwość próbkowania jest regulowana i wynosi od 10 do 400 Hz (opcjonalnie do 1 kHz) dla po-
jedynczego układu scalonego. Zakres temperaturowy pracy układu wynosi od –40°C do 85°C. Uk-
ład ten zasilany jest napięciem +5 V. 
 

2.2. Procesor 
 

Do najistotniejszych zadań procesora zainstalowanego w CRD należą: 
– przetwarzanie akcelerometrycznych i dwustanowych sygnałów analogowych na  wartości cy-

frowe; 
– wykonywanie obliczeń na sygnałach ze wszystkich wejść; 
– kontrola stanu zasilania urządzenia; 
– kontrola zapełnienia pamięci PenDrive; 
– przesyłanie danych w postaci zbiorów do pamięci PenDrive lub do komputera (USB, etherne-

towe, ZigBee); 
– sterowanie zapisem danych – z wykorzystaniem warunków nałożonych na sygnały: 

w wyniku zmiany wartości wejścia dwustanowego, 
po zaprogramowaniu określonych wartości progowych – dla kanałów tensometrycznych 
i akcelerometrycznych; 

– dzielenie danych na zbiory o zadanej długości (czasie trwania); 
– etykietowanie każdego zbioru (informacja o częstotliwości próbkowania, data i godzina pomiaru). 
 Szybkość pracy użytego procesora pozwala na wykonywanie wstępnych, prostych obliczeń 
w trybie on-line na danych pochodzących z wybranych kanałów. Powoduje to utratę surowych da-
nych, ale umożliwia zapoznanie się ze wstępnymi wynikami już w trakcie pomiarów, co może być 
przydatne przy krótkotrwałych pomiarach kontrolnych lub podczas pomiaru wstępnego, poprzedza-
jącego długoterminowe. 
 Możliwość dzielenia danych na zbiory o określonej długości (w sekundach) wprowadzono w ce-
lu zwiększenia bezpieczeństwa zapisu danych oraz umożliwienia ich bezproblemowej obróbki w pro-
gramach matematycznych. Po upłynięciu wyznaczonego czasu następuje zamknięcie zbioru danych, 
restart oprogramowania CRD i rozpoczęcie zapisu następnego zbioru. Przerwa czasowa pomiędzy 
kolejnymi zbiorami danych wynosi około 60 sekund. 
 Na wypadek zakłócenia pracy systemu procesor nadzoruje również poprawność pojedynczych 
próbek (m.in. systematyczność pobierania próbek i ich wartość względem zakresu pomiarowego). 
Wykrycie nieprawidłowości w tym zakresie powoduje resetowanie systemu i ponowne rozpoczęcie 
rejestracji. Zarejestrowane do tego momentu dane zostają zapisane w pamięci stałej i rozpoczynany 
jest nowy zbiór. 
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2.3. Zasilanie Rejestratora i mostków tensometrycznych 
 

Zasilanie realizowane jest w dwojaki sposób – przez zasilacz z gniazda sieciowego lub z zewnętrz-
nego akumulatora. Akumulator ten, zależnie od dobranego napięcia, może służyć do zasilania pra-
cy rejestratora przez ograniczony czas lub jako zabezpieczenie w razie chwilowych spadków na-
pięcia w sieci. Oba źródła zasilania zapewniają napięcie w zakresie 3,5–15 V. Do utrzymania stałe-
go napięcia 5 V służy zainstalowana w Rejestratorze przetwornica, nadzorowana przez procesor 
przy pomocy kanału kontroli zasilania (rys. 2, niebieska linia). Istotną oszczędnością energii (w za-
leżności od częstotliwości próbkowania sygnału – do 60%) jest impulsowe zasilanie mostków ten-
sometrycznych. Jest ono załączane tylko na czas pomiaru. Proces ten kontrolowany jest przez pro-
cesor, który steruje przetwornikiem w taki sposób, aby przekazywał on napięcie na mostki tylko na 
czas pobierania próbki. 
 
2.4. Zapis danych i komunikacja z Rejestratorem 
 

Standardem jest komunikacja pomiędzy laptopem a poszczególnymi Rejestratorami przy użyciu 
złącza USB. Jeżeli Rejestrator ma pozostać samodzielnie na stanowisku pomiarowym, uruchamia 
się zapis danych do pamięci PenDrive. Istnieje również możliwość posługiwania się nią do progra-
mowania Rejestratora. 
 Rejestracja sygnałów pomiarowych oraz sterowanie pracą Rejestratorów może się również od-
bywać poprzez zainstalowane złącze ethernetowe. Podłączenie do Internetu umożliwia przesył da-
nych na dowolne odległości, jednakże w tym celu konieczne jest istnienie stałego połączenia. Do 
zmiany nastaw rejestracji i odbioru niewielkiej ilości danych (szybko próbkowany sygnał z kilku 
kanałów nie, ale np. informacje głosowe są możliwe do odbioru) stosować można również łącze 
radiowe w technologii ZigBee. Wykorzystywany przez nie protokół IEEE 802.15.4 charakteryzuje 
się wysoką niezawodnością (potwierdzenie odbioru, sprawdzanie błędów, priorytyzowanie łączno-
ści, transmisja z widmem rozproszonym). Umożliwia on również zmianę częstotliwości (dla unik-
nięcia interferencji) i daje możliwość wyboru poziomu bezpieczeństwa. 
 
 
3. MOŻLIWOŚCI OPROGRAMOWANIA 
 
Do obsługi CRD został napisany specjalistyczny program, do którego dostęp można uzyskać po-
przez bezpośrednie połączenie z komputerem (USB), pamięć PenDrive, złącze ethernetowe lub po-
łączenie radiowe ZigBee. 
 Oprogramowanie umożliwia: 

regulację nastaw rejestracji i przetwarzania sygnałów, 
uaktywnianie dowolnych kanałów pomiarowych, 
jednoczesne zarządzanie pracą wielu rejestratorów (komunikacja radiowa i internetowa), 
przypisanie każdemu Rejestratorowi indywidualnego identyfikatora (potrzebnego do zarządza-
nia kilkoma rejestratorami), 
wybór sposobu wyzwalania rejestratora (ręcznie, po określonym czasie, po osiągnięciu przez 
sygnał określonej wartości), 
zaprogramowanie opóźnienia startu rejestracji, 
wybór miejsca zapisu próbek, 
podgląd stanu naładowania akumulatora, 
podgląd przebiegów zarówno on-line, jak i uprzednio zapisanych – w formie wykresu i warto-
ści liczbowych, 
przeglądanie plików z próbkami w trybach małej i dużej rozdzielczości. 
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 Możliwości regulacji zapisywanego sygnału obejmują: 
częstotliwość próbkowania, 
wzmocnienie toru pomiarowego, 
zerowanie (regulację położenia zera sygnału pomiarowego), 
dobór filtrowania sygnału w zależności od częstotliwości próbkowania. 

 Istotną zaletą oprogramowania i znacznym postępem w rozwoju systemu w ogólności było wpro-
wadzenie możliwości sterowania rejestracją poprzez monitorowanie sygnałów w kanałach analo-
gowych. Poprzez ustawienie konkretnej wartości można uruchomić rejestrację np. w momencie prze-
kroczenia wartości uznawanych za bezpieczne dla konstrukcji maszyny. Wykorzystując kanał dwu-
stanowy możliwe jest zaprogramowanie uruchamiania rejestracji np. wraz z rozpoczęciem ruchu 
koła czerpakowego lub przenośnika taśmowego. W ten sam sposób możliwe jest sterowanie mo-
mentem zatrzymania rejestracji – poprzez ustanowienie wartości progowej lub określenie czasu, 
w którym wartość sygnału w kanale dwustanowym pozostawała bez zmiany. Takie zdefiniowanie 
wartości progowej może również zostać wykorzystane do wyzwolenia sygnału alarmowego i prze-
słanie tej informacji do użytkownika. 
 

 
 
Rys. 3. Graficzny interfejs programu sterującego pracą Rejestratorów  
Figure 3. GUI of logger’s control program 
 
 Rysunek 3 przedstawia graficzny interfejs programu sterującego pracą Rejestratorów. Poza ok-
nem wizualizacji przebiegów, zawiera on szereg paneli służących do ustawiania parametrów reje-
stracji sygnału: 
– Panel kontroli rejestracji pozwala ręcznie sterować zapisem danych i informuje o aktualnym 

stanie pracy Rejestratora. 
– Panel wizualizacji służy do manipulacji podglądem przebiegów. 
– Panel kana ów umożliwia aktywację, ustawienie i podgląd aktualnych wartości w kanałach ten-

sometrycznych. 
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– Panel nastaw rejestracji umożliwia ustawienie częstotliwości próbkowania, miejsca zapisu da-
nych, uaktywnienie kanałów, warunki rozpoczęcia i zatrzymania rejestracji, przełączanie się po-
między poszczególnymi rejestratorami oraz zapisanie, bądź załadowanie nastaw. 

– Pasek stanu informuje o stanie naładowania akumulatora i zlicza czas trwania pomiaru. 

 
4. BADANIE POPRAWNOŚCI PRACY REJESTRATORA 
 
Podczas weryfikacji poprawności działania CRD, jako wzorca użyto rejestratora Spider8-30 oraz 
Panelowego Wzmacniacza Pomiarowego MVD2510 firmy Hottinger (wraz z oprogramowaniem 
catman®). Sygnał emitowany był z generatora wzorcowego. Przeprowadzone testy dotyczyły sta-
bilności pomiaru, dokładności mierzonych wielkości oraz prawidłowości filtrowania cyfrowego. 
 Do testu stabilności temperaturowej (wpływ temperatury otoczenia i wzrostu temperatury we-
wnętrznej podczas pracy) użyto kalibratora złożonego z mostków tensometrycznych w obudowie 
termicznej. Rejestrator umieszczano w komorze grzejnej (temperatura do 50ºC) oraz w zamrażarce 
(temperatura do –24ºC). Użyto częstotliwości próbkowania 10 Hz dla każdego kanału. Wybór taki 
podyktowany był wolno zmieniającymi się sygnałami emitowanymi przez układy wejściowe wy-
muszone zmianami temperatury i czasem pomiaru. 
 Test dokładności pomiaru polegał na wprowadzaniu zmian rezystancji na jednej z gałęzi most-
ka tensometrycznego i każdorazowym pomiarze wynikowego napięcia przy pomocy zarówno Re-
jestratora, jak i wzmacniacza MVD2510. Różnica wskazań Rejestratora względem wzorcowego 
wzmacniacza nie przekraczała 0,1%. 
 W ostatnim kroku sprawdzono poprawność funkcjonowania filtru cyfrowego ograniczającego 
pasmo pomiarowe. Zastosowane częstotliwości próbkowania ustalono arbitralnie na poziomie dzie-
sięciokrotnie wyższym od maksymalnej częstotliwości podawanego (z generatora wzorcowego) syg-
nału sinusoidalnego. Sprawdzając na zarejestrowanych przebiegach częstotliwość, przy której na-
stępuje spadek amplitudy o 3 dB określono rzeczywiste pasmo sygnału rejestrowanego przez CRD. 
 Czas pracy rejestratora – do zapełnienia pamięci PenDrive o pojemności 8 GB – przy pomiarach 
ciągłych, zakładając, że w użyciu znajdują się cztery kanały tensometryczne o częstotliwości prób-
kowania 400 Hz będzie wynosił ok. miesiąc. 

 
PODSUMOWANIE 
 
Podsumowując warto podkreślić, że zastosowanie Cyfrowych Rejestratorów Danych w postaci sys-
temu rozproszonego, umożliwiając monitorowanie zachowania maszyn, wspomaga zarówno prowa-
dzenie prac naukowych z nimi związanych, jak i nadzorowanie ich eksploatacji. Pod względem bez-
pośrednich korzyści, w szczególności dla użytkowników maszyn, możliwość określania stanów 
przedawaryjnych, przy pomocy rozproszonego systemu opartego na CRD, pozwala zapobiegać usz-
kodzeniom, a nawet katastrofom. Wspomaga również optymalizowanie ich pracy i obniża koszty 
eksploatacji. Rozproszenie konstrukcji systemu diagnostycznego usprawnia jego eksploatację i kon-
serwację. Dzięki zastosowaniu pamięci PenDrive, złącz USB i sieci bezprzewodowej mniejszy jest 
również koszt bezpośrednio związany z instalacją całego systemu pomiarowego, przy jednocze-
snym usprawnieniu procesu akwizycji. Wraz z możliwością wyboru między podłączeniem do lap-
topów w warunkach polowych a przesyłem danych drogą internetową, wpływa to również na uela-
stycznienie systemu pod kątem użytkowania. 
 Warto również dodać, że we wcześniejszych etapach rozwoju omawianego systemu, był on tak-
że wykorzystywany do pomiaru siły naciągu taśm przenośnikowych [3] oraz w diagnostyce kotłów 
energetycznych. Natomiast zmiany w następnym projekcie Rejestratora będą uwzględniały zastoso-
wanie procesora DSP, co pozwoli na zwiększenie liczby aktywnych kanałów, częstotliwości prób-
kowania i ułatwi wykonywanie wstępnych analiz sygnałów. 
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Artykuł powstał w ramach realizacji projektu Nr N R03 0039 06/2009 pod tytułem „Strategia utrzy-
mania w ruchu oraz zwiększenia jakości, bezpieczeństwa i niezawodności specjalistycznych maszyn 
i urządzeń górnictwa odkrywkowego o wysokim stopniu degradacji technicznej”. 
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Monitoring of Machines’ Operational State 
Using a Network of Digital Data Loggers 
 
The paper presents structure and functions of Digital Data Logger on which a net of scattered log-
gers system is build. This system is currently applied in Institute of Machine Design and Operation 
to diagnostics of load carrying structures of bucket wheel excavators. These conditions of work are 
characterized by spatially scattered measuring points. Most of obtained signals are derived from 
strain gauges. Nevertheless, this system is also able to work with other sensors and indicators and 
in other conditions of work. 
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Systemy telekomunikacyjne w Kompanii Węglowej S.A. 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono sposób integracji systemów telekomunikacyjnych prze-
prowadzony w Kompanii Węglowej S.A. Integrację tych systemów wykonano w oparciu o sieć roz-
ległą KW S.A. pracującą na bazie protokołu TCP/IP, z wykorzystaniem urządzeń CISCO PGW2200 
i bram głosowych. Rozwiązanie to oraz fakt, iż Kompania Węglowa S.A. jest operatorem telekomu-
nikacyjnym pozwoliło na znaczne ograniczenie kosztów związanych z telekomunikacją w KW S.A. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Kompania Węglowa S.A., telekomunikacyjny system, Softswitch, Media-
Gateway, Cisco PGW 2200, VoIP 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Połączenie w ramach Kompanii Węglowej S.A. kopalń i zakładów należących wcześniej do pięciu 
spółek węglowych (Gliwickiej, Rybnickiej, Rudzkiej, Nadwiślańskiej i Bytomskiej) dokonane 
1 lutego 2003 roku rozpoczęło proces integracji jednostek organizacyjnych największego przedsię-
biorstwa górniczego w Europie. W proces ten kopalnie i zakłady wchodziły z systemami Teleinfo-
matycznymi rozwijanymi od blisko 10 lat w ramach poszczególnych przedsiębiorstw – spółek wę-
glowych. Przedsiębiorstwa te były podobnie, ale nie identycznie zorganizowane. Występowały po-
między nimi istotne różnice w stopniu integracji systemów teleinformatycznych oraz zastosowa-
nych rozwiązaniach technicznych, a także ich zaawansowaniu. 
 Sprawny system zarządzania przedsiębiorstwem wymaga szybkiego i płynnego przebiegu infor-
macji – między innymi w informatycznych systemach wspomagania zarządzania. Najlepszym roz-
wiązaniem takich systemów są systemy zcentralizowane. Te z kolei do swojego funkcjonowania 
wymagają wydajnej sieci teleinformatycznej. W dniu powstania Kompanii Węglowej S.A. takiej 
sieci nie było. Została ona wybudowana staraniem Zakładu Informatyki i Telekomunikacji KW S.A. 
i oddana do użytku w roku 2008 [2]. 
 Wszystkie systemy teletechniczne, w celu sprawnego funkcjonowania muszą być zarządzane. 
Zarządzanie systemami technicznymi obejmuje wszystkie funkcje zarządzania [1], w tym także kon-
trolę [3]. Istotą kontroli jest ocena zgodności i/lub stopnia odchylenia stanu istniejącego od założo-
nego wzorca (modelu). Kontrola może obejmować kontrolę końcową (po wykonaniu zdania) lub 
bieżącą, realizowaną doraźnie lub w sposób ciągły. 
 
 
2. SIEĆ WAN KOMPANII WĘGLOWEJ – STAN OBECNY 
 
31 marca 2008 roku zakończono budowę sieci WAN łączącej wszystkie oddziały Kompanii Wę-
glowej S.A. Ze względu na konieczność realizacji całości zadania w krótkim czasie (sieć WAN by-
ła warunkiem koniecznym do wdrożenia centralnych systemów informatycznych w Kompanii Wę-
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glowej) postanowiono wykorzystać łącza światłowodowe możliwe do wydzierżawienia od obec-
nych na rynku operatorów telekomunikacyjnych. 
 

 
 
Rys. 1. Sieć WAN Kompanii Węglowej S.A. 
Figure 1. WAN of the Kompania Węglowa S.A. 

 
 Własna infrastruktura sieciowa (radiolinie) została zastosowana na odcinkach, w których żaden 
operator telekomunikacyjny nie posiadał łącz o parametrach wystarczających do realizacji zadania. 
Od operatorów telekomunikacyjnych KW S.A. dzierżawi wyłącznie łącza światłowodowe (tzw. 
ciemne włókna). Wszystkie urządzenia aktywne są własnością Kompanii Węglowej. Obecny stan 
łącz w sieci WAN KW S.A. przedstawiony został na rysunku 1. Rysunek ten nie uwzględnia połą-
czeń zapasowych pomiędzy węzłami sieci, wykonanych w technologii ISDN. 
 Po zakończeniu całości przedsięwzięcia budowy sieci WAN, Kompania Węglowa S.A. dyspo-
nuje szybką i niezawodną siecią teleinformatyczną łączącą ze sobą wszystkie swoje jednostki orga-
nizacyjne. W celu zapewnienia bieżącego nadzoru nad jej funkcjonowaniem, sieć rozległa została 
jeszcze dodatkowo wyposażona w sondy sprzętowe rozlokowane we wszystkich Oddziałach KW, 
umożliwiające monitorowanie jej funkcjonowania [4]. 
 Sieć rozległa Kompanii Węglowej początkowo wykorzystywana była wyłącznie do transmisji 
danych dla systemów informatycznych. W następnym etapie został uruchomiony centralny punkt 
styku z Internetem. Centralizacja Internetu ma decydujące znaczenie jeśli chodzi o bezpieczeństwo 
informatyczne oraz obniżenie kosztów wykorzystania Internetu w Kompanii Węglowej. Niezawod-
ność pracy gwarantuje połączenie z Internetem za pomocą co najmniej 2 dostawców (operatorów). 
Centralny punkt styku z Internetem jest zabezpieczony przed próbami nieautoryzowanego dostępu 
spoza sieci KW S.A., przed transmisją do sieci KW S.A. niepożądanych treści (spam, wirusy, tro-
jany). Jest również wyposażony w system kontroli treści przeglądanej w zasobach Internetu przez 
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pracowników KW S.A. oraz stanowi punkt dostępu wykorzystywany przez pracowników upraw-
nionych do zdalnej pracy na zasobach sieci wewnętrznej Kompanii Węglowej S.A. W roku 2009 
dodatkowo funkcjonalność sieci WAN została zwiększona o transmisję głosu w sieci IP, celem in-
tegracji funkcjonujących w oddziałach Kompanii Węglowej S.A. central telefonicznych i stworze-
nia jednolitego, nowoczesnego systemu telekomunikacyjnego. 
 
 
3. SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE – ROZWIĄZANIA DOTYCHCZASOWE 
 
Systemy telekomunikacyjne kopalń Kompanii Węglowej budowane były dla zapewnienia funkcjo-
nowania kopalń zgodnie z przepisami prawa górniczo-geologicznego. Z czasem, wskutek potrzeb 
zapewnienia łączności dla pracowników funkcyjnych kopalń, zostały rozbudowane o funkcje cen-
tral telefonicznych miejskich. Dla zagwarantowania możliwości wykonywania połączeń zewnętrz-
nych zostały podłączone cyfrowymi łączami abonenckimi do lokalnie działających operatorów te-
lekomunikacyjnych (TP S.A., Netia). W większości nie realizowano połączeń między sąsiednimi 
kopalniami, zaś wcześniej istniejąca tzw. łączność resortowa została praktycznie rzecz biorąc zli-
kwidowana. Zmiany organizacyjne, jakie nastąpiły w górnictwie związane z powstaniem spółek 
węglowych, a później Kompanii Węglowej S.A. spowodowały potrzebę wykonywania dużej ilości 
połączeń telefonicznych pomiędzy kopalniami i jednostkami nadrzędnymi. Połączenia te odbywały 
się w większości przypadków z udziałem operatorów telekomunikacyjnych (rys. 2) generując dość 
duże koszty. 
 

 
 
Rys. 2. Połączenia międzyoddziałowe – rozwiązanie dotychczasowe 
Figure 2. Connectivity between entities – previous state 
 
 
4. WYKORZYSTANIE SIECI IP DO INTEGRACJI 

SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH 
 
Połączenia central telefonicznych realizowane są za pomocą interfejsów w standardzie E1. Przepu-
stowość takiego łącza wynosi 2,048 Mb/s w trybie full duplex (32 · 64 kb/s = 2048 kb/s) i jest dzie-
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lona na 32 szczeliny czasowe (TS0–TS31). Takie rozwiązanie pozwala na jednoczesną transmisję 
30 połączeń głosowych. Z kolei sieci IP nie są wprost przygotowane do transmisji danych w takim 
standardzie. 
 Powszechnie stosuje się dwie metody transmisji danych głosowych dla integracji central telefo-
nicznych. Pierwszy ze sposobów polega na konwersji sygnałów TDM do IP. W tego typu rozwią-
zaniu nie stosuje się zwykle kodeków kompresji głosu. Transmisja odbywa się pomiędzy dwoma 
punktami (punkt–punkt). Połączenia w sieci teleinformatycznej pomiędzy urządzeniami realizują-
cymi konwersję sygnałów TDM na IP zestawione są na stałe i zajmują w tej sieci pasmo około 
2 Mbps dla każdego kanału E1. W przypadku konieczności integracji więcej niż 2 central telefo-
nicznych konieczne jest wyznaczenie centrali tranzytowej aranżującej ruch telekomunikacyjny 
w sieci. Tego typu rozwiązanie przedstawione jest na rysunku 3. 

 

 
 
Rys. 3. Połączenie central za pomocą TDM over IP 
Figure 3. TDM over IP between PBXes 

 
 Tego typu rozwiązanie w sieci KW S.A. jest wykorzystywane dla zapewnienia jednej z dróg 
łączności pomiędzy centralami telefonicznymi zlokalizowanymi na poszczególnych Ruchach ko-
palń wieloruchowych. 
 Druga metoda integracji central telefonicznych z wykorzystaniem sieci IP jest realizowana po-
przez uruchomienie bramy głosowej (mediagateway) podłączonej do centrali telefonicznej (za po-
mocą łącz E1) i do sieci IP (routera) wykonującej konwersję ruchu telefonicznego na pakiety IP. 
Brama głosowa ma zaimplementowane funkcje centrali telefonicznej. Posiada możliwość kierowa-
nia ruchem w zależności od wybranego przez abonenta numeru telefonu. Zajętość pasma w sieci IP 
nie jest w przypadku bram głosowych stała i zależy od natężenia ruchu telekomunikacyjnego. 
W przypadku bram głosowych można zastosować kodeki głosu realizujące kompresję głosu oraz 
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mechanizmy eliminacji echa. Rolę centrali tranzytowej w tym rozwiązaniu pełni tzw. Softswitch 
sterujący bramami głosowymi. W odróżnieniu od rozwiązań „klasycznych” transmisja głosu odby-
wa się bezpośrednio między urządzeniami mediagateway. Połączenie w sieci IP pomiędzy dwoma 
bramami głosowymi zestawiane jest wyłącznie na czas trwania rozmowy telefonicznej pomiędzy 
abonentami central PBX podłączonych do tych bram głosowych. Plan numeracyjny przechowywa-
ny jest wyłącznie w Softswitch-u i może być łatwo zmieniany. Softswitch przechowuje również pli-
ki bilingowe do przygotowania rozliczeń z abonentami za zrealizowane połączenia. 
 Po dokonaniu analizy rozwiązań dostępnych na rynku w Kompanii Węglowej wybrano rozwią-
zanie integracji systemów telekomunikacyjnych z wykorzystaniem tej drugiej metody, na bazie roz-
wiązań firmy CISCO. Koncepcję takiego rozwiązania przedstawia rysunek 4. 
 
 

 
 
Rys. 4. Integracja systemów telekomunikacyjnych z wykorzystaniem bram głosowych 
Figure 4. Telecommunications system integration with voice gateways 
 
 
 Schemat całego zintegrowanego systemu telekomunikacyjnego łączącego wszystkie oddziały 
KW S.A. przedstawiony jest na rysunku 5. Całość systemu obejmuje redundantne urządzenia soft-
switch (CISCO PGW 2200), bramy głosowe CISCO AS5350, serwery billingowe (CISCO BAMS) 
oraz infrastrukturę sieci WAN Kompanii Węglowej S.A. System posiada punkty styku z kilkoma 
operatorami telekomunikacyjnymi co gwarantuje niezawodny dostęp KW S.A. do usług sieciowych 
realizowanych przez tych operatorów. Punkty styku z operatorami telekomunikacyjnymi zrealizo-
wane są w 2 lokalizacjach – w Katowicach i w siedzibie Zakładu Informatyki i Telekomunikacji 
w Rybniku. 

SEP 2011, Sesja: Systemy telekomunikacyjne, monitoring i wizualizacja podziemnej eksploatacji złóż 

– 1476 –



 

 

 
 
Rys. 5. Zintegrowany system telekomunikacyjny KW S.A. 
Figure 5. Kompania Weglowa integrated communications system 
 
 
5. KOMPANIA WĘGLOWA S.A. – OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY 

Kompania Węglowa S.A. jest operatorem telekomunikacyjnym wpisanym do rejestru operatorów 
pod numerem 141. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzją DRTD-SMP-6043-16/06 (10) 
z dnia 26 kwietnia 2007 stwierdził, że Kompania Węglowa S.A. jako przedsiębiorca telekomunika-
cyjny zajmuje znaczącą pozycję na rynku świadczenia usługi zakończania połączeń. Dla realizacji 
uprawnień jak i obowiązków wynikających z faktu bycia operatorem, dla wymiany ruchu teleko-
munikacyjnego z innymi operatorami telekomunikacyjnymi stworzone są tzw. operatorskie punkty 
styku. Są to odpowiednio wyposażone centrale telefoniczne, w których następuje połączenie sieci 
operatorów i gdzie odbywa się rozliczenie za wygenerowany ruch telekomunikacyjny w sieci dru-
giego operatora. W ten sposób kupowane usługi telekomunikacyjne (pomiędzy operatorami teleko-
munikacyjnymi) są znacznie tańsze od usług rozliczanych na zasadach abonenckich. 
 Parametry techniczne sieci rozległej KW S.A. jak i względy formalno-prawne umożliwiały in-
tegrację sieci telekomunikacyjnych oddziałów Kompanii Węglowej w jednolity system telekomu-
nikacyjny. Oprócz wpisu do rejestru operatorów telekomunikacyjnych Kompania Węglowa S.A. 
posiada przydzielone przez Prezesa UKE zakresy numeracyjne z krajowego planu numeracyjnego 
dla wszystkich central telefonicznych w Oddziałach. Posiadane przez Kompanię Węglową elektro-
niczne centrale telefoniczne pozwalały na implementację jednocześnie kilku planów numeracyjnych, 
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co pozwoliło na korzystanie w okresie przejściowym z podwójnej numeracji abonenckiej – dotych-
czasowej (numery abonenckie udostępnione przez operatorów dotychczas świadczących usługi te-
lekomunikacyjne) jak i „nowej” numeracji przydzielonej Kompanii Węglowej przez Prezesa UKE. 
Decyzją Zarządu Kompanii Węglowej od 1 stycznia 2011 roku KW S.A. rezygnuje z dotychczas-
wych usług operatorów świadczących do tej pory usługi poszczególnym jej oddziałom na rzecz jed-
nolitego systemu telekomunikacyjnego zbudowanego w technologii VoIP z wykorzystaniem sieci 
WAN. 
 
 
6. WDROŻENIE SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO W KW S.A. 

Nowy zintegrowany system telekomunikacyjny został wdrożony w ciągu 8 miesięcy (wrzesień 2008 
– kwiecień 2009) W trakcie wdrożenia należało wykonać nie tylko prace techniczne związane z re-
alizacją przedsięwzięcia, ale również liczne prace formalno-organizacyjne, związane chociażby 
z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji podstawowej central telefonicznych w ko-
palniach, zmian w planach ruchu kopalń oraz dokonania uzgodnień z operatorami telekomunikacyj-
nymi dotyczących modyfikacji technicznych i organizacyjnych operatorskich punktów styku. 
 Dla central telefonicznych w kopalniach wieloruchowych niezależnie od połączeń z jednolitym 
systemem telekomunikacyjnym Kompanii Węglowej S.A. zestawiono dodatkowe połączenia wyko-
nane w technologii TDM over IP Networks lub bezpośrednie połączenia E1 (G.703). W przypadku 
kopalń Centrum Wydobywczego Południe połączenie takie zrealizowane jest z wykorzystaniem 
mechanizmów CES (Circiut Emulation Service) w sieci ATM. 
 W procesie realizacji projektu istotnym problemem okazała się różnorodność wersji central te-
lefonicznych podlegających integracji, konieczność długotrwałych testów porównawczych syste-
mów bilingowych KW S.A. i operatorów telekomunikacyjnych oraz duża skala przedsięwzięcia 
prowadzonego bez możliwości wstrzymywania ruchu zakładów górniczych. 
 Wszystkim oddziałom Kompanii Węglowej zostały przekazane nowe zakresy numeracyjne przy-
dzielone przez Prezesa UKE z krajowego planu numeracyjnego. W okresie przejściowym wykorzys-
tywane są zarówno numery stosowane obecnie jak i docelowe. Okres przejściowy z dniem 31 grud-
nia 2010 roku zostanie zakończony i od tego dnia KW S.A. będzie wyłącznie korzystać z nowego 
systemu telekomunikacyjnego. 
 Całość przedsięwzięcia realizowana była w czasie „normalnej” pracy integrowanych central te-
lefonicznych. Dla zagwarantowania minimalizacji zakłóceń pracujących systemów telekomunika-
cyjnych większość prac konfiguracyjnych była wykonywana w godzinach nocnych, w których zwyk-
le występuje zmniejszony ruch telekomunikacyjny generowany przez kopalnie i abonentów KW S.A. 
 Wymiernym skutkiem wdrożenia systemu jest znaczne ograniczenie ruchu telekomunikacyjne-
go generowanego przez KW S.A. do sieci operatorów telekomunikacyjnych poprzez „zamknięcie” 
tegoż ruchu w obrębie stworzonej – w opisany powyżej sposób – własnej sieci telekomunikacyjnej. 
Ten fakt, jak również możliwość korzystania przez Kompanię Węglową z rozliczeń międzyopera-
torskich spowodowały znaczne zmniejszenie kosztów ponoszonych przez KW S.A. związanych 
z usługami telekomunikacyjnymi. Zwrot z inwestycji nastąpił po 21 miesiącach funkcjonowania 
systemu [5]. 
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Integrated Communications System in Kompania Węglowa S.A. 
 
We are presenting Kompania Węglowa integrated communications system with this lecture. The in-
tegration was realized on KW TCP/IP WAN and Cisco PGW2200 and AS5x00 voice gateways. 
This solution was implemented to support Kompania Węglowa's role as a service provided and hel-
ped to save considerably on communications costs for the entire group. 
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Wprowadzenie 
 
Pomimo corocznie zmniejszającego się w Polsce wydobycia węgla kamiennego nie maleje poziom 
zagrożeń w kopalniach, a jest wręcz odwrotnie. Wysokiej koncentracji wydobycia coraz częściej 
towarzyszy wysoka koncentracja zagrożeń naturalnych. Szczególnie jest to odczuwalne w ścia-
nach i przodkach głębokich kopalń węgla kamiennego. 

Dla bezpiecznego prowadzenia robót górniczych w takich warunkach niezbędne jest zarówno 
określenie poziomu potencjalnego występujących zagrożeń – wyznaczonego na podstawie zali-
czeń i klasyfikacji i bieżąca ocena tego poziomu [9] dokonywane na podstawie wyników monito-
rowania dostosowanego do danego rejonu wraz z monitorowaniem stanu technicznego i bieżących 
parametrów pracy maszyn i urządzeń ciągów technologicznych [6]. 

Opracowanie jednolitej klasyfikacji dla oceny poziomu potencjalnego oraz rzeczywistego za-
grożeń podjęto w realizowanym przez Główny Instytut Górnictwa – z udziałem grupy specjalistów 
Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG – projekcie strukturalnym pt. „Informatyczny system 
wspomagania kompleksowego zarządzania zagrożeniami górniczymi”. Projekt ten jest sfinanso-
wany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka. Z kolei zastosowanie właściwego sposobu monitorowania, uwzględnia-
jącego wiele nowych aspektów opracowano w ramach projektu badawczego realizowanego przez 
Instytut EMAG we współpracy z ukraińskim instytutem Avtomatgormasz [5]. 

Monitorowanie parametrów atmosfery i poziomu zagrożeń wentylacyjnych w górnictwie pol-
skim oparte jest na systemach z centralnym zasilaniem i czujnikami umieszczonymi na obrzeżach 
kontrolowanych rejonów [10], zazwyczaj zintegrowanymi z systemami sejsmicznymi [2], [3]. Do 
monitorowania stanu pracy i parametrów eksploatacyjnych w górnictwie stosowane są systemy 
opracowane przez producentów maszyn i urządzeń ciągów technologicznych. Dane pomiarowe 
z tych systemów rejestrowane i analizowane są oddzielnie, mimo że zależność warunków środo-
wiskowych od stanu urządzeń produkcyjnych jest ewidentna. Nie można wykluczyć, że takie od-
dzielne analizowanie pozyskiwanych danych mogło w niektórych przypadkach przyczynić się do 
niebezpiecznych zdarzeń. 

 
 

1. Charakterystyka nowej koncepcji kompleksowego monitorowania 
 

W ramach wspomnianego projektu badawczego realizowanego przez Instytut EMAG we współ-
pracy z ukraińskim instytutem Avtomatgormasz [5] opracowany został prototyp nowego systemu, 
w którym założono rozszerzenie zakresu pomiarów, integrację danych o środowisku i informacji 
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technologicznych oraz wprowadzenie elementów krótkoterminowego prognozowania poziomu 
zagrożeń naturalnych. Zmiany te mają na celu poprawę bezpieczeństwa i wyników ekonomicz-
nych zakładów górniczych. Istotne w tym jest wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych 
umożliwiających pełniejszą niż dotychczas analizę parametrów bezpieczeństwa, z kontrolą spro-
wadzoną na niższy poziom, z którego możliwa jest realizacja funkcji automatycznego zatrzymy-
wania ciągów technologicznych przy zagrożeniu wybuchem, a także wypracowywanie i bezzwłocz-
ne przekazywanie zainteresowanym służbom informacji prognostycznych, co pozwala na uniknię-
cie stanów bezpośredniego zagrożenia i związanych z tym przymusowych postojów. 
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Rys. 1. Schemat rozmieszczenia urządzeń dołowych systemu w ścianie wydobywczej 
 
 
Założenia funkcjonalne nowego systemu uwzględniały: 
– rozszerzenie zakresu pomiarów za pomocą czujników stacjonarnych tak, aby możliwa była 

ciągła kontrola parametrów bezpieczeństwa w ścianach i przodkach, czyli tam, gdzie znaj-
dują się źródła zagrożeń, a ich poziom i dynamika są największe, 

– rozszerzenie zakresu pomiarów w ścianach i przodkach o informacje technologiczne (stan 
pracy maszyn i urządzeń, położenie maszyny urabiającej itp.) niezbędne do wypracowywa-
nia prognoz i decyzji sterujących, 

– zapewnienie środków technicznych umożliwiających przetwarzanie i analizę danych po-
miarowych oraz podejmowanie i realizację decyzji sterujących w czasie rzeczywistym w lo-
kalnym (rejonowym) centrum dyspozytorskim, położonym w bezpośredniej bliskości moni-
torowanego obiektu, tzn. ściany lub przodka, 

– zapewnienie środków technicznych umożliwiających transmisję zbieranych i przetworzo-
nych informacji z lokalnych centrów dyspozytorskich na powierzchnię w celu wykorzysta-
nia ich w rutynowej działalności profilaktycznej. 
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Zasadniczym elementem nowej struktury jest zintegrowany światłowodowy system transmisji 
(µZIST), składający się z zestawu lokalnych stacji transmisji danych zabudowanych w czynnych 
ścianach i przodkach przygotowawczych. Stacje lokalne systemu transmisji są wyposażone w in-
terfejsy umożliwiające komunikację z urządzeniami pomiarowymi i technologicznymi zlokalizo-
wanymi w obrębie obiektów monitorowania i umożliwiają przekazywanie danych do lokalnego 
centrum dyspozytorskiego (RCD) oraz do powierzchniowej części systemu monitorowania i pro-
gnozowania. Dla realizacji funkcji ostrzegania o sytuacjach awaryjnych i przedawaryjnych, w sys-
temie przewiduje się również sprzężenie systemu µZIST z urządzeniami głośnomówiącej łączno-
ści technologicznej. Strukturę systemu ilustruje rysunek 1. 

Istotnym zadaniem lokalnych stacji transmisji jest pośredniczenie w zbieraniu danych pomia-
rowych z czujników mierzących parametry bezpieczeństwa i parametry technologiczne oraz ich 
transmisji na powierzchnię i do zestawu urządzeń informatycznych tworzących rejonowe centrum 
dyspozytorskie RCD. Dane pomiarowe dostarczane są w sposób ciągły do lokalnych stacji trans-
misji µZIST ze stacji pomiarowych PPA, PMS, MPT, rozlokowanych w wyrobiskach ścian i przod-
ków. 
 
 
2. Mo liwo ci pomiarowe i przetwarzania danych 
 
Baza danych podziemnej części systemu powinna zawierać rejestrowane na bieżąco wyniki po-
miarów z zakresu aerologii (wentylacja ze szczególnym uwzględnieniem zawartości metanu) [8] 
i stanu obiektów technologicznych oraz oprogramowanie niezbędne do bieżącej analizy stanu za-
grożeń. Z kolei część powierzchniowa zawiera oprogramowanie przeznaczone do wykonywania 
prognoz stężenia gazów w rejonie ściany. Parametry środowiska, określające poziom zagrożeń, są 
– zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 1– monitorowane przez następujące rodzaje 
stacji pomiarowych: 

– stacje PPA służące do wykonywania pomiarów jakości i ilości powietrza (CO, O2, prędkość 
przepływu powietrza, ciśnienie, temperatura), zlokalizowane na końcach wyrobiska ścia-
nowego – na jego wlocie i wylocie, 

– stacje PMS służące do akwizycji danych metanometrycznych za pomocą sieci czujników 
(M) rozmieszczonych wzdłuż wyrobiska ścianowego, z możliwością wykorzystania komu-
nikacji bez-przewodowej, 

– stacje MPT przeznaczone do akwizycji stanów podstawowych urządzeń ciągów technolo-
gicznych w rejonie ściany, tj. kombajnu, obudowy zmechanizowanej i przenośników. 

Ponadto w kopalniach zagrożonych tąpaniami zestaw pomiarowy może być uzupełniony o sta-
cję akwizycji danych sejsmicznych monitorującą sygnały z sieci geofonów. 

Dane ze wszystkich monitorowanych urządzeń (wentylacja, metan, maszyny i urządzenia cią-
gów technologicznych, ew. sejsmologia) są przekazywane do lokalnej stacji transmisji, a stąd do 
urządzeń komputerowych rejonowego i powierzchniowego centrum dyspozytorskiego. Analiza 
danych może być zatem realizowana zarówno lokalnie w RCD, gdzie wykorzystuje się proste al-
gorytmy zapewniające lokalną kontrolę i ostrzeganie załogi z wykorzystaniem systemu głośno-
mówiącej łączności technologicznej, jak również w stacji kontroli i nadzoru na powierzchni ko-
palni. 

Bieżące monitorowanie parametrów wentylacyjnych, bezpieczeństwa i produkcji wykorzysty-
wane może być przez personel podziemny i kierownictwo kopalni. Jednakże dane pomiarowe 
zbierane na bieżąco przez system umożliwiają także realizację szeregu przydatnych w praktyce 
obliczeń i analiz, które są wprawdzie określone w polskich przepisach górniczych, ale nie zawsze 
możliwe do realizacji w obecnie stosowanych systemach monitorowania. Jednak najistotniejszą 
nowością jest prognozowanie trendów zmian wartości o szczególnym znaczeniu, np. stężenia me-
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tanu, prędkości powietrza, tlenku węgla, temperatury powietrza itp. W części powierzchniowej 
systemu stosuje do tego celu metody analizy wieloczynnikowej i wnioskowania maszynowego [6], 
[7] z uwzględnieniem informacji o stanie maszyn i wyposażenia technologicznego. Z kolei w czę-
ści dołowej realizowane są proste, szybkie algorytmy średniej ruchomej w oparciu o wyrażenie: 

 

 
n

A.......AAF 1nt1rr
t   (1) 

gdzie: 
A –  wartość liczbowa parametru w danym momencie, 
t –  łączna liczba punktów w serii pomiarowej, 
n –  liczba określająca okres uśredniania, 
r –  kolejny punkt serii pomiarowej. 
 
Poza bieżącym monitorowaniem stężenia tlenku węgla i innych parametrów aerologicznych, 

w systemie możliwe jest bieżące wyznaczanie wskaźników wykorzystywanych do wczesnego wy-
krywania pożarów podziemnych, takich jak: 

– objętość tlenku węgla COv według wzoru:  
 
 001,0qvv CO

''
CO [l/min] (2) 

gdzie: 
v  –  wydatek powietrza (m3/min), 

CO
''q  –  stężenie tlenku węgla (ppm), 

 
– przyrost stężenia tlenku węgla ΔCO według wzoru: 
 

 xCOCOCO  [%] (3) 
gdzie: 
COx –  zawartość tlenku węgla w prądzie powietrza wlotowego, 
CO  –  zawartość tlenku węgla w prądzie powietrza wylotowego, 
jak również prognozowanie trendów w zmianach tych współczynników. 
 
Oprócz bieżącego monitorowania prędkości powietrza υ [m/s], obliczanie wydatku powietrza 

w prądzie dopływowym do ściany v  po uprzednim wprowadzeniu do algorytmu wartości przekro-
ju poprzecznego wyrobiska A [m2] w stacji pomiarowej, zgodnie z wzorem: 
 
 60Av  [m3/min] (4) 

   
Obliczanie i bieżące monitorowanie rozkładu pola potencjałów aerodynamicznych [1] możliwe 

jest poprzez wykorzystanie wyników pomiarów ciśnienia barometrycznego [Pa], prędkości powie-
trza [m/s], temperatury [ C] i wilgotności względnej [%] w odpowiednim algorytmie, który zawie-
ra również wprowadzaną do niego wartość głębokości niwelacyjnej [m] do algorytmu. Możliwe 
jest więc obliczenie wartości potencjału aerodynamicznego w każdym monitorowanym węźle sieci 
wentylacyjnej. 

Monitorowanie poziomu zagrożenia tąpaniami (aktywności sejsmicznej górotworu) na pod-
stawie danych z sieci geofonów poprzez wykrywanie i akwizycję zjawisk sejsmicznych oraz okre-
ślanie energii wstrząsów. 
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System ten po wykryciu (lub przewidzeniu) każdego nienormalnego, krytycznego lub niebez-
piecznego stanu wysyła adekwatne ostrzeżenie i/lub wiadomość do załogi zatrudnionej w zagro-
żonym rejonie i do powierzchniowego systemu dyspozytorskiego nadzoru. 
 
 
 
3. Wybrane elementy istotne nowego systemu  
 
Prototypowy system ma strukturę rozproszoną, składającą się z oddzielnych stacji pomiarowych, 
które monitorują stan zagrożeń naturalnych w najbardziej niebezpiecznych punktach obiektów 
technologicznych oraz stan pracy urządzeń i maszyn dołowych ciągów technologicznych. Infor-
macje zbierane w stacjach pomiarowych są przesyłane do rejonowego centrum dyspozytorskiego 
zlokalizowanego w pobliżu monitorowanego obiektu. Sprzęt komputerowy zainstalowany w rejo-
nowym centrum dyspozytorskim umożliwia bieżącą analizę danych i wizualizację, a także wypra-
cowywanie prognoz rozwoju zagrożeń w postaci krótkookresowych trendów. Informacje o zaist-
niałych lub prognozowanych sytuacjach wzmożonego zagrożenia mogą być rozgłaszane na obsza-
rze monitorowanego obiektu za pośrednictwem urządzeń systemu łączności głośnomówiącej. Wy-
brane informacje o stanie zagrożeń są transmitowane na powierzchnię, do dyspozytorni głównej, 
za pomocą światłowodowego systemu transmisji. Taka konstrukcja systemu zapewnia minimali-
zację kosztów okablowania niezbędnego do jego budowy i działania. 

Odmienność tego nowego systemu monitorowania zagrożeń i nowa filozofia działania spowo-
dowały, że w opracowanym prototypie nie mogły być zastosowane istniejące czujniki i urządzenia 
transmisji danych. Konieczne było opracowanie kilku nowych elementów z zakresu przyrządów 
pomiarowych i transmisyjnych 

Pierwsze z nich to czujniki parametrów aerologicznych do pomiaru składu chemicznego i pa-
rametrów fizycznych powietrza kopalnianego. Zastosowano tu czujniki budowy iskrobezpiecznej 
kategorii ia, które mogą pracować w atmosferze wybuchowej. Przystosowane są do zasilania na-
pięciem o wartości znamionowej 12 V DC i wyposażone w interfejs przewodowy standardu CAN 
lub RS-485, który służy do komunikacji z monitorem stacji akwizycji danych w układzie magistra-
lowym. Czujniki wymagające okresowej kalibracji wyposażone są w interfejs radiowy ZigBee 2.4 
GHz. Interfejs ten, oprócz możliwości bezprzewodowej kalibracji, może także być wykorzystany 
do transmisji danych pomiarowych drogą radiową. 

Zestaw czujników parametrów aerologicznych tworzą czujniki gazometryczne typoszeregu 
Exx o jednolitej konstrukcji mechanicznej i elektronicznej, w tym czujnik metanu ECH (rys. 2) 
oraz czujniki do pomiaru innych parametrów (CO, CO2, O2) przystosowane do wymagań systemu 
(zasilanie, sygnał wyjściowy) czujniki parametrów fizycznych AS-3CR (prędkość przepływu po-
wietrza) i THP-2CR (ciśnienie bezwzględne wilgotność, temperatura). 

Drugim elementem jest Pulpit operatorski POp-2 (rys. 3) w wersji iskrobezpiecznej kategorii 
ia, umożliwiający akwizycję, wizualizację i archiwizację danych z sieci iskrobezpiecznych czujni-
ków parametrów aerologicznych i technologicznych, wyposażonych w interfejs magistrali CAN 
lub RS485. Dane te przesyłane są do urządzeń transmisji danych z wykorzystaniem separowanego 
interfejsu RS485. W tej funkcji pulpit jest wykorzystywany w systemie monitorowania i progno-
zowania zagrożeń, gdzie pełni rolę monitora lokalnych stacji akwizycji danych pomiarowych. W za-
leżności od wersji oprogramowania i konfiguracji złącz może pracować (rys. 1) jako monitor stacji 
pomiaru parametrów aerologicznych (PPA), metanometrycznych (PMS) lub technologicznych 
(MPT). 
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Rys. 2. Czujnik metanu ECH w dwóch wersjach wykonania 

 
 
 
 

 
Rys. 3. Pulpit operatorski POp-2 

 
 
Kolejnym z nowych elementów jest Zasilacz akumulatorowy EZA-1 (rys. 4), również w wyko-

naniu iskrobezpiecznym, przeznaczonym (jako zasilacz buforowy) do zasilania elektrycznych 
urządzeń iskrobezpiecznych wymagających stabilizowanego napięcia stałego 12 V w sytuacjach 
awaryjnych, gdy zasilanie sieciowe zostało wyłączone. W prototypowym systemie monitorowania 
i prognozowania zagrożeń jest wykorzystywany do buforowego zasilania monitorów (pulpitów 
operatorskich) i czujników stacji pomiarowych parametrów aerologicznych i metanometrycznych 
dla zapewnienia wymaganej przepisami autonomicznej pracy w okresach, gdy wyłączone jest zasi-
lanie sieciowe. 
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Rys. 4. Zasilacz akumulatorowy EZA-1 

 
 
Następną nowością w systemie jest Górniczy komputer przemys owy GKP-09 (rys. 5) prze-

znaczony do wizualizacji, rejestrowania oraz sterowania procesem wydobywczym w kopalni wę-
gla kamiennego. Komputer klasy IBM PC wraz z pozostałymi podzespołami zamknięty jest 
w ognioszczelnej osłonie i może pracować w środowiskach zaliczanych do stopnia a, b, c niebez-
pieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. W sys-
temie monitorowania i prognozowania zagrożeń komputer GKP-09 pełni rolę terminala i jest na 
schemacie systemu (rys. 1) oznaczony symbolem TRCD. Wersja iskrobezpieczna komputera może 
służyć jako serwer rejonowego centrom dyspozytorskiego, zasilany podczas przerw w zasilaniu 
sieciowym z zasilacza akumulatorowego EZA-1 

 
 

 
Rys. 5. Górniczy komputer przemysłowy GKP-09 
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Ostatnim z istotnych elementów jest System transmisji, pozwalający na współpracę urządzeń 
dołowych systemu monitorowania i prognozowania zagrożeń z dowolnego typu systemem trans-
misji, wyposażonym w interfejs RS-485. W rozwiązaniu prototypowym zastosowano opracowany 
w ITI EMAG system typu µZIST, zaprojektowany jako uniwersalny światłowodowy system trans-
misji o dużej przepustowości. System składa się z oddzielnych pod względem konstrukcyjnym 
i funkcjonalnym urządzeń, w terminologii systemu nazywanych modułami, z których można bu-
dować struktury komunikacyjne w układach ringu, struktury drzewiaste i mieszane o różnej wiel-
kości, zależnie od potrzeb, upodobań i możliwości finansowych użytkownika. 

Obecnie dostępne są trzy moduły systemu µZIST: 
– podstawowy element systemu – moduł transmisyjny typu Mt-FSE, spełniający funkcję 

punktu koncentracji danych i węzła światłowodowej sieci szkieletowej, 
– moduł interfejsów Mi-RS4 (zespół interfejsów RS-422/485), 
– moduł radiowego punktu dostępowego ZG-1x. 
Wraz z rozwojem systemu, w zależności od zapotrzebowania, zestaw ten może być uzupełnia-

ny o kolejne moduły i punkty dostępowe. 
 
 
 
4. Podsumowanie 
 
Wprowadzenie proponowanych nowych rozwiązań technicznych umożliwiło bardziej dogłębne 
analizy parametrów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń oraz parametrów technologicznych 
na najniższym poziomie struktury systemu, tj. w pobliżu czoła ściany. 

Oprócz funkcji automatycznego wyłączania urządzeń technologicznych w przypadku zagroże-
nia wybuchem, proponowany system wypracowuje i natychmiast wysyła do wszystkich zaintere-
sowanych pracowników dane i wiadomości pozwalające im uniknąć bezpośrednich zagrożeń oraz 
związanych z nimi przestojów i ewakuacji pracowników. 

Zmiany wprowadzone w nowym systemie monitorowania i prognozowania zagrożeń mają na 
celu poprawę bezpieczeństwa i wyników ekonomicznych górnictwa. 

Przeprowadzone w niegazowej kopalni Guido testy funkcjonalne systemu oraz w zagrożonej 
wybuchami metanu kopalni Bielszowice badania terenowe pozwoliły na sprawdzenie nowo zapro-
jektowanych przyrządów pomiarowych i sprzętu telekomunikacyjnego w różnych, w tym w bar-
dzo trudnych warunkach. 

Wyniki badań potwierdzają, że nowa koncepcja realizacji monitorowania i predykcji jest moż-
liwa do zastosowania w praktyce. Badania te zostały wsparte finansowo przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego jako projekt badawczy w latach 2007-2010.
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Zintegrowane systemy automatyzacji cian 
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Bucyrus Europe GmbH, Niemcy 
 
 
 

1. Jak osi gn  maksymaln  produkcj ? 
 
Maksymalizacja produkcji w ścianowych systemach wybierania wymaga optymalizacji trzech 

elementów: zainstalowanej zdolności produkcyjnej, dostępności oraz wydajności ściany. Zainsta-
lowana zdolno  produkcyjn  definiuje się poprzez parametry urządzenia: jest to np. moc urabia-
nia kombajnu lub struga, bądź szerokość i prędkość przenośnika ścianowego. Ponieważ ściana 
może działać poprawnie tylko wtedy, gdy wszystkie podsystemy pracują, dost pno  określa się 
jako czas, przez który cały system jest gotowy do pracy. Wydajno  ciany stanowi z kolei miarę 
produkcji wyrażoną jako procent maksymalnej zdolności produkcyjnej. W pełni zintegrowana au-
tomatyzacja ściany optymalizuje wszystkie trzy elementy, pozwalając uzyskać maksymalne wy-
dobycie. 

 
  G ówne podsystemy:

   Kombajn lub strug 
   Przeno nik cianowy 
   Przeno nik pod cianowy 
   Obudowa cianowa 
   Napinanie a cucha 

 
PMC® - Programmable Mine Control 
(Programowalne Sterowanie Wydobyciem)  

Powierz chnia 
  

Zasilanie 

Przeno nik  
pod cianowy 

  

Nap d  
g ówny 

  

W giel 
Strug

 
Przeno nik 

cianowy

 

Zasilanie 
  

Nap d  
zwrotny 

 
 

Rys. 1. Widok podstawowych podsystemów w ścianie strugowej 
 
W systemach autonomicznych systemach automatyzacji (bez integracji), każdy z podsystemów 

– takich jak kombajn, strug, przenośnik ścianowy, obudowy ścianowe i napędy przenośnika – po-
siada własny dedykowany system automatyzacji. Na rys. 1 pokazano elementy konwencjonalnej 
zautomatyzowanej ściany strugowej. 
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2. Rodzina sterowników PMC® 
PMC® to skrót od Programmable Mining Control (Programowalne Sterowanie Wydobyciem) 
i tym ogólnym terminem określa się wszystkie programowalne sterowniki firmy Bucyrus używane 
w górnictwie podziemnym. Wszystkie sterowniki PMC® opierają się na tej samej rodzinie proce-
sorów, różnią się za to wyglądem oraz liczbą i typem interfejsów wejścia i wyjścia, w zależności 
od zastosowania. Zadania sterowania rozdzielane są pomiędzy poszczególne sterowniki. Istnieją 
cztery warianty sterowników: 

– PMC®-R: przeznaczony do sterowania obudową ścianową i wykonywania mniejszych za-
dań w zakresie sterowania. 

– PMC®-D: stosowany do sterowania napędów często w układach ze sprzężeniem zwrot-
nym. 

– PMC®-V: stosowany głównie do wizualizacji danych oraz ustawiania parametrów w sys-
temach PMC®-D. 

– PMC®-P: pełniący role interfejsu pomiędzy wewnętrzną siecią sterowników PMC® a ze-
wnętrzna siecią komputerową. 

 

 
 

Rys. 2. Zestawienie sterowników PMC® 

2.1. Sterowanie obudow  cianow  (PMC®-R - Roof Support Control) 
Sterowanie obudowami ścianowymi ma bardzo złożony charakter. Bucyrus przyjął filozofię „roz-
proszonego sterowania w każdej sekcji”. Każda sekcja wyposażona jest w sterownik PMC®-R. 
Dostępny jest szeroki asortyment czujników, w tym czujniki ciśnienia, odległości, podczerwieni, na-
chylenia i zbliżenia, a PMC®-R oferuje też różne tryby pracy sekcji oraz sterowanie wszystkimi 
funkcjami sekcji. Usterki są łatwo diagnozowane i naprawiane, ponieważ każdy element sterujący 
może zapytywać elementy sąsiadujące. 

Sterownik PMC®-R wyposażony jest w całkowicie nową generację procesorów, znacznie 
większą moc obliczeniową i pojemność pamięci, a także oferuje znacznie większą szybkość trans-
misji danych w komunikacji pomiędzy sterownikami obudowy. Najważniejsze cechy to uniwer-
salność zastosowania oraz parametryzacja portów z tyłu urządzenia. Uniwersalna parametryzacja 
portów pozwala na wdrażanie różnych funkcji w jednym i tym samym porcie w zależności od 
wymagań klienta i zastosowania. Oznacza to na przykład, że z portu można uczynić interfejs ko-
munikacji szeregowej, port czujnika lub port służący do sterowania pojedynczym/podwójnym 
elektrozaworem. Na etapie projektowym klient decyduje o tym, jaką funkcję przypisać do jakiego 
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portu, ile czujników potrzebnych jest do optymalnej automatyzacji ściany, oraz ile funkcji hydrau-
licznych ma być kontrolowanych przez PMC®-R.  

Można też zdefiniować dodatkowe systemy, z którymi będzie się komunikował system PMC® 
korzystając z dwukierunkowej transmisji (BiDi). Nowatorska opcja pozwalająca na sterowanie do 
trzech zestawów elektrozaworów przez jeden PMC®-R znacznie zwiększa zakres zastosowań tego 
sterownika. Możliwość obsługi dużych zadań w zakresie automatyzacji, takich jak sterowanie sek-
cjami obudowy dla wybierania ścianowym systemem podbierkowym  (LTCC1). Sterownik można 
również wykorzystywać do specjalnych zadań w pobliżu ściany, takich jak napinanie łańcucha lub 
sterowanie stacjami pomp. 
Każdy PMC®-R zawiera pełną wersją oprogramowania sterującego, co pozwala sterować całą 
ścianą. Otrzymuje również wszystkie informacje zewnętrzne, takie jak położenie i prędkość kom-
bajnu lub struga, prędkość przenośnika i napięcie łańcucha. Każdy PMC®-R instaluje się „nieza-
leżnie” w ścianie i może komunikować się z zewnętrznymi komputerami, pozwalając operatorowi 
sterować całą ścianą z dowolnej sekcji obudowy ścianowej – zazwyczaj w ścianach urabianych 
strugami. 

 

 
 

Rys. 3. PMC®-R Roof Support Control – sterowanie obudową ścianową 

2.2. System PMC®-D 
System PMC®-D przeznaczony jest do sterowania napędami w pętli otwartej i zamkniętej i obej-
muje sterownik PMC®-D, sterownik PMC®-V służący do wizualizacji i obsługi, a także różne 
czujniki i siłowniki. System skonstruowano dla różnych typów układów sterujących, a także dla 
napędu ze sterowanym rozruchem (CST2) przenośników zgrzebłowych, zabezpieczenia przeciąże-
niowego przekładni, układu nadrzędnego sterowania silnikami przekształtnikowymi, itd. 

1LTCC -  Longwall Top Coal Caving  
2 CST - Controlled Start Transmission 
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2.3.  PMC®-D (Drive Control Unit – jednostka sterowania nap dem) 
Sterownik PMC®-D (Drive Control Unit) jest sercem systemu PMC®-D. Jednostkę tę, zazwyczaj 
przeznaczoną do pracy z przekładnią lub napędem, montuje się przeważnie w pobliżu urządzenia 
lub układu, którym steruje. 

Sterownik PMC®-D wyposażony jest we wszelki sprzęt potrzebny, aby skutecznie sterować 
licznymi funkcjami typowego układu napędowego. Jednostkę sterującą można podłączyć do 
skrzynki rozdzielczej wewnątrz przekładni (np. przekładni CST), aby umożliwić podłączenie 
czujników i siłowników. Solidne połączenie skrzynki rozdzielczej za pomocą 37-wtykowego 
ekranowanego kabla znacznie zwiększa dostępność systemu w porównaniu do wcześniejszych 
technologii. 

 

 
 

Rys. 4. PMC®-D Drive Control – sterowanie napędem 

2.4. Sterownik wizualizacji (PMC®-V -Visualization Control Unit)  
Sterownik PMC®-V zapewnia operatorowi interfejs do wszystkich sterowników PMC®-D. Opera-
tor może dzięki niemu ustawić parametry sterowników, a także przechowywać i przeglądać dane 
systemowe. 

PMC®-V zawiera 24 klawisze pozwalające na łatwą obsługę i 4 calowy wyświetlacz VGA 
umożliwiający wizualizację danych. Wyświetlacz prezentuje graficznie trendy, ostrzeżenia oraz 
komunikaty o ewentualnych błędach. Operator może wybierać język obsługi (np. angielski, nie-
miecki, rosyjski i chiński). 

Wyświetlacz PMC®-V pokazuje wszystkie dostępne dane pochodzące z przekładni. Obejmują 
one wartości sygnałów wyjściowych przetworników, informacje o statusie, parametry globalne 
i lokalne oraz status sieci. Przywoływanie i wymiana danych jest możliwa z dowolnego PMC®-V 
w sieci (np. sterowniki napędu głównego i zwrotnego).  
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Rys. 5. PMC®-V (Visualization Control Unit – jednostka sterowania wizualizacją) 
 
Elementem zewnętrznym sterownika wizualizacji jest graficzny wyświetlacz LCD umieszczo-

ny obok czterorzędowej klawiatury zawierającej 24 klawisze. Wyświetlacz może wyświetlać ele-
menty graficzny i znaki specjalne, a w szczególności cyrylicę i znaki chińskie. 

2.5. Sterowanie przeno nikiem cianowym 
Przenośnikami ścianowymi można sterować za pomocą odrębnych sterowników PMC®-D 
i PMC®-V. Stosuje się jeden PMC®-D na każdy napęd, i przynajmniej jeden PMC®-V na każdą 
ścianę, zainstalowany w bezpiecznym miejscu dla operatora. W praktyce klienci decydują się na 
prawie równą liczbę PMC®-D i PMC®-V w ścanie ze względu na wygodę, jaka się z tym wiąże. 

2.6. Sterowanie strugiem 
Sterowanie struga dobywa się poprzez sterowanie jego napędami za pośrednictwem sterowników 
PMC®-D. Położenie struga jest określane poprzez pomiar drogi jaka przebył łańcuch napędu. 
Układ sterowania jest uzupełniany przez sterownik wizualizacji  PMC®-V. 
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2.7. Sterowanie kombajnem 
Firma Bucyrus opracowała rozproszony system sterowania i monitorowania pracy kombajnu. Mo-
dułowa konstrukcja systemu sterowania pozwala na jego konfigurację w zależności od indywidu-
alnych potrzeb uzytkownika – od podstawowego monitorowania do zaawansowanej automatyzacji 
i transmisji danych. System sterowania PMC® Evo-S wykorzystuje transmisję danych siecią Et-
hernet. 

W 2002 roku firma Bucyrus opracowała i wprowadziła automatyzację wykorzystującą sterowa-
nie stanu3. Dzięki temu kombajn może pracować dokładnie zgodnie z procesem produkcyjnym 
określonym przez operatora, co obejmuje kierunki, prędkości, wysokość ramienia, położenie osło-
ny, a także tryby sterowania ramieniem urabiającym. System dopuszcza do 500 stanów, wraz 
z czynnościami i warunkami podlegającymi spełnieniu przed przejściem do następnego stanu. 

3. Ograniczenia autonomicznych systemów automatyzacji 
Dedykowane autonomiczne układy sterowania podsystemami ograniczane są poprzez swoje spe-
cyfikacje i mogą reagować wyłącznie na swoje dane wewnętrzne. Instalacja wymaga dużego wy-
siłku, a elastyczność w zakresie spełniania potrzeb klientów jest niska, ponieważ elementy sterują-
ce różnymi podsystemami są często pozyskiwane od różnych (często konkurujących z sobą) do-
stawców. Ponieważ nie ma sieci – ani danych z innych sterowników – poszczególne podsystemy 
nie mogą brać pod uwagę stanu mechanicznego lub elektrycznego innych podsystemów. 

Funkcjonalność jest ograniczona i trudno ją poprawić, ponieważ każdy system posiada własne 
elektryczne i fizyczne ograniczenia. Zdolność do wprowadzania krótkoterminowych zmian ogra-
niczona jest wymogiem uzyskania certyfikatu iskrobezpieczeństwa. 

4. Integracja automatyzacji 
Kluczem do zwiększenia skuteczności podsystemów oraz systemu jako całości jest integracja po-
szczególnych systemów automatyzacji. 
 Dla realizacji integracji, poszczególne systemy sterowania muszą w miarę możliwości należeć 
do jednej rodziny, jak np. rodzina programowalnych sterowników PMC® firmy Bucyrus, a jeśli 
nie jest to możliwe, potrzebny jest wysoki stopień zintegrowania pozostałych systemów, jak np. 
sterowania kombajnem lub strugiem. Zapewnia to interoperacyjność, jeżeli chodzi o interfejsy, ty-
py danych i poziomy automatyzacji.  

Zintegrowany system sterowania powinien również zapewniać standardowy protokół komuni-
kacyjny (np. Ethernet/IP) i pozwalać na włączanie zewnętrznych elementów sterujących i urzą-
dzeń zewnętrznych dostawców.  

Systemy automatyzacji firmy Bucyrus stosują dwukierunkową transmisję danych, a także ste-
rowniki wizualizacji, dla których dostępny jest szeroki asortyment odpowiedniego oprogramowa-
nia. Wspierają one integrację systemów wykorzystujących bezprzewodową sieć komputerową 
(WLAN), urządzenia i systemy spełniające wymagania  LASC4 a także sterowniki PLC od ze-
wnętrznych dostawców, połączonych z urządzeniami firmy Bucyrus siecią Ethernet/IP. Daje to nie 
tylko większą dostępność informacji o statusie każdego podsystemu, ale oznacza również, że dzia-
łanie może zostać podjęte w oparciu o ogólny obraz systemu, a nie tylko o dane z pojedynczego 

3 ang. State Based Control (State-Base Automation) 
4 Longwall Automation Steering Committee - Komitet Steruj cy ds. Automatyzacji cian 
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układu. Umożliwiono też w ten sposób uzyskanie nowej funkcjonalności zarówno dla systemu ja-
ko całości, jak i dla poszczególnych jednostek. 

Jeżeli np. organy urabiające kombajnu przekroczą pewną wysokość, do obudów ścianowych 
na drodze kombajnu może zostać wysłane ostrzeżenie zapobiegające kolizji. Aby produkcja od-
bywała się bardziej płynnie, można też zmniejszyć prędkość kombajnu lub struga, jeżeli obciąże-
nie przenośnika zgrzebłowego lub taśmowego (wykryte poprzez zmierzenie poboru mocy przez 
napęd) zbliża się do maksymalnej wartości. Prędkość kombajnu lub struga można również zmniej-
szyć, jeżeli system obudowy ścianowej nie jest w stanie dotrzymać im kroku. 
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Funkcje wy szego rz du 

Bucyrus
Globalne funkcje i wspieranie wydobycia

Poprawione funkcje, 
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Rys. 6. Od systemów autonomicznych do w pełni zintegrowanej automatyzacji ściany 
 
Na rys. 6 pokazano rosnący stopień złożoności systemów automatyzacji podczas przejścia od 

układów autonomicznych do w pełni zintegrowanego systemu. Poziom dolny (w kolorze niebie-
skim) pokazuje systemy autonomiczne: osobne elementy sterują obudowami ścianowymi, maszy-
nami urabiającymi i napędami przenośników. Następny poziom (zielony) pokazuje połączenie 
tych warstw w jedną sieć PMC® poprzez Ethernet/IP. Pozwala to na wprowadzenie dodatkowych 
funkcji na trzecim poziomie (pomarańczowym), takich jak sterowanie profilem skrawu5 i wyrów-
nanie przodka, a także na włączenie aplikacji od podmiotów zewnętrznych, przy czym w przyszło-
ści mogą zostać wprowadzone dalsze usprawnienia. Wszystko to, łącznie z analizą, wizualizacją 
oraz połączeniem z aplikacjami biznesowymi wszelkiego rodzaju, pozwala na poprawę zarządzania 
oraz wprowadzenie funkcji diagnostycznych i konserwacyjnych, jak pokazano w pierwszym wier-
szu (fioletowym). Bardziej szczegółowo strukturę tę przedstawiono na rys. 8, gdzie widać całość 
systemów sterowania wykorzystywanych w ścianie.  
 

5 Enhanced Horizon Control (EHC) 
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Rys. 7. Zintegrowany system Bucyrus – automatyzacja z jednego źródła 

5. Najnowsze rozwi zania dla automatyzacji cian 

5.1. Cyfrowy asystent górnika – Miner’s Digital Assistant (MDA) 
W przeszłości wiele problemów można było rozwiązać przy pomocy multimetru, ale zastosowanie 
nowych, złożonych systemów transmisji bezprzewodowej i światłowodowej wymaga nowych 
urządzeń diagnostycznych. Dla zaspokojenia takich potrzeb firma Bucyrus oferuje urządzenie 
nazwane Miner’s Digital Assistant (MDA). 

Urządzenie, wyposażone w obudowę o stopniu ochrony IP 65, jest przeznaczone do stosowa-
nia w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. Port szeregowy pozwala na bezpośrednie połą-
czenie ze sterownikami PMC®, a port diagnostyczny pozwala monitorować jakość sygnału i pa-
rametry transmisji, a także wyświetlać klientów zalogowanych do sieci.  

MDA wyposażono w kartę pamięci o pojemności 1 GB do przechowywania programów i da-
nych. W MDA można przechowywać dokumenty serwisowe, instrukcje obsługi produktu i inne 
informacje – lub uzyskiwać do nich dostęp przez sieć – tym samym oszczędzając czas i wysiłek 
potrzebne na wyjeżdżanie na powierzchnię w celu przejrzenia dokumentacji technicznej. MDA 
może również przechowywać oprogramowanie i kopie zapasowe np. dla elektrohydraulicznych 
elementów sterujących obudową ścianową (PMC®-R) oraz sterowników napędu (PMC®-D), tym 
samym eliminując konieczność posługiwania się przenośnymi pamięciami i kontrolerami USB, 
ponieważ specjalnie opracowany interfejs pasuje do wszystkich iskrobezpiecznych interfejsów 
systemu PMC®. 

Postęp i powodzenie każdego załadowania danych można monitorować za pomocą MDA – jest 
to istotne, gdy korzysta się jednocześnie z innego sprzętu bez graficznego interfejsu użytkownika, 
jak np. z płyty z układami solenoidowymi. Dodatkowe (nieprzekazane) dane można pobrać ze ste-

SEP 2011, Sesja: Systemy telekomunikacyjne, monitoring i wizualizacja podziemnej eksploatacji złóż 

– 1496 –



 

 

rowników PMC, tak aby później zabrać je na powierzchnię w celu zanalizowania. MDA pozwala 
również na tworzenie kopii zapasowych wewnętrznego oprogramowania urządzenia przed zainsta-
lowaniem nowej wersji. W przypadku wystąpienia problemów z nowym oprogramowaniem moż-
na łatwo przywrócić poprzednią wersję oprogramowania. 

 

 
 

Rys. 8. Cyfrowy asystent górnika – Miner’s Digital Assistant (MDA) firmy Bucyrus 

5.2. PMC®-P XP Opto Ethernet 
PMC®-P firmy Bucyrus oferuje możliwość realizacji sieci światłowodowej XP Ethernet, zapew-
niającą transmisję danych z szybkością do 1 Mb/s i na odległość do 9 km bez wzmacniaków. 

5.3. PMC®-D20 – sterowanie nap dem z monitorowaniem drga 6 
Firma Bucyrus wspólnie z firmą DMT opracowała mikroprocesorowy monitor drgań7 posiadający 
8 portów SKK24 dla podłączenia czujników drgań. W monitorze można ustawić sygnały alarmo-
we ostrzegające przed ryzykiem uszkodzeń elementów maszyn. Pozyskane dane pozwalają na 
zaawansowaną i szczegółową analizę stanu elementów przekładni, silnika i napędu. 

6 Drive Control with Vibration Monitoring 
7 Vibration Monitoring Unit 
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Rys. 9. Optyczny Ethernet  PMC®-P XP firmy Bucyrus 
 

 
 

Rys. 10. Sterownik PMC®- z możliwością monitorowania drgań 

5.4. Podziemne systemy kamer 
PMC® Camera to prosta kamera przeznaczona dla kopalń, którą można łatwo zainstalować w obu-
dowie ścianowej; działa ona też od razu po podłączeniu do PMC®-R poprzez port szeregowy. 
Klienci otrzymują dodatkową funkcjonalność bez nowych kabli czy infrastruktury. Urządzenie 
wykonuje pojedyncze zdjęcia w obszarze zagrożenia (np. napęd główny i zwrotny). Zdjęcia prze-
syłane są na żądanie do aplikacji umożliwiających wizualizację lub przetwarzanie (np. pokazujące 
położenie kombajnu lub struga, obciążenie przenośnika bądź położenie obudów ścianowych na 
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końcu ściany). Do użytku pod ziemią dostępna jest też kamera w wysokiej rozdzielczości z 40-
krotnym przybliżeniem i kamera kopułkowa 360°. 
 

 
 

Rys. 11. Kamera PMC® 

5.5. Oprogramowanie do wizualizacji 

 
 

Rys. 12. VShield – widok ekranu wizualizacji obudowy 
Firma Bucyrus opracowała zaawansowany pakiet aplikacji wizualizacyjnych dla ścian. VS-

hield pozwala na wizualizację wszystkich etapów sterowania obudową ścianową, prezentację ko-
munikatów i usterek. Pozwala też na wygodne ustawianie parametrów obudowy ścianowej lokal-
nie lub na całej długości ściany. VPlow wizualizuje system strugowy wraz z ustawieniami para-
metrów sterowników napędu zabezpieczanych przed przeciążeniem (UEL). VShearer pozwala na 
ustawienie i wizualizację parametrów roboczych i statusu kombajnu Bucyrus. VDrive pozwala na 
wizualizację sterowników przekładni przenośnika i na zmianę ich parametrów. Wartości sygnałów 
wyjściowych czujników mogą być wyświetlane graficznie. VLongwall to program wyższego po-
ziomu, który pozwala przełączać się pomiędzy różnymi programami wizualizacyjnymi, podczas 
gdy VTrend wizualizuje działanie przez dany okres i pozwala na analizę usterek. Wszystkie mo-
duły programowe oznaczone literą „V” posiadają funkcję powtórzenia w celach analitycznych, 
a także eksportu do powszechnie stosowanych aplikacji Microsoft Office. 
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Widoki wybranych ekranów systemu wizualizacji ścian pokazano na rys. 12 - 17 

 
 

Rys. 13. VShearer – widok ekranu wizualizacji pracy kombajnu 
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Rys. 14. VPlow – widok ekranu wizualizacji pracy struga 

 
 

Rys. 15. VDrive  - widok ekranu wizualizacji pracy struga 
 

 
 

Rys. 16. VGraph3D – ekran wizualizacji przebiegu pracy ściany z założonym okresie czasu 
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Rys. 17. Widok ekranu raportowania 

6. Podsumowanie 
 
Zintegrowane systemy automatyzacji ścian zapewniają większą wydajność dzięki większej do-
stępności urządzeń, optymalizacji procesów oraz metodom zapewniającym szybką i płynną pro-
dukcję. Większa automatyzacja ogranicza wahania wynikające ze stylu działania poszczególnych 
operatorów oraz braku płynności w pracy, tym samym redukując przeciążenia, przestoje oraz zu-
życie podsystemów. Wizualizacja pozwalają na usprawnienie konserwacji przewidującej, co ogra-
nicza nieplanowane przestoje. Zintegrowana automatyzacja ścian zwiększa bezpieczeństwo i po-
prawia zarządzanie przodkiem dzięki ciągłemu monitorowaniu i wizualizacji procesu technolo-
gicznego. 
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Znaczenie monitoringu oraz identyfikacji pracowników 
dla poprawy bezpieczeństwa pracy i efektywności produkcji 
w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
 
 
Andrzej Tor, Jerzy Dzierżęga 
Jastrz bska Spó ka W glowa S.A. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) występują prawie wszyst-
kie zagrożenia naturalne. Stanowią one potencjalne niebezpieczeństwo dla ludzi i mienia kopalni. 
W artykule przedstawiono sposób monitorowania wybranych zagrożeń naturalnych. Opisano stan 
aktualny oraz dalsze zamierzenia w zakresie systemów monitorowania parametrów pracy maszyn i 
urządzeń oraz identyfikacji pracowników. Systemy te w znaczący sposób mogą przyczynić się do 
poprawy bezpieczeństwa i organizacji pracy oraz obniżenia kosztów produkcji węgla. 
 
 
1. WPROWADZENIE  
Podziemnej działalności górniczej towarzyszą określone zagrożenia naturalne, których intensyw-
ność wzrasta w miarę eksploatacji na coraz większych głębokościach. Kopalnie JSW napotykają w 
swej działalności wszystkie zagrożenia naturalne takie jak: metanowe, wyrzutami metanu i skał, 
wybuchem pyłu węglowego, pożarowe, tąpaniami, klimatyczne, wodne, działaniem pyłów szko-
dliwych dla zdrowia. Do najgroźniejszych zagrożeń występujących w rejonie prowadzenia działal-
ności górniczej przez JSW należą zagrożenia: metanowe, wyrzutem metanu i skał, pożarami endo-
genicznymi oraz klimatyczne. 
 
 
2. WYBRANE ZAGROŻENIA NATURALNE I ICH MONITOROWANIE W KOPALNIACH JSW 
2.1. Zagro enia zwi zane z wyst powaniem metanu 

Podstawowa profilaktyka w przypadku zagrożenia metanowego ma na celu niedopuszczenie do 
powstawania w wyrobiskach dołowych niebezpiecznych stężeń metanu przekraczających wartości 
dopuszczalne, określone w obowiązujących przepisach. Działania w celu ograniczenia zagrożenia 
metanowego obejmują między innymi:  
- odpowiednie projektowanie robót górniczych, 
- intensywne przewietrzanie, efektywne odmetanowanie pokładów silnie metanowych oraz sku-

teczny monitoring parametrów wentylacyjnych,  
- rygorystyczne przestrzeganie zasad należytego prowadzenia robót górniczych. 
 Zabezpieczenie metanometryczne realizowane jest głównie przez stosowanie metanomierzy 
rozmieszczonych zgodnie z ustaleniami kierownika działu wentylacji. W tablicy 1 podane zostały 
informacje dotyczące central gazometrycznych eksploatowanych w kopalniach JSW. 
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Tablica 1. Informacje dotyczące central metanometrycznych eksploatowanych w kopalniach JSW. 
Table 1. Information on methane measuring stations operated at coal mines of JSW.  

Kopalnia Typy central Ilość central Ilość linii pomiaro-
wych 

Ilość zainstalowanych 
Czujników 

Borynia 
CST-40 6 

285 229 
KSP-2 1 

Budryk 
CMC-3MS 2 

368 283 
CST-40 6 

Jas-Mos CST-40 10 400 276 

Krupiński CST-40 5 260 195 CMM-20 3 

Pniówek CMC-3MS 5 344 266 CST-40 2 

Zofiówka 
CMC-3MS 3 

392 290 CMC-4 1 
CST-40 3 

Razem  47 2 049 1 539 

 
 Systemy gazometryczne pozwalają również na integrację z systemami alarmowo-rozgłosze-
niowymi i automatyczne generowanie sygnałów do zagrożonych rejonów. 
 Ryzyko powstania zdarzenia wyrzutowego metanu i skał potęguje się wraz ze wzrostem głębo-
kości. W kopalniach: „Pniówek”, „Zofiówka” i „Krupiński” występują pokłady skłonne i zagrożo-
ne wyrzutami metanu i skał. W przypadkach prowadzenia robót w tych pokładach określa się stan 
zagrożenia na podstawie cyklicznych pomiarów parametrów desorpcji, ilości zwiercin z otworu 
badawczego oraz zwięzłości węgla, natomiast roboty górnicze prowadzi się zgodnie z wcześniej 
ustalonymi rygorami organizacyjnymi i technicznymi. W kopalniach JSW prowadzących roboty w 
warunkach występującego zagrożenia wyrzutami metanu i skał przyjęto dwie linie obrony przed 
tym zagrożeniem. Pierwsza polegająca na intensyfikacji rozpoznania górotworu wierceniami wy-
przedzającymi i badaniu stanu zagrożenia wyrzutami metanu i skał przed czołem przodka oraz 
druga, na odsunięciu ludzi od miejsc zagrożenia poprzez wprowadzenie stref szczególnego zagro-
żenia wyrzutami metanu i skał, a także na wdrożeniu systemów zdalnego sterowania kombajnami 
chodnikowymi.  

2.2. Zagro enie t paniami 
Zagrożenie to występuje w kopalniach: „Borynia”, „Jas-Mos” i „Zofiówka”. Profilaktyka polega 
na ciągłej obserwacji i ocenie stanu zagrożenia, właściwym i uporządkowanym wybieraniu pokła-
dów, stosowaniu aktywnych metod zwalczania zagrożenia tąpaniami (nawadnianie calizny węglo-
wej, strzelania wstrząsowe i torpedujące) oraz ograniczanie do niezbędnego minimum zatrudnienia 
w rejonach zagrożonych. W kopalniach „Jas-Mos” i „Zofiówka” istnieją Stacje Geofizyki Górni-
czej. Uruchomiona została również aparatura sejsmologiczna w kopalni „Pniówek” pomimo, 
że kopalnia nie posiada pokładów zaliczonych do zagrożonych tąpaniami. Od połowy 2009 roku 
stacja geofizyki w KWK „Zofiówka” prowadzi także obserwacje w partiach pokładów w KWK 
„Borynia”. Poza aparaturą sejsmologiczną w/w kopalnie posiadają przenośną aparaturę sejsmoaku-
styczną oraz aparaturę do pomiaru przyśpieszeń drgań gruntu na powierzchni. 
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Tablica 2. Zestawienie sprzętu w stacjach geofizyki górniczej w kopalniach JSW 
Table 2. Stocktaking of equipment installed at mining geophysical stations at JSW coal mines. 

Lp Nazwa sprzętu Kopalnie   
Jas-Mos Pniówek Zofiówka 

1.  Sejsmometry SPI – 70 30 10 43 
2.  Sondy sejsmologiczne DLM 2001 25  - 4 
3.  Sondy sejsmologiczne GVu 20  - 4 
4.  Aparatura sejsmologiczna AS – 1  -  - 1 
5.  Aparatura sejsmologiczna AS - 1  zmodernizowana   - 1  - 
6.  Aparatura sejsmologiczna AS - 1 sejsgram  1  - 1 
7.  Aparatura sejsmologicznej typu "ARAMIS" i "ARAMIS M/E" 2 1 1 
8.  System obserwacji sejsmologicznej "SOS" 1  -  - 
9.  Aparatura sejsmoakustyczna typu "ARES - 5/E" 2  - 1 

10.  Przenośna aparatura sejsmoakustyczna typu "WLIS" – 96 1 1 1 
11.  Aparatura do rejestracji drgań powierzchniowych typu ARP 2000 P 5  - 4 
12.  Aparatura do rejestracji powierzchniowych drgań gruntu typu AMAX  - 2  - 
 
 
2.3. Zagro enia po arowe 
W kopalniach JSW występuje zagrożenie pożarami endogenicznymi powiązanymi z różnymi moż-
liwościami samozapalenia się węgla (w zrobach, strefach zaburzeń geologicznych, itp.) oraz poża-
rami egzogenicznymi, które dotyczą głównie wystąpienia awaryjnych stanów urządzeń górniczych 
a w szczególności urządzeń odstawczych. Pokłady węgla zaliczone są głównie do I lub II grupy 
samozapalności, tj. pokładów o bardzo małej i małej skłonności do samozapalenia. Niestety wzrost 
głębokości eksploatacji pokładów zwiększa możliwość powstawania pożarów również w węglu o 
małej skłonności do samozapalenia z uwagi na wzrost temperatury pierwotnej skał i ciśnienia góro-
tworu, zwłaszcza w pokładach zagrożonych tąpaniami i wstrząsami górotworu. 
 Główne funkcje profilaktyki pożarowej to: przede wszystkim: 
- wczesne wykrywanie pożarów w oparciu o analizy chemiczne prób powietrza, 
- stały monitoring oparty o systemy CO- metrii automatycznej oraz kontrolę parametrów wen-

tylacyjnych (prędkości powietrza, ciśnienia bezwzględne, różnice ciśnień), 
- odpowiednia rozcinka i wykonawstwo robót górniczych zgodne z profilaktyką p.pożarową,  
- właściwa wentylacja i izolacja starych wyrobisk i zrobów, w tym m.in. stosowanie nowych 

technologii i środków dla ograniczenia migracji powietrza (np. uszczelnianie ociosów i wy-
pełnianie pustek piankami chemicznymi  oraz materiałami wiążącymi, podsadzanie zrobów 
mieszaninami elektrownianych produktów spalania lub odpadów poflotacyjnych, itp.) 

Obecnie w kopalniach spółki zainstalowanych jest około 370 czujników do pomiaru tlenku węgla. 

2.5. Zagro enie klimatyczne. 
Obecnie w kopalniach JSW występują poważne problemy klimatyczne związane z występowaniem 
podwyższonej temperatury, co poprzez pogorszenie komfortu pracy wpływa niekorzystnie na osią-
ganą wydajność pracy i wyniki produkcyjne. Problemy klimatyczne kopalń JSW zaczęły narastać 
w związku z eksploatacją na większych głębokościach oraz wprowadzaniem technologii, które 
wymagają zainstalowania dużych mocy w maszynach górniczych. Podstawowa działalność profi-
laktyczna obejmuje przede wszystkim: 
- stosowanie zasad racjonalnej wentylacji oraz klimatyzacji lokalnej, grupowej i centralnej, 
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- pomiary i analizę warunków klimatycznych, prowadzone na bieżąco oraz okresowo w miesią-
cach letnich w poszerzonym zakresie, 

- projektowanie optymalnej rozcinki i usprzętowienia wyrobisk w aspekcie zmniejszenia zagro-
żenia klimatycznego, 

- stosowanie wyższego napięcia np. 3,3 kV do zasilania kompleksów ścianowych, co pozwala 
na ograniczenie podgrzewania powietrza w miejscach pracy. 

 Aktualnie nominalna moc chłodnicza systemów klimatyzacji w JSW wynosi 35 MW. 

3. MONITOROWANIE PARAMETRÓW PRACY MASZYN I URZĄDZEŃ 

Intensywność zagrożeń naturalnych i technicznych w kopalniach JSW wymaga stworzenia jednego 
spójnego systemu monitorowania, sterowania i raportowania, który będzie obejmował również 
monitoring parametrów pracy maszyn i identyfikację pracowników w wyrobiskach, szczególnie w 
miejscach zagrożonych. Dane z tego systemu pozwolą na szybkie podejmowanie decyzji w razie 
zagrożenia, stanach przedawaryjnych i awaryjnych maszyn oraz w określonych sytuacjach produk-
cyjnych. W kopalniach JSW funkcjonują i będą rozwijane następują systemy monitorowania: 
- systemy monitorujące zagrożenia naturalne (gazometria, sejsmika, itp.), 
- systemy monitorujące parametry technologiczne, monitoring wizyjny i transmisja danych 

technologicznych, 
- systemy łączności dla obiektów ruchomych w oparciu o technikę kabla promieniującego, 
- systemy ewidencji i identyfikacji pracowników i logistyki materiałowej. 
 W ramach budowy systemów monitorujących w kopalniach JSW budowane są: 

- dyspozytornie energomechaniczne wraz z zapleczem technicznym dyspozytorni, 
- linie transmisyjne oparte na technologii światłowodowej, 
- lokalne urządzenia umożliwiające monitorowanie i sterowanie, 
- łączność bezprzewodowa 

 Ważnym elementem systemów monitorujących są światłowodowe linie transmisyjne. Sieci 
światłowodowe umożliwiają bowiem budowę również systemów wizualizacji z wykorzystaniem 
kamer oraz wdrożenie nowoczesnych technologii i budowę dołowej sieci komputerowej. 
 
 
Tablica 3. Wyposażenie kopalń JSW w sieci telekomunikacyjne światłowodowe 
Table 3. Availability of optical fiber lines for telecom links at coal mines of JSW 

KWK Kable w 
szybach Poziomy z dostępem do sieci światłowodowej 

Liczba ścian z 
dostępem do sieci 
światłowodowej 

Budryk 72J - # III 
48J - # VI 

Poziom 700, 900 i 1050 – sieć rozprowadzona jest głównymi 
przekopami transportowymi i doprowadzona do ścian na 
wszystkich eksploatowanych poziomach – ok. 30 km 

3 

Zofiówka 96J - # II 
16J - # I 

Poziom 900 – sieć doprowadzona jest do rozdzielni rejono-
wych i do stref zagrożonych tąpaniami – ok. 20 km 2 

Borynia 96J - # II 
Poziom 838 – sieć doprowadzona jest do rozdzielni głównej; 
poziom 950 – sieć rozprowadzona jest głównym przekopem 
odstawy, przekop do KWK „Zofiówka” – ok. 10 km 

1 

Pniówek 96J - # II Poziom 705, 830 i 1000 – sieć rozprowadzona do rozdzielni 
głównych poziomowych – ok. 10 km  

Jas-Mos 32G Poziom -240, -400, -600 i -800 – sieć doprowadzona jest do 
rozdzielni głównych poziomowych – ok. 5 km 1 

Krupiński 96J - # I 
 oraz # II 

Poziom 400 -  odstawa główna; poziom 600 - rozdzielnia 
główna i odstawa główna; poziom 800 - rozdzielnie: RD-4 i 
RD-10 - 10 km 

1 
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3.1. Systemy monitoringu parametrów technicznych ci gów technologicznych 

 
 
Rys. 1. Przykład systemu monitoringu ciągów technologicznych 
Fig. 1. The example of a monitoring system for technological routes 

 

 W kopalniach JSW monitoringiem objęte są w różnym zakresie następujące elementy ciągów 
technologicznych: 

- kompleksy ścianowe, odstawa urobku oraz przodki chodnikowe, 
- sekcje obudów zmechanizowanych w zakresie pomiaru ciśnień i pompownie wysokociśnie-

niowe emulsji układów hydraulicznych, 
- rozdzielnie główne i rejonowe, 
- pompownie główne oraz lokalne i rurociągi ppoż,  
- stacje wentylatorów głównych i sprężarki powietrza, 
- klimatyzacja centralna wraz z urządzeniami dołowymi oraz klimatyzacja grupowa, 
- transport, w szczególności kolejkami podwieszanymi, dworce kolejowe i stacje przeładunkowe. 

Sygnały z obserwowanych obiektów transmitowane są do centrum z wykorzystaniem sieci świa-
tłowodowych, linii telekomunikacyjnych zbudowanych w oparciu o tzw. kable miedziane, sieci 
kabli promieniujących oraz radiolinii. Obecnie najbardziej rozwijanymi łączami transmisyjnymi (z 
uwagi na dużą przepustowość w transmisji danych, odporność na zakłócenia elektromagnetyczne 
itp.) w kopalniach JSW są sieci światłowodowe. 
Efektami stosowania monitoringu parametrów pracy maszyn i urządzeń są: 

- wyświetlanie stanów pracy i stanów alarmowych monitorowanych urządzeń, 
- chronologiczna rejestracja i archiwizacja zdarzeń i raportowanie, 
- zapobieganie uszkodzeniom, awariom maszyn i urządzeń oraz skrócenie czasu ich trwania, 
- planowanie prac konserwacyjnych, 
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- zdalne sterowanie i alarmowanie. Wdrożone zostaną również kombajny umożliwiające zdalne 
sterowanie dzięki zastosowaniu transmisji światłowodowej. Stanowisko sterowania będzie zlokali-
zowane w strefie bezpiecznej, gdzie na monitorach wyświetlane będą również obrazy z kamer za-
instalowanych przy kombajnie. 

 
3.2. Monitoring wizyjny ci gów technologicznych 
W ramach wdrażanych w kopalniach systemach monitorowania parametrów pracy maszyn i urzą-
dzeń oraz obiektów w kopalniach JSW S.A. stosowany jest także monitoring wizyjny ciągów tech-
nologicznych. Kamery telewizji przemysłowej są instalowane w celu: 

- odsunięcia pracowników od miejsc bezpośredniego zagrożenia i wyposażenia ich w narzędzia 
umożliwiające zdalne monitorowanie i sterowanie urządzeniami takimi jak: przenośniki zgrze-
błowe i taśmowe, kruszarki węgla, zbiorniki załadowcze urządzeń skipowych i inne, 

- obserwacji miejsc niebezpiecznych, takich jak: nadszybia i podszybie, dworce osobowe, dwor-
ce materiałowe, rozdzielnie, pompownie główne i inne.

 
 
Tablica 4. Lokalizacja kamer telewizji przemysłowej w wyrobiskach dołowych kopalń JSW 
Table 4. Stock and location of CCTV cameras in underground excavations at coal mines of JSW 

 
Lokalizacja kamer 

Zakład Górniczy JSW 
Borynia Budryk Jas-Mos Krupiński Pniówek Zofiówka 

Nadszybia szybów 4 4 3 1   
Podszybia szybów  4 2  2  
Dworce osobowe  8   12 4 
Dworce materiałowe  4     
Odstawa urobku 1 11 3 1 2 2 
Załadunek skipu  2  6 6 7 
Rozładunek skipu  2   2 2 
Rozdzielnie dołowe   6  4 2 
Pompownie główne      2 
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Rys. 2. Przykłady układu wizualizacji kompleksu ścianowego w KWK „Borynia” 
i odstawy głównej w KWK „Budryk”. 
Fig. 2. Examples of visualization screens for the longwall set at the “Borynia” 
hard coal mine and the system of main haulage at the “Budryk” hard coal mine 
 
 
 Przykładem zastosowania monitoringu wizyjnego w rejonie ścian, w których występują zagro-
żenia skojarzone, są ściany w partii „H” w pokładzie 409/3 w KWK „Zofiówka”. Kamery zainsta-
lowane zostały w miejscach, gdzie ze względów technologicznych wymagana jest obsługa. Roz-
wiązanie to pozwoliło na usytuowanie stanowiska sterowania przenośnikami: ścianowym, pod-
ścianowym i odstawy taśmowej w miejscu bezpiecznym oraz na ograniczenie ilości pracowników 
przebywających w rejonie zagrożonym do niezbędnego minimum.  
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Rys. 3. Schemat monitoringu wizyjnego w rejonach ścian H-4 i H-2 
w pokł. 409/3 w KWK „Zofiówka”. 
Fig. 3. Diagram for visual monitoring within regions of the H-4 and H-2 longwalls 
within the seam 409/3 at the  “Zofiówka” hard coal mine.  

4. SYSTEM LOKALIZACJI I IDENTYFIKACJA PRACOWNIKÓW 

System identyfikacji pracowników ma na celu automatyczną lokalizację oraz identyfikację osób w 
wyrobiskach dołowych. We wskazanych miejscach (strefy zagrożone, skrzyżowania, chodniki w 
rejonie ścian, itp.) zostaną zabudowane czytniki. System musi jednoznacznie informować o ilości 
załogi w określonym rejonie kopalni, przekroczeniach ilości załogi w danej strefie oraz informo-
wać pracownika wchodzącego do strefy. System identyfikacji załogi działa w oparciu o technolo-
gię wykorzystującą między innymi łączność radiową. Każdy pracownik dołowy kopalni będzie po-
siadał wbudowany w lampie identyfikator osobisty tzw. „tag” z zakodowanymi danymi identyfika-
cyjnymi. Jeżeli identyfikator znajdzie się obszarze działania czytnika, wówczas w systemie zosta-
nie odnotowana informacja o jego obecności. W przypadku pojawiania się pracownika w strefie 
zagrożonej system musi powiadomić pracownika o tym fakcie. Możliwe jest również przesyłanie 
informacji do strefy i wyświetlenie na tablicy świetlnej liczby osób, które mogą jeszcze wejść do 
chronionej strefy, bądź o zakazie wejścia w razie przekroczenia dopuszczalnej liczby pracowni-
ków. Może być pomocny w przypadku prowadzenia akcji ratunkowych, gdyż pozwala dokonać 
identyfikacji pracowników znajdujących się w zagrożonym rejonie. 
Do najważniejszych cech systemu identyfikacji pracowników zaliczyć należy: 

- ciągłą pracę systemu z funkcją autokontroli działania, 
- możliwość określenia kierunku przemieszczania się identyfikowanego obiektu, 
- możliwość bieżącej kontroli miejsca i czasu przebywania pracownika oraz ilości pracowników 

w strefie wraz z okresem ich przebywania, 
- powiadomienie pracownika za pomocą tablicy świetlnej o możliwości (zakazie) wejścia do 

strefy i alarmowanie (automatycznie) służby dyspozytorskie kopalni o przekroczeniach w mo-
nitorowanych strefach. Na bazie jednej platformy systemowej można zbudować wiele aplika-
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cji takich jak identyfikacja załogi, logistyka materiałów, antykolizja itp. Na rys. 4 i 5 przedstawio-
no strukturę i budowę systemu radiowej identyfikacji RFID (Radio Frequency Identiffication). 
 W KWK „Pniówek” i KWK „Budryk przeprowadzono próby ruchowe takiego systemu. W 
KWK „Pniówek” system ten zainstalowano w ścianie C-2 w pokładzie 401/1. W rejonie ściany za-
budowano bramki identyfikacyjne w następujących miejscach:  

- na skrzyżowaniu pochylni C-1, pochylni C-2 oraz chodnika C-3 (jedna bramka składająca się z 
4 czytników TGATE), 

- w chodniku C-3 (dwie bramki, każda składająca się z 3 czytników TGATE), 
- w chodniku C-2 (jedna bramka składająca się z 3 czytników TGATE). 

Bramki zasilane są z zasilacza ZBI-1-15VDC/1, 2A zabudowanego na skrzyżowaniu pochylni C-1, 
pochylni C-2 oraz chodnika C-3 poprzez kabel typu YnHKGSLY. W kablu tym transmitowane są 
sygnały pomiędzy czytnikami, a multiplekserem danych HYDRA H1 zabudowanym w komorze 
rozdzielni 6 kV RDN-12. Multiplekser danych HYDRA H1 jest połączony z powierzchniową czę-
ścią dyspozytorską systemu dla zapewnienia redundancji dwoma łączami transmisyjnymi: linią 
światłowodową oraz poprzez kabel promieniujący systemu łączności radiowej typu MCA 1000.  
 

 
Rys. 4. Rozmieszczenie urządzeń dołowych systemu identyfikacji 
załogi dla rejonu ściany w KWK „Pniówek”. 
Fig. 4.  Layout of underground equipment for the staff identification system 
within the region of the longwall, at the “Pniówek” hard coal mine. 
 
 Rozmieszczenie urządzeń dołowych systemu identyfikacji załogi dla ściany C-2 pokład 401/1 
przedstawiono na rysunku 4. 
 Na powierzchni został zabudowany multiplekser danych HYDRA H2, a w pomieszczeniu dys-
pozytorni zakładowej zabudowane zostało stanowisko wizualizacyjne systemu ARGUS umożli-

SEP 2011, Sesja: Systemy telekomunikacyjne, monitoring i wizualizacja podziemnej eksploatacji złóż 

– 1511 –



 

 

wiające graficzną prezentację lokalizacji i identyfikacji załogi oraz środków transportowych w ob-
rębie kontrolowanych rejonów.
 Na rysunku 5 przedstawiono obraz ekranu stanowiska wizualizacyjnego w pomieszczeniu dys-
pozytorni informujący o ilości osób obecnych w rejonie ściany C-2 pokład 401/1. System pozwala 
na identyfikację pracowników przebywających w monitorowanej strefie (imię i nazwisko, numer 
znaczka) oraz czas wejścia do strefy, czas wyjścia z strefy, łączny czas przebywania w monitoro-
wanej strefie). 

 

 
Rys. 5. Ekran stanowiska wizualizacyjnego z rejonu ściany w KWK „Pniówek” 
z otwartym okienkiem danych personalnych.  
Fig. 5. The screen of the visualization station display for the longwall area at the “Pniówek” hard 
coal mine. The window with personal information about the involved staff is open at the moment 
 
 
 W pierwszej kolejności JSW zamierza wdrożyć w kopalniach systemy lokalizacji i identyfika-
cji pracowników we wszystkich zagrożonych wyrobiskach, gdzie dla celów poprawy bezpieczeń-
stwa wprowadzono ograniczenie co do ilości jednocześnie przebywających górników. 
 Elementy systemu radiowej identyfikacji pracowników (RFID) mogą być stosowane również 
lokalnie dla celów antykolizyjnych. Przykładowe zastosowania tej aplikacji przedstawia rysunek 6. 
Rozwiązanie to chroni pracowników przed znalezieniem się w miejscach niedozwolonych. 
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Rys. 6. Przykład zastosowania radiowej identyfikacji dla ochrony pracowników przed znalezie-
niem się w miejscach niedozwolonych. 
Fig. 6.  Example of the RF identification system meant to prevent the staff from unauthorized 
access to forbidden locations.  

 

W przypadku znalezienia się górnika z lampą górniczą wyposażoną w identyfikator w obszarze 
działania czytnika system spowoduje zatrzymanie urządzenia np. przenośnika. Obszar działania 
czytnika można wyznaczać przy pomocy anten odbierających sygnał z identyfikatora. 
 

PODSUMOWANIE 
 
Strategia rozwoju zakładów Jastrzębskiej Spółki Węglowej zakłada realizację szeregu przedsię-
wzięć inwestycyjnych polegających na udostępnieniu i zagospodarowaniu nowych złóż i pól oraz 
budowie i rozbudowie nowych poziomów eksploatacyjnych. W przyszłości większość robót górni-
czych będzie powadzona na głębokościach 1000 – 1300 m. Duża głębokość eksploatacji wiąże się 
ze wzrostem zakresu i intensywności występowania większości zagrożeń naturalnych. Warunkiem 
koniecznym realizacji powyższych planów jest zapewnienie bezpiecznych i akceptowalnych wa-
runków pracy w kopalniach. Prowadzenie robót górniczych w kopalni wyposażonej w nowoczesne 
systemy monitorowania zagrożeń, parametrów pracy ciągów technologicznych, zdalnego sterowa-
nia oraz ewidencji i identyfikacji załogi, pozwala na utworzenie bezpiecznych stanowisk pracy. 
By stanowisko pracy w kopalni było bezpieczne powinno spełniać szereg wymagań o charakterze 
technicznym i osobowym: 

-  stosowanie skutecznych metod zapobiegania oraz zwalczania zagrożeń naturalnych, 
-  rozwój systemów sterowania oraz monitorowania maszyn i ciągów technologicznych, 

Kruszarka,
przesyp
itp.

Obszar działania czytnika 

Wyłącznik 

Wyłącznik ognioszczelny na-
pędu 

Pracownik z lampą górniczą wyposażoną 
w identyfikator 
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-  wdrożenie systemu ewidencji i identyfikacji pracowników,  
-  zapewnienie wszechstronnych kwalifikacji zawodowych pracowników i ich wysokiego pozio-

mu świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy. 
 
 Należy podkreślić, że dla spełnienia wymienionych wymagań potrzebne jest zaangażowanie 
znacznych nakładów finansowych oraz wykorzystanie potencjału naukowego i technicznego, po-
nieważ systemy monitorujące wymagają ciągłego rozwoju jakościowego oraz możliwości pomia-
rowych, a w niektórych przypadkach opracowania nowych rozwiązań, gdyż potrzeby kopalń ciągle 
wzrastają i obejmują coraz szersze obszary, w wielu przypadkach w wyniku doświadczeń i zdarzeń 
w górnictwie. 
 

 
Rys. 7. Poglądowy schemat monitoringu stanowiska pracy, wizualizacji 
oraz identyfikacji pracowników w rejonie ściany wydobywczej 
Fig. 7. Outlook diagram of workplace monitoring, visualization 
and staff identification within the region of the longwall 
 
 
 
Importance of Monitoring and Staff Identification Procedures 
for Improvements in Safety and Production Efficiency 
at Coal Mines of the Jastrzębska Spółka Węglowa 
 
Coal mines of the Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) suffer from nearly all natural hazards that 
frequently co-exist in mutual correlation and interdependence. These hazards present a potential 
thread to the coal mine staff and material assets. This paper deals with methods that have been ap-
plied to monitoring of selected natural hazards as intensity of their occurrence substantially affects 
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the ways how mining operations are carried out at JSW plc. and is crucial for safety of the coal 
mine staff. The current progress of the work is described with the outline of further plans related to 
implementation of systems dedicated to monitoring of the machinery and equipment parameters as 
well as to keeping records on the coal mine staff and identification of individual employees at the 
JSW. These are the systems that may significantly contribute to improvements of the overall safe-
ty, better organization of work and to cut down costs of coal production. 
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STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono systemy dyspozytorskie stosowane w kopalniach podziem-
nych. Omówiono strukturę urządzeń tworzących dyspozytornię zakładową i zwrócono uwagę na powiązanie 
dyspozytorni z działami technicznymi kopalni. Przedstawiono historię systemów dyspozytorskich uwzględ-
niając systemy klasyczne (niekomputerowe) oraz współczesne komputerowe. Zwrócono uwagę na istniejące 
obecnie tendencje rozwojowe systemów monitorowania procesów technologicznych i systemów bezpieczeń-
stwa w kopalniach. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: telekomunikacja w kopalniach, systemy dyspozytorskie, monitoring procesów tech-
nologicznych 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Monitorowanie przebiegu procesów technologicznych i parametrów związanych z bezpieczeń-
stwem pracowników oraz mienia, jest w każdym zakładzie traktowane jako źródło obiektywnych 
informacji niezbędnych do podejmowania prawidłowych decyzji w kierowaniu i zarządzaniu 
przedsiębiorstwem.  
 Kopalnię charakteryzuje zmienność struktury przestrzennej, wyposażenia maszynowego oraz 
obecność zagrożeń naturalnych w postaci: zagrożenia wybuchem metanu, pyłu węglowego, zja-
wisk sejsmicznych występujących w górotworze, zagrożeń pożarowych i wodnych. Nadzorem nad 
procesami technologicznymi i bezpieczeństwem załogi w kopalniach zajmują się dyspozytorzy. 
 Do podstawowych zadań dyspozytorów należy między innymi:  

monitorowanie i raportowanie przebiegu procesu produkcyjnego, 
reagowanie na stany awaryjne w procesie produkcyjnym (technologicznym) i organizowa-

nie akcji naprawczych, 
reagowanie, poprzez komunikaty alarmowe i odpowiednie blokady, na sygnały informujące 

o przekroczeniu niebezpiecznych parametrów atmosfery kopalnianej, powstawaniu poża-
rów i zjawisk sejsmicznych,  

kontrola obecności ludzi na dole kopalni i ich lokalizacja w wyznaczonych rejonach, 
współpraca z kierownikiem akcji ratowniczej w czasie wystąpienia poważnego zagrożenia 

dla załogi. 
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 Dla realizacji wymienionych zadań w kopalniach tworzy się dyspozytornie wyposażone w od-
powiednie urządzenia i systemy dyspozytorskie.  
 Na rys. 1 pokazano blokowy schemat funkcjonalny dyspozytorni. Wyodrębniono w nim: 

dyspozytornię główną, 
dyspozytornię metanometryczną, 
dyspozytornię energomechaniczną (nazywane również stanowiskami obserwacyjnymi urzą-

dzeń energomechanicznych - organizowane w ostatnim czasie w wielu kopalniach), 
a także działy techniczne kopalni współpracujące z tymi dyspozytorniami. 
 Dyspozytorzy uzyskują informacje o nadzorowanych procesach za pośrednictwem systemów 
dyspozytorskich, oraz raportów i meldunków przekazywanych najczęściej systemami łączności te-
lefonicznej. Prezentacja informacji dyspozytorom odbywa się najczęściej na ekranach komputerów 
w postaci plansz oprogramowania typu SCADA1, lub mozaikowej tablicy synoptycznej, czy alar-
mów optycznych względnie akustycznych. 
 Oddziaływanie na nadzorowane procesy technologiczne odbywa się z reguły przez wydawanie 
poleceń systemami łączności głosowej. Bezpośrednie sterowanie procesami technologicznymi jest 
na razie sporadyczne i dotyczy najczęściej np. możliwości wyłączenia zasilania poprzez system 
metanometryczny, czy też zdalnego załączania i wyłączania wyłączników w sieci elektroenerge-
tycznej względnie sterowanie ciągu zautomatyzowanych przenośników odstawy głównej. 
 
 

 
 

Rys. 1. Blokowy schemat funkcjonalny dyspozytorni kopalnianej 

Fig. 1. Block diagram of mining dispatching room 
                                                           

1  ang. Supervisory Control And Data Aquisition 
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2. SYSTEM DYSPOZYTORSKI KOPALNI 
 
System dyspozytorski stanowi rozproszony w przestrzeni zespół urządzeń o złożonej strukturze 
zawierający elementy sprzętowe (warstwa fizyczna) i programowe (warstwa logiczna) zapewniają-
cych transmisję informacji z nadzorowanych obiektów do dyspozytora oraz transmisję sygnałów 
sterujących, poleceń, alarmów do nadzorowanego obiektu (warstwa funkcjonalna). W tak zdefinio-
wanym pojęciu mieszczą się zarówno systemy telemetryczne jak i systemy alarmowo-rozgłosze-
niowe. 
 
 

 
 

Rys. 2. Schemat blokowy systemów dyspozytorskich starszej generacji (lata osiemdziesiąte) 
A – anemometr; ATI CB – telefon dołowy iskrobezpieczny, AUD MPD – pulpit łączności alarmowej dyspo-
zytorskiej systemu AUD, CRA urządzenie wyłączające zasilanie, CH4 – metanomierz, NK – nadajnik kana-
łowy systemu wielokrotnej transmisji sygnałów dwustanowych typu CTT-32, PDK – pulpit łączności dyspo-
zytorskiej urządzenia dyspozytorsko konferencyjnego typu UDK, SA – sygnalizator alarmowy systemu alar-
mowania typu AUD-80, T – telefon powierzchniowy 
Fig. 2. Block diagram of old mining dispatching systems 
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 W kopalnianych systemach dyspozytorskich można wyróżnić: 
urządzenia końcowe takie jak czujniki, mierniki, telefony, sygnalizatory, urządzenia wyko-

nawcze i sygnalizacyjne, stacje lokalne, 
sieci teletransmisyjne (miedziane, światłowodowe) wraz z urządzeniami towarzyszącymi 

takimi jak np. zasilacze (często z podtrzymaniem bateryjnym), przetworniki elektroop-
tyczne, przełącznice, skrzynki i zestawy rozdzielcze itp. 

urządzenia stacyjne wraz z zespołami separacji iskrobezpiecznej, z możliwością gromadze-
nia i archiwizacji danych. 

 Obowiązujące przepisy [RMG 2002, §§ 28, 30, 645] wymagają, by każdy zakład górniczy po-
siadał między innymi ogólnozakładowy system dyspozytorski obejmujący w szczególności: 

system łączności dyspozytorskiej (z reguły telefonicznej) związanej najczęściej z ruchem 
technologicznym zakładu,  

system alarmowania pracowników zatrudnionych w wyrobiskach na wypadek zagrożenia 
wymagającego wycofania ludzi z miejsc pracy, 

i system kontroli parametrów bezpieczeństwa pracy (stanu zagrożeń). 
 Dyspozytornia zaliczona została do obiektów podstawowych zakładu. Eksploatuje się w niej 
autonomiczne systemy, które realizują zadania wynikające z obowiązujących przepisów i tradycyj-
nego podejścia do systemu kierowania procesem technologicznym przez dyspozytora. Początkowo 
występowały w niej niezależne systemy, które realizowały (zgodnie z obowiązującymi przepisami) 
autonomiczne zadania wynikające z kierowania procesem technologicznym i nadzorem nad para-
metrami bezpieczeństwa zakładu. 
 Na rys. 2 przedstawiono uproszczony schemat blokowy typowej dyspozytorni kopalń węgla 
sprzed 20 lat (bez uwzględnienia systemów geofizyki). Dyspozytornia zawierała kilka oddzielnych 
systemów z odrębnymi urządzeniami końcowymi, stacyjnymi, a niekiedy z oddzielnymi sieciami 
telekomunikacyjnymi i układami zasilania gwarantowanego. Do podstawowych systemów dyspo-
zytorskich należały wtedy: 

alarmowe urządzenie dyspozytorskie typu AUD-80, pracujące jako niezależna ręcz-
na centrala alarmowania dyspozytorskiego, z modułowym pulpitem dyspozytorskim 
typu MPD w dyspozytorni, stojakami barier ochronnych typu SBO i sygnalizatorami 
akustycznymi (SA) na dole, 
urządzenie dyspozytorsko-konferencyjne typu UDK, stanowiące wydzieloną ręczną 
centralę telefoniczną elektromechaniczną, pracującą na liniach tranzytowych syste-
mu łączności telefonicznej ogólnokopalnianej, 
częstotliwościowy system transmisji sygnałów informacyjnych, technologicznych, 
dwustanowych typu CTT-32,  
ogólnozakładowa elektromechaniczna centrala telefoniczna (najczęściej typu CKK-
70) z iskrobezpiecznymi abonenckimi układami liniowymi typu IAUL-CAMAC i 
ruchem ręcznym telefonicznym z dołu,  
system gazometryczny czterominutowy (najczęściej typu CTT-63/40U i jego póź-
niejsze odmiany). 

 Efektem takiego stanu jest poważne utrudnienie pracy dyspozytora i innych pracowników za-
rządzających procesem produkcyjnym, szczególnie w warunkach poważnych awarii maszyn i 
urządzeń oraz zagrożeń naturalnych prowadzących do katastrof powodujących organizowanie 
skomplikowanych akcji ratowniczych. 
 Do istotnych cech charakteryzujących współczesny system dyspozytorski kopalni należą mię-
dzy innymi: 

-złożoność struktury, duża liczba i różnorodność elementów, złożony algorytm funkcjono-
wania urządzeń tworzących ten system,  
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-wzrost roli i znaczenia dyspozytorni dla funkcjonowania zakładu górniczego, dla środowi-
ska technicznego podziemi kopalni jak i całego przedsiębiorstwa, 

-współuczestniczenie w procesie eksploatacji systemu dyspozytorskiego ludzi (dyspozyto-
rów) podejmujących kluczowe decyzje w zakresie wydobycia i nadzoru nad bezpieczeń-
stwem, 

-wysokie nakłady (środki finansowe, materialne i czas realizacji itp.) na budowę, wyposaże-
nie i uruchomienie systemu dyspozytorskiego. 

 
Z funkcjonowaniem współczesnej kopalnianej dyspozytorni zakładowej związane są systemy 

telekomunikacyjne zestawione w tabeli 1. 
 

Tabela 1. Najważniejsze systemy we współczesnych dyspozytorniach zakładowych kopalń 
Table 1. Most important systems in mining dispatching room 

Nazwa systemu Charakterystyka 

Systemy łączności telefonicznej  Łączność ogólnokopalniana, w tym dyspozytorska i urządzenia 
telefonii iskrobezpiecznej, telefony i telefony sygnalizatory 

systemy alarmowania dyspozytorskiego Systemy alarmowo-rozgłoszeniowe z możliwością powiązania 
z lokalnymi systemami głośnomówiącymi oraz radiowymi 

Systemy telemetryczne, (najczęściej ga-
zometryczne) 

Systemy kontroli parametrów bezpieczeństwa (systemy meta-
nowo-pożarowe, kontrola parametrów środowiska kopalni) 

Systemy kontroli parametrów produkcji 
Systemy monitorowania i wizualizacji pracy i postoju podsta-
wowych urządzeń technologicznych (najczęściej sygnały dwu-
stanowe z systemu FOD-900) 

Systemy telewizji przemysłowej 
Kamery przeciwwybuchowe (instalowane np. na dworcach 
osobowych, czy przesypach odstawy głównej) łączone siecią 
światłowodową ze stanowiskami nadzoru w dyspozytorni 

Monitorowanie i wizualizacja lokalnych 
systemów sterowania 

Wizualizacja: rozdzielń 6kV (z możliwością załączania i wyłą-
czania poszczególnych pól rozdzielczych), klimatyzacji, pom-
powni, kombajnów, przenośników odstawy dla potrzeb dyspo-
zytorni energomechanicznej 

Systemy geofizyki górniczej (sejsmo-
akustyka, mikrosejsmologia) 

Dyspozytorskie systemy nadzoru i kontroli zjawisk sejsmicz-
nych z wykorzystaniem metod sejsmoakustycznych, mikrosej-
smologicznych 

Systemy ewidencji, identyfikacji osób i 
urządzeń 

Ewidencja czasu pracy, identyfikacja osób, elementów urzą-
dzeń i pojazdów 

 
 
3. ROZWÓJ DYSPOZYTORSKICH SYSTEMÓW MONITOROWANIA 
 
Monitorowanie procesów technologicznych względnie parametrów bezpieczeństwa w kopalniach 
może być realizowane na dwóch poziomach: lokalnym oraz dyspozytorskim (centralnym, ogólno-
zakładowym) [Żymełka]. 
 Lokalny poziom monitorowania obejmuje śledzenie spójnego technologicznie procesu, względ-
nie mierzonego parametru. Realizowany jest z reguły w pobliżu monitorowanego obiektu względ-
nie ciągu technologicznego. Do tego celu wykorzystuje się między innymi: 
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monitory (wyświetlacze), w które w większości wyposażone są obecnie eksploatowane w 
kopalniach czujniki i mierniki, 

stacje dołowe, koncentratory (posiadające wyświetlacze numeryczne, względnie tekstowe, 
czy monitory lokalne), niektóre centrale lokalne (dołowe) systemów dyspozytorskich, 

układy sterowania lokalnego wybranego procesu technologicznego (np. automatyzacji prze-
nośników) lub pojedynczego urządzenia (np. pól rozdzielczych) wraz z układami sygnali-
zacji (lampki, diody, indykatory wyświetlacze). 

 Dyspozytorski (ogólnozak adowy, centralny) poziom monitorowania obejmuje komplekso-
we śledzenie w dyspozytorni zakładowej wszystkich procesów technologicznych i stanu bezpie-
czeństwa według wybranego w danej chwili scenariusza. 
W systemie dyspozytorskim realizowane mogą być różne scenariusze monitorowania, z których 
najważniejsze to: 

technologiczny, który obejmuje kontrolę wybranej grupy urządzeń powiązanych ze sobą 
technologicznie, 

terytorialny, który cechuje się tym, iż nadzorowane są różne urządzenia zlokalizowane np. 
w jednym rejonie (wyrobisku, pomieszczeniu) kopalni,  

hierarchiczny, syntetyczny monitoring i ocena stanu wielu różnych procesów, które decydu-
ją o ruchu, czy bezpieczeństwie kopalni. 

 
3.1. Klasyczne (niekomputerowe) systemy monitorowania w dyspozytorniach  
 
Pierwsza wzmianka o systemie w dyspozytorskim kopalni pojawiła się w 1952 roku, kiedy to Mi-
nisterstwo Górnictwa (Zarządzeniem z 9 marca 1952 roku) nakazało wprowadzić systemy dyspo-
zytorskie do kopalń. W 1955 roku kopalnia Wujek uruchomiła (wybudowane własnymi siłami) 
pierwsze w Polsce bardzo proste urządzenia dyspozytorskie.  
W następnych latach (1956 – 1967) zakupiono w Czechosłowacji kilka seryjnie produkowanych 
tam urządzeń dyspozytorskich typu DKZ-60. Urządzenie to umożliwiało [Szydło]: 

Wywołanie (w obu kierunkach) i nawiązanie łączności fonicznej (w trybie głośnomówią-
cym) z max. 60 punktami. 

Monitorowanie obciążenia (miernik wskazówkowy) do max. 20 ważniejszych odbiorów 
elektrycznych. 

Monitorowanie ciśnienia w rurociągach sprężonego powietrza, temperatury powietrza, ło-
żysk głównych maszyn. 

Sygnalizację poziomu wody w rząpiach i zbiornikach. 
Sygnalizację zakłóceń wentylacji (przepływu powietrza). 

W roku 1959 powstało pierwsze polskie, przemysłowe (profesjonale) urządzenie dyspozytorskie 
górnicze typu PUD/G-59 z elementami wizualizacyjnymi zbudowanymi z elementów kostkowych. 
W tym też okresie w układach monitorowania po raz pierwszy pojawiło się pojecie tablicy synop-
tycznej. Rozdzielenie segmentów wizualizacyjnych związanych z kontrolą procesu technologicz-
nego oraz kontrolą stanu bezpieczeństwa kopalni, na tablicy synoptycznej nastąpiło w kolejnej pol-
skiej konstrukcji urządzenia dyspozytorskiego (typu WSP-63). 
Najdoskonalsze rozwiązanie grupie klasycznych (niekomputerowych) dyspozytorni zakładowych 
stanowiło centralne urządzenie dyspozytorskie typu CDK-66 z urządzeniem typu AUD jako czę-
ścią alarmowo-rozgłoszeniową oraz systemem wielokrotnego (24 kanałowego) układu transmisji 
sygnałów dwustanowych typu UWP-3. 
W statycznych tablicach synoptycznych stosowano różne rozwiązania w układach wizualizacji. 
Najbardziej rozpowszechniły się w tym okresie układy wykorzystujące: 

Rysunek na szkle – barwny rysunek (schemat technologiczny, lub wentylacyjny) na płycie 
szklanej, z elementami podświetlanymi przez umieszczone za płytą żarówki teletechnicz-
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ne (DKZ-60). W podświetlaniu rysunków na szkle wykorzystywano również po raz 
pierwszy przyklejone do szyby światłowody (tablica typu ZDT-G Elektrometal w KWK 
Siersza) [Szydło]. 

Elementy kostkowe – kratownice 1080x920 mm wypełnione kostkami (40x40). Na po-
wierzchni czołowej kostki naniesione były symbole pozwalające na tworzenie schematów 
technologicznych (PUD/G-59). 

Płyty perforowane; gęsta perforacja płyt pozwalała na umieszczanie na niej kolorowych li-
stewek przeznaczonych do tworzenia schematów mnemotechnicznych, kwadratowych 
symboli świetlnych dla urządzeń technologicznych i okrągłych dla odwzorowania para-
metrów bezpieczeństwa.  

Elementy mozaikowe – Konstrukcje statycznych tablic synoptycznych typu FTM (których 
do 1990 roku wyprodukowano około 300 szt.) przeznaczone były przede wszystkim na 
potrzeby energetyki. Tablice zbudowane były w oparciu o metalową spawaną konstrukcję 
nośną z przykręcaną na odstępnikach kratownicą aluminiową pozwalającą na zamocowa-
nie kapturków (25x25 mm) z tworzywa, które stanowiły zewnętrzną taflę tablicy. Two-
rzono stosowne mozaiki odwzorowujące np. wybrane procesy technologiczne, lub sche-
maty strukturalne. Sygnalizacja świetlna tablic zbudowana była na bazie żarówek typu TS 
12 (24) V.  

 

 
 

 

Rys. 3 Przykładowe elementy statycznych (mozaikowych) tablic synoptycznych [ZPAS] 
Fig. 3. Examples of elements for mimic boards [ZPAS] 

 
 Od 1990 roku ZPAS w miejsce tablic FTM produkuje nowe typy tablic typu STM (z kapturka-
mi o wymiarach 25x25 mm) oraz DTM (z kapturkami o wymiarach 24x24 mm) z elewacją samo-
nośną i sygnalizacją stworzoną na bazie diod LED o różnej wielkości i kształcie. Tablice te nie po-
siadają obecnie kratownic z tworzywa. Oprócz elementów świetlnych mogą być one wyposażone 
w przyciski, przełączniki, sterowniki, wyświetlacze cyfrowe, mierniki analogowe i cyfrowe, kaset-
ki sygnalizacyjne, zegary, monitory itp. Aktualizacja i zmiana obrazu na elewacji tablicy jest łatwa 
i szybka, dzięki zastosowaniu nakładanych na korpusy kapturków. Prawie wszystkie kopalnie eks-
ploatują obecnie mniej, lub bardziej rozbudowane tego typu tablice synoptyczne, statyczne w dys-
pozytorniach zakładowych. 
 W kopalniach sterowanie elementów świetlnych może być realizowane bezpośrednio z często-
tliwościowego systemu transmisji sygnałów dwustanowych (np. systemu typu FOD-900 firmy 
TRANZ-TEL Kobiór). Wykorzystuje się również często urządzenia sygnalizacji optycznej typu 
USO-2, które dodatkowo światłem pulsującym, lub sygnałem akustycznym, informowały dyspozy-
tora zasadniczych zmianach na tablicy świetlnej, na które powinien zwrócić uwagę dyspozytor. 
 Obecne komputerowe sterowniki tablic synoptycznych (nazywane również zapalarkami) prze-
widziane do zapalania diod świecących na tablicach synoptycznych składają się z połączonych za 
pomocą łączy transmisji szeregowej RS-232 kaset, w których znajdują pakiety typu PKW-001. 
Każdy pakiet może sterować dwoma matrycami po 128 diod LED. Jedna kaseta pozwala sterować 
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ponad 2560 diodami LED. W kasecie sterownika oprócz pakietów PKW-001 znajdują się transla-
tory protokołów transmisji i sterowniki rodzaje rodzajów i trybów świecenia. 
Tablice mozaikowe to najdoskonalsze rozwiązania w klasie klasycznych, niekomputerowych urzą-
dzeń dyspozytorskich. 
 
3.2. Komputerowe systemy wspomagania monitorowania w dyspozytorniach  
 
W 1970 roku firmy ZKMPW oraz GIG uruchomiły w kopalni zautomatyzowanej Jan: 

system kompleksowej automatyzacji typu „S” z polskiej produkcji mikrokomputerem typu 
MKJ-25 z klasycznymi wtedy peryferiami: czytnikiem kart i perforatorem taśmy [Żymeł-
ka], 

system sterowania procesem wydobywczo transportowym kopalni typu „CES” – z przetwa-
rzaniem na komputerze typu ODRA 1204, 

co zapoczątkowało erę komputerowych systemów dyspozytorskich, czyli komputerowych syste-
mów wspomagania uzupełniających statyczne tablice synoptyczne. W tym czasie rozpoczęto rów-
nież próby zastosowania specjalnie zaprojektowanego do zastosowań przemysłowych mikrokom-
putera francuskiej firmy Telemecanique typu T2000/20. 
 Na bazie tych doświadczeń powstała (produkowana w Polsce w latach osiemdziesiątych) bar-
dzo udana konstrukcja przemysłowego mikrokomputera typu PRS-4 (przystosowany do warunków 
kopalnianych mikrokomputer typu SMC-3). PRS-4 stanowił podstawowe wyposażenie eksploato-
wanych w wielu kopalniach tzw. modułowych systemów dyspozytorskich typu MSD-80. 
 
 Lata osiemdziesiąte ukształtowały współczesną strukturę komputerowych systemów dyspozy-
torskich. Zrezygnowano wtedy z zastosowania jednego komputera o dużej mocy obliczeniowej, 
zdolnego do kontroli wielu procesów technologicznych, na rzecz dekompozycji procesu technolo-
gicznego i budowy oddzielnych modułów dyspozytorskich kontrolujących wybrane procesy tech-
nologiczne. Podstawowymi modułami systemu MSD-80 (ze sterownikiem PRS-4) były wdrożone 
w 1980 roku w KWK Moszczenica, KWK Wesoła oraz KWK Szombierki: 

HADES– przeznaczony do kontroli procesu technologicznego oraz kontroli wybranych pa-
rametrów bezpieczeństwa (pracy wentylatorów, pomp, tam wentylacyjnych, instalacji 
przeciwpożarowych, poziomu wody w rząpiach). System ten został następnie zastąpiony 
systemem mikroHADES (µHADES). Umożliwiał on współpracę z max 352 czujnikami 
dwustanowymi i stanowił ogniwo pośrednie dla systemu wizualizacji tych procesów. 

CMC 1/2 przeznaczony do centralnego zabezpieczenia kopalni przed wybuchem metanu 
(dla max 128 czujników). Po integracji z systemem wczesnego wykrywania pożarów typu 
SWWP, stanowił on podstawę do budowy współczesnych systemów gazometrycznych 
produkcji EMAG typu SMP (z centralami CMC-3 czy CMC-4). 

SAK, (o maksymalnej pojemności do 82 urządzeń dołowych) przeznaczony do oceny za-
grożeń tąpaniami w oparciu o pasywne metody sejsmoakustyki. Obecnie jest on zastępo-
wany przez system ARES. 

SYLOK (o pojemności max 16 urządzeń dołowych) przeznaczony do automatycznej lokali-
zacji miejsca wystąpienia wstrząsu i określenia jego energii. Jego współczesna wersja to 
system ARAMIS. 

SWWP przeznaczony do wczesnego wykrywania pożarów. Zmodernizowana wersja, czyli 
system alarmowania pożarowego typu SAP-1 została zintegrowana w system metanowo-
pożarowy typu SMP eksploatowany w wielu kopalniach w Polsce [Cierpisz]. 
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Rys. 4. Uproszczony schemat blokowy urządzeń telemetrycznych 
w typowej dyspozytorni zakładowej z systemem wizualizacji ZEFIR 
Fig. 4. Simplified block diagram of mining dipatcher room with ZEFIR Scada software 

 
 Duża ilość komunikatów tekstowych generowanych w systemach i pojawiających się szerego-
wo na monitorach tekstowych komputerów eksploatowanych wtedy w dyspozytorni w moduło-
wym systemie dyspozytorskim typu MSD-80 stanowiła zasadniczą trudność obsłudze tych syste-
mów przez dyspozytora. 
 Stanowiło to podstawę budowy dynamicznej tablicy synoptycznej, DTS-1, czyli zestawu (po-
czątkowo 6) kolorowych monitorów graficznych (semigraficznych) pozwalających na wyświetla-
nie informacji technologicznych w postaci plansz (obrazów), a nie jak dotychczas informacji wy-
łącznie tekstowych.  
 Celem podstawowym przeprowadzonej w latach dziewięćdziesiątych modernizacji modułowe-
go systemu dyspozytorskiego typu MSD-80 było zastąpienie semigrafiki – grafik , a specjalizo-
wanych mikrokomputerów – klasycznymi komputerami klasy IBM PC. Kopalnie rozpoczęły eks-
ploatację modułowych systemów dyspozytorskich typu MSD-90, którego zasadniczym elementem 
wizualizacyjnym była dynamiczna tablica synoptyczna typu ZEFIR początkowo (od 1991) wy-
korzystująca platformę sprzętowo programową IBM PC/DOS, a od 1997 roku Windows NT. [Dec 
2002, 2005] Ponieważ w komputerach klasy IBM PC dostępne były już rozwiązania sieciowe więc 
system ZEFIR umożliwił również wizualizację i rozpowszechnienie (na terenie zakładu górnicze-
go) bieżących informacji o przebiegu procesu technologicznego i stanie bezpieczeństwa na stano-
wiska komputerowe dozoru wyższego. Dostępna do tej pory tylko w dyspozytorniach, bieżąca in-
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formacja o stanie produkcji, (oraz np. aktualne wskazania przyrządów systemów gazometrycznych 
itp.) mogła być na bieżąco analizowana w biurach dozoru wyższego kopalni.  
Na rys. 4 pokazano przykład uproszczonego schematu blokowego dyspozytorni (w zakresie moni-
torowania i wizualizacji gazometrii i stanu pracy urządzeń technologicznych z wykorzystaniem 
systemu wizualizacji ZEFIR. 
Rozwój systemu wizualizacji ZEFIR polegał między innymi na opracowaniu interfejsów współ-
pracujących z dodatkowymi nowymi źródłami informacji i systemami transmisyjnymi. Na rys. 4 
pokazano współpracę z systemem ZMP-16 wykorzystywanym między innymi do sterowania i wi-
zualizacji systemów klimatyzacji [Dec 2005]. 
 
 
4. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW MONITOROWANIA 
 I WIZUALIZACJI DLA KOPALŃ 
 
Można zauważyć rozwój systemów wizualizacji w następujących obszarach: 

1. Zastosowanie innych narzędzi (oprócz programu ZEFIR) do budowy systemów wi-
zualizacji. Oprócz systemu ZEFIR pojawiły się inne możliwości realizacji wizualiza-
cji w kopalnianych dyspozytorniach. Można zastosować oprogramowanie SCADA 
ogólnego przeznaczenia takie jak np. Paragon czy Wizcon. Powstały również pro-
gramy SCADA opracowane specjalnie dla górnictwa takie jak SD 2000 (opracowanie 
firmy EMAG Katowice), SOLARIS (opracowanie firmy Carboautomatyka Tychy), 
SAURON (opracowanie firmy RNT i Elektrometal Cieszyn z zastosowaniem opro-
gramowania ASIX firmy ASCOM) czy Monsteer-D (opracowanie firmy TRANZ-
TEL Kobiór). Każde z narzędzi do wizualizacji musi posiadać stosowne interfejsy do 
współpracy z istniejącymi w danej kopalni (dyspozytorni) źródłami informacji. Pro-
blemem jest niekiedy brak otwartości istniejących lokalnych systemów sterowania, 
systemów transmisyjnych czy aplikacji wizualizacji co utrudnia wzajemne przekazy-
wanie danych pomiędzy systemami. 

2. Zastosowanie wizualizacji na wielkoformatowych monitorach tworzących ściany gra-
ficzne. Można budować ściany graficzne składające się z wielu modułów. Granice 
między modułami są mało widoczne co umożliwia uzyskanie rozdzielczości całego 
wyświetlacza będącej wielokrotnością rozdzielczości pojedynczych modułów. Przy-
szłość pokaże, czy ściany graficzne zastąpią klasyczne mozaikowe tablice synoptycz-
ne. 

3. Zastosowanie światłowodowej sieci teletransmisyjnej. Zastosowanie kabli światło-
wodowych do transmisji danych jak i obrazów pozwoliło na zwiększenie przepusto-
wości łączy. Konieczność lokalnego zasilania dołowych przetworników elektroop-
tycznych ograniczyło na razie zastosowanie sieci światłowodowych do transmisji da-
nych z systemów technologicznych. 

4. Szczegółowy monitoring maszyn górniczych, lokalnych systemów sterowania oraz 
pól rozdzielczych umożliwia organizację dyspozytorni energomechanicznej, która 
będzie mogła zajmować się diagnostyką i oceną eksploatacji maszyn górniczych, a 
także zdalnym załączaniem i wyłączaniem pól rozdzielczych w sieciach 6 kV. 

5. Istnieje możliwość transmisji parametrów eksploatacyjnych maszyn górniczych do 
właściciela2 lub producenta. Problemem jest realizacja transmisji zapewniająca bez-
pieczeństwo systemów wizualizacji oraz spełnienie wymagań obowiązujących prze-
pisów [RGM 2002]. 

 
                                                           

2 Często kopalnia nie jest właścicielem maszyn. 
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Monitoring of Technological Processes and Safety Parameters 
in Dipatcher System for Mines 
 
The Paper describes dispatcher systems used in the deep mines. It presents the structure of mine dispatcher 
systems and its connections to technical departments of mine. It describes the history and of mining dipatcher 
system form old non-computer system to actual computer systems. 
 It shows actual technological development of mining dispatcher systems. 
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STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono wybrane problemy i możliwości zastosowania sys-
temów lokalizacji maszyn i ludzi pracujących w podziemnych zakładach górniczych. Omówiono 
rodzaje stosowanych identyfikatorów oraz sposoby realizacji łączy radiowych pomiędzy identyfi-
katorem i czytnikiem. Przedstawiono rozwiązania lokalizacji strefowej oraz lokalizacji z wyko-
rzystaniem systemów ultraszerokopasmowych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Telekomunikacja w kopalniach, systemy lokalizacji, systemy kontroli ru-
chu załogi 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Prawo geologiczne i górnicze [RMG 2002, PGG 2005] zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadze-
nia ewidencji osób przebywających w kopalni oraz w poszczególnych rejonach wyrobisk. Nakłada 
równocześnie na pracowników spoza danego oddziału wykonujących roboty w danym oddziale 
obowiązek zgłaszania osobie dozoru ruchu swoje przyjście i wyjście z rejonu. 
 W warunkach powierzchniowych wymogi prawa geologicznego i górniczego realizowane są 
poprzez stosowanie systemów kontroli ruchu załogi (SKRZ) opartych na indywidualnych identy-
fikatorach pracownika współpracujących z odpowiednimi czytnikami zainstalowanymi przy wej-
ściach do zakładu pracy (stykowymi, lub zbliżeniowymi) przystosowanymi do odczytu kodu (in-
formacji) zapisanego w identyfikatorze. W większości kopalń dla pracowników dołowych sporzą-
dza się rejestr pobranych znaczków, lamp osobistych oraz ucieczkowych aparatów tlenowych ce-
lem formalnego odnotowania zjazdu na dół. Niektóre kopalnie dla odnotowania zjazdu na dół 
przez pracownika (zaliczenia dniówki dołowej) instalują czytniki kart na nadszybiach względnie 
na poszczególnych podszybiach. 
 Obecnie rejestracja miejsc pracy na dole grup pracowników najczęściej dokonywana jest 
w dyspozytorni kopalnianej przez przyjęcie (od sztygara zmianowego) telefonicznego ogólnego 
meldunku o liczbie górników pracujących w danym rejonie i charakterze wykonywanej przez nich 
pracy. Na podstawie tych telefonicznych meldunków dyspozytor sporządza ogólny raport zmia-
nowy. Raport ten często odbiega od rzeczywistego obrazu przemieszczania się górników w czasie 
danej zmiany roboczej. 
 Bardzo trudnym zadaniem jest również prowadzenie koniecznej, szczegółowej ewidencji osób 
pracujących w wyrobiskach, w których istnieje konieczność ograniczania maksymalnej liczby 
osób w nich przebywających (rejony zagrożone tąpaniami), względnie poruszających się po dro-
gach ucieczki. Ważnym sposobem ograniczania skutków zagrożenia spowodowanego niewłaści-
wym wycofywaniem się górników po wystąpieniu niebezpieczeństwa w kopalni jest bowiem 
szybkie ostrzeżenie osób znajdujących się w zagrożonych wyrobiskach i dokładne liczenie (śle-
dzenie „na bieżąco”) ilości osób przebywających poszczególnych rejonach kopalni. 
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2. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW LOKALIZACJI 
 
Rozwój systemów radiokomunikacji stworzył możliwość realizacji różnego rodzaju systemów lo-
kalizacji zarówno osób jak i maszyn czy innych urządzeń. Na otwartej przestrzeni do lokalizacji 
można wykorzystać odbiorniki GPS wykorzystujące sygnały satelitarne [Narkiewicz]. Istnieje 
również możliwość lokalizacji terminali systemów telefonii komórkowej GSM i UMTS [Koła-
kowski]. Wymienione rozwiązania nie nadają się do stosowania we wnętrzach budynków oraz 
w wyrobiskach podziemnych (kopalniach podziemnych). 
 W kopalniach podziemnych w zależności od realizacji i sposobu wykorzystania można wyróż-
nić następujące systemy lokalizacji: 
a) Systemy rejestracji czasu pracy RCP wykorzystujące czytniki (instalowane przy wejściu na te-

ren kopalni) oraz indywidualne karty (identyfikatory) które posiada każdy pracownik. Przy 
wchodzeniu na teren kopalni i przy wychodzeniu z terenu kopalni pracownik zobowiązany jest 
do świadomej rejestracji tego przejścia (np. przez włożenie karty do czytnika). Tego rodzaju 
systemy pozwalają stwierdzić obecność pracownika na terenie zakładu.  

b) Systemy rejestracji zjazdu pracowników na dół wykorzystujące czytniki zainstalowane na nad-
szybiach lub podszybiach oraz karty (identyfikatory) które posiada każdy pracownik. Tego ro-
dzaju systemy w powiązaniu z systemami ewidencji pobranych lamp i tlenowych aparatów 
ucieczkowych pozwalają na rejestrację czasu przebywania pracowników w podziemiach ko-
palń. Niektóre ładowarki lamp są wyposażone w komputerowy system nadzoru pozwalający na 
rejestrację zdarzenia pobrania lampy z ładowarki czy włożenia lampy do ładowarki. 

c) Lokalne systemy monitorowania pracowników w strefach niebezpiecznych (np. przenośnik 
przystosowany do jady ludzi za pomostem do wysiadania). Przykładem tego rodzaju rozwiąza-
nia jest wyłącznik WAJL1 reagujący na sygnał emitowany przez nadajnik lokacyjny umiesz-
czony w obudowie lampy nahełmnej górnika. Tego rodzaju system po stwierdzeniu obecności 
nadajnika lokacyjnego w strefie niebezpiecznej powoduje wyłączenie urządzenia (np. przeno-
śnika). 

d) Lokacja górników w czasie akcji ratowniczej (np. zawałowej). Odbiorniki lokacyjne na pod-
stawie pomiaru pola magnetycznego wytwarzanego przez nadajniki lokacyjne umieszczone 
w lampach nahełmnych pozwalają określić odległość do nadajnika lokacyjnego [Miśkiewicz 
2008] 

e) Systemy lokalizacji strefowej. W wyrobiskach górniczych umieszcza się bramki zawierające 
czytniki identyfikatorów. W przypadku gdy bramka zawiera 2 czytniki umieszczone w pewnej 
odległości, jest możliwe określenie kierunku poruszania się identyfikatora. Tego rodzaju sys-
tem określa w której strefie znajduje się identyfikator nie określając jego dokładnego położe-
nia. 

f) Systemy lokalizacji ciągłej. W wyrobiskach umieszcza się bramki zawierające czytniki identy-
fikatorów. Na podstawie pomiaru parametrów sygnału radiowego odebranego z identyfikatora 
przez czytniki określane jest położenie identyfikatora względem czytników. W tego rodzaju 
rozwiązaniach wykorzystuje się urządzenia ultraszerokopasmowe (UWB2). 

g) Systemy antykolizyjne związane z lokalizacją dwóch maszyn (pojazdów) względem siebie lub 
lokalizacją człowieka względem maszyny (pojazdu). Tego rodzaju system generuje sygnał 
ostrzegawczy dla operatora maszyny o możliwości kolizji, lub może spowodować wyłączenie 
maszyny. 

                                                           
1Wyłącznik Awaryjny Jazdy Ludzi – urządzenie produkcji firmy Elektrometal zawierające odbiornik loka-
cyjny sprzężony z przekaźnikiem, którego styki są włączone w obwód sterowania przenośnika. 
2ang. Ultra-wideband. 
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 Systemy a i b wymagają włożenia karty do czytnika przez pracownika po to, by zaliczyć sobie 
odpowiedni czas pracy. System c dotyczy ograniczenia dostępu ludzi do stref niebezpiecznych. 
 System d stosowany jest jedynie w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej. 
 W referacie zostaną omówione jedynie systemy e i f. Ponieważ jedną z istotnych funkcji sys-
temów lokalizacji strefowej i ciągłej jest również identyfikacja człowieka lub maszyny bywają one 
nazywane także systemami identyfikacji. 
 Systemy e, f, g dotyczą zarówno ludzi jak maszyn (pojazdów). Wymagają stworzenia łącza ra-
diowego pomiędzy identyfikatorem a czytnikiem identyfikatora (bramką) i w przypadku lokaliza-
cji ludzi działają niezależnie od woli człowieka. 
 Systemy lokalizacji strefowej i ciągłej zawierają następujące elementy: 

- identyfikatory zwane niekiedy znacznikami3, transponderami4, 
- czytniki identyfikatorów, 
- kontrolery, systemy transmisyjne, 
- serwer systemu lokalizacji z możliwością prezentacji wyników lokalizacji i ich ar-

chiwizacji. 
 Ze względu na zasilanie identyfikatory mogą być:  

Pasywne nazywane również biernymi, nie zawierające własnego źródła zasilania, lecz 
wymagające zasilania z zewnątrz; elementy te uaktywniają się w momencie 
znalezienia się w polu elektromagnetycznym bramki (czytnika). 

Aktywne posiadające własne źródło zasilania najczęściej baterię (np. litową o kilkulet-
nim czasie działania), względnie korzystające z integralnie związanego z iden-
tyfikatorem zewnętrznego źródła zasilania (np. akumulatora z lampy górni-
czej). 

 Identyfikatory pasywne są pobudzane do pracy polem elektromagnetycznym o odpowiedniej 
częstotliwości i odpowiednim czasie trwania. Tego rodzaju pole ładuje kondensator wewnątrz 
identyfikatora. Energia zgromadzona w kondensatorze wystarcza do wysłania zawartości pamięci 
identyfikatora drogą radiową do czytnika. Identyfikatory aktywne odpowiadają swoim numerem 
identyfikacyjnym na pobudzenie impulsem zewnętrznego pola elektromagnetycznego bramki, 
a wewnętrzne (własne) źródło zasilania pozwala na uzyskanie większe zasięgu działania w stosun-
ku do identyfikatorów pasywnych. 
 Łącze radiowe pomiędzy identyfikatorem i czytnikiem może być zorganizowane w następujący 
sposób [Laliberte]: 

- łącza FSK5 i ASK6 w paśmie 134 kHz, 13,56 MHz, 433 MHz 868 MHz, 915 MHz, 
- łącza WiFi7 w paśmie 2,4 GHz [Gast], 
- łącza ZigBee8 w pasmach 868 MHz, 915 MHz lub 2,4 GHz. 
- łącza ultraszerokopasmowe UWB w pasmach gigahercowych. 

 Systemy lokalizacji w wyrobiskach górniczych powinny służyć przede wszystkim dla: 
poprawy bezpieczeństwa załogi, przez świadomość, że każda osoba w wyrobisku jest 
„asekurowana”, „monitorowana” przez dyspozytorskie systemy nadzoru, 
ułatwienia, a w razie nagłej potrzeby, znalezienia danej osoby w podziemiach kopalni, 
dla przekazania mu np. ważnej informacji. 

                                                           
3ang. tag. 
4transponder – skrót od słów transmiter i Respondek. 
5kluczowanie częstotliwości. 
6kluczowanie amplitudy. 
7bezprzewodowa sieć komputerowa wg standardu IEEE 802.11. 
8wg standardu IEEE 802.15.4. 
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 Z punktu widzenia kierunku transmisji sygnałów użytecznych można wyróżnić identyfikatory: 

Jednokierunkowe transmisja sygnału użytecznego przebiega tylko w kierunku od identyfikatora 
do czytnika; czytnik nie wysyła informacji użytecznych do identyfikatora (z 
wyjątkiem ewentualnie sygnału aktywacji bramki, lub bezprzewodowego zasi-
lania identyfikatora pasywnego). 

Dwukierunkowe transmisja sygnałów użytecznych jest realizowana w obydwie strony i może 
przebiegać w następujący sposób: 
od bramki sygnał uaktywnienia identyfikatora, 
do bramki charakterystyczny kod identyfikatora, 
od bramki inne sygnały użyteczne (np. alarmowe, informacyjne, przywo-

ławcze) wygenerowane w systemie i przeznaczone dla rejestro-
wanego górnika (ściślej identyfikatora osobistego związanego z 
daną osobą). 

 
 Podstawowe ograniczenia w stosowaniu systemów lokalizacji w kopalniach to: 

rozległość wyrobisk dołowych kopalni i związana z tym duża (do 15 km) odległość 
bramki dołowej od dyspozytorni zlokalizowanej na powierzchni, 

znaczne wymiary poprzeczne (np. 5 – 8 m.) wyrobisk dołowych, i duże ograniczenia 
związane z ewentualnym ich zmniejszeniem (lokalnym przewężeniem wyrobiska), 

trudne techniczne warunki środowiskowe, zawilgocenie i ogromne nagromadzenie ele-
mentów o konstrukcji metalowej,  

wymóg iskrobezpieczeństwa wszystkich urządzeń stosowanych w kopalniach o zagroże-
niu wybuchowym. 

 
 
3. SYSTEMY LOKALIZACJI STREFOWEJ W KOPALNIACH PODZIEMNYCH 
 
Dotychczasowe badania prowadzone nad systemami lokalizacji dla kopalń doprowadziły do wnio-
sku, że identyfikatory pasywne nie znajdą szerszego zastosowania w podziemiach kopalni. Do-
świadczenia z identyfikatorami pasywnymi przyniosły zadowalające rezultaty w przypadku gdy 
identyfikator znajdował się w obcasach butów ochronnych górnika, a antena bramki kontrolnej by-
ła rozłożona na spągu na całej szerokości wyrobiska dołowego. Tego rodzaju układ zapewnia, iż 
przeciętna odległość anteny bramki kontrolnej od identyfikatora osobistego nie przekracza kilku-
nastu centymetrów, więc system pasywny jest skuteczny w tym przypadku. 
 W kopalniach należy więc stosować identyfikatory aktywne posiadające własne, długotrwałe 
(kilkuletnie) źródło zasilania, względnie korzystających z akumulatora osobistego górnika, w 
przypadku gdy identyfikator jest włożony do lampy górnika. Własne źródło zasilania umożliwia 
znaczne zwiększenie ich zasięgu działania. 
 Podstawowe wymagania stawiane kopalnianym systemom lokalizacji osób to: 

Autonomiczność zasilania i sygnalizacja zaniku zasilania sieciowego wybranych ele-
mentów systemu. Dotyczy to w szczególności zasilania czytników i elementów teletran-
smisyjnych systemu identyfikacji. 
Bezkolizyjność - komunikacja bramki z daną kartą nie może być zakłócana przez inne 
karty pozostające w tym obszarze. Dotyczy to np. problemu obecności większej liczby 
identyfikatorów w zasięgu działania bramki. 
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Iskrobezpieczeństwo i bezpieczeństwo użytkowania np. przez wykluczenie możliwości 
odpalenia zapalników elektrycznych w czasie przenoszenia ich przez bramki. 
Duża niezawodność - możliwość pracy w trudnych technicznych warunkach środowi-
skowych podziemi kopalń. 
Duży zasięg działania - jednoznaczna lokalizacja identyfikatora z odległości przynajm-
niej 4, 5 m. 
Kompatybilność elektromagnetyczna - możliwość współpracy systemu identyfikacji z 
istniejącymi już w kopalni systemami telekomunikacyjnymi, brak zakłócającego oddzia-
ływania na inne kopalniane systemy telekomunikacyjne, odporność na zakłócenia elek-
tromagnetyczne istniejące w kopalniach. 
Prostota obsługi - możliwość bieżącej obsługi i konserwacji tych urządzeń przez osoby 
bez specjalistycznego przygotowania fachowego. 
Przeźroczystość systemu - brak utrudnień w dotychczasowej technologii ruchu załogi. 
Sygnalizacja uszkodzenia systemu i zaniku transmisji oraz sygnalizacja stanu alarmowe-
go w kontrolowanej strefie (np. przepełnienia strefy). 

 

 
Rys. 1 Ilustracja zasady lokalizacji strefowej. ID – identyfikator, Cz – czytnik, K – kontroler 

Fig. 1. Principle of zone tracking systems 

 
 System lokalizacji osób tylko wtedy spełni swoją rolę, gdy zostanie nim objęta cała załoga do-
łowa. Uwzględniając liczbę zatrudnionych w typowej kopalni, w identyfikatory osobiste należy 
wyposażyć od 2000 do 5000 górników. Instalacja systemu identyfikacji ma sens tylko wtedy, gdy 
w danej kopalni zostaną właściwie zaprojektowane (wyodrębnione) strefy kontrolne z zainstalo-
wanymi na ich krańcach bramkami z czytniki identyfikatorów osobistych górnika. Bramka zawie-
ra co najmniej 2 czytniki z przesuniętymi strefami działania co pozwala na określenie kierunku ru-
chu identyfikatora. Sygnały z wszystkich bramek dołowych są przesłane do dyspozytorni kopal-
nianej. 
 Każdy system powinien jednoznacznie lokalizować identyfikator co do [Wojaczek 1999]: 

Czasu – rejestracja bieżąca, względnie z niewielkim opóźnieniem wynikającym z zasto-
sowanego systemu transmisji danych na powierzchnię. 
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Miejsca – przebywania w danej wydzielonej strefie kopalni: ściana, chodnik, poziom, re-
jon, komora, itp. 
Osoby – nazwisko, numer identyfikacyjny. 
Kierunku – poruszania się górnika w wyrobisku (wejście, wyjście). 

 Czytnik powinien odczytać dane z wielu identyfikatorów znajdujących się w jego strefie dzia-
łania. Taki sposób działania wymaga zastosowania odpowiedniego protokołu łącza radiowego 
pomiędzy identyfikatorem i czytnikiem. Można tu wykorzystać istniejące mechanizmy w protoko-
łach WiFi czy ZigBee, lub zastosować nadawanie sygnałów z identyfikatorów w przypadkowych 
odstępach czasu (np. odstępy z przedziału 0 – 1 s średnio co 0,5 s). W przypadku gdy identyfikator 
nadaje sygnał przez krótki czas (np. 5 ms), prawdopodobieństwo nieodczytania identyfikatorów ze 
względu na jednoczesne nadawanie ramek przez 2 lub więcej identyfikatorów przy uwzględnieniu 
rozmiaru strefy działania czytnika i prędkości przemieszczania się identyfikatorów jest do pomi-
nięcia. 
 W czasie obecności identyfikatora w zasięgu odczytu, czytnik może wysłać do identyfikatora 
(względnie urządzeń związanych z czytnikiem) dodatkowe informacje np. sygnał „zgłoś się”. Sy-
gnał „zgłoś się” to najczęściej odpowiedni sygnał optyczny, uruchamiany w urządzeniu związa-
nym z czytnikiem (np. transparent), względnie identyfikatorem (miganie żarówki lampy osobistej 
górnika), w czasie znajdowania się identyfikatora w zasięgu czytnika. 
 Typowy czas odczytu np. 20 identyfikatorów przez czytnik jest krótszy od 600 ms, co zabez-
piecza możliwość odczytu 20 identyfikatorów poruszających się z prędkością 25 km/godz (bardzo 
szybki bieg).  
 System identyfikacji powinien rozróżniać wszystkie możliwe warianty ruchu identyfikatora w 
obrębie bramki. 
 Ważnym czynnikiem stosowania systemu identyfikacji w strefach zagrożonych to właściwa 
sygnalizacja w dyspozytorni wszystkich stanów alarmowych jakie zostały określone dla danego 
rodzaju strefy tj. w szczególności: 

zapełnienie strefy - w przypadku gdy dla danego rejonu istnieje ograniczenie co do mak-
symalnej liczby górników mogących w niej przebywać, 

przekroczenie limitu czasu przebywania górnika w strefie - w przypadku gdy np. z uwa-
gi na temperaturę został określony dopuszczalny czas przebywania osób w danej strefie. 

 Układy sygnalizacji instalowane przy bramkach kontrolnych umożliwiają również przekazy-
wanie (np. wyświetlenie na transparencie) ważnych, krótkich informacji dla górników takich jak 
np. zakaz wstępu (przekroczenie limitu osób w strefie). 
 Uruchomione dotychczas instalacje systemów identyfikacji w kopalniach obejmowały najczę-
ściej kontrolą pojedyncze rejony (np. ściany w rejonach silnie tąpiących) [Wojaczek 2000]. Jest to 
spowodowane między innymi wysokim kosztem budowy takiego systemu w kopalni (zakup kilku 
tysięcy identyfikatorów), kosztami związanymi z budową bramek kontrolnych i systemów tele-
transmisyjnych do dyspozytorni na powierzchni. Przy budowie systemu identyfikacji w kopalni 
zauważa się dwie tendencje: 

dążenie do uzyskania (tylko w określonych obszarach np. rejonach zagrożonych) jak 
największej dokładności, uzyskując ten cel przede wszystkim umiejętnie wybranym 
miejscem lokalizacji bramek kontrolnych i ich liczbą w tym rejonie, 

objęcie systemem identyfikacji dużych obszarów na dole i jak najliczniejszej grupy za-
łogi, zmniejszając jednocześnie tym samym dokładność miejsca identyfikacji. 

 Przykład rozmieszczenia bramek identyfikacyjnych w określonym (małym rejonie) przedsta-
wiono na rys. 2. Obejmując systemem identyfikacji załogę przodka wyrobiska przygotowawczego 
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konieczne jest uwzględnienie długości docelowej wyrobiska, a także szybkości postępu czoła 
przodka. W tego typu wyrobiskach zazwyczaj nie przebywa więcej niż 25 osób, a maksymalne 
długości nie przekraczają 3000 m. Dla zwiększenia dokładności identyfikacji konieczne jest jed-
nak zainstalowanie drugiej bramki, która będzie przebudowywana w miarę postępu czoła przodka. 
W przypadku drążenia wyrobisk podwójnych z uwagi na możliwość przemieszczania się załogi 
pomiędzy chodnikami zachodzi potrzeba instalacji bramek na wlocie do obydwu drążonych wyro-
bisk (rys. 2). 

 

BRAMKA 
STA A 

BRAMKA 
„RUCHOMA” 

CZO O PRZODKA 

KIERUNEK PORUSZANIA SI  ZA OGI  
Rys. 2. Przykładowe rozmieszczenie bramek w wyrobiskach przygotowawczych. 

Fig. 2. Example of gates arrangement in development workings 

 

4. TRANSMISJA DANYCH Z CZYTNIKÓW 

Ważnym elementem każdego systemu lokalizacji instalowanego w kopalni jest sposób transmisji 
informacji pomiędzy bramkami (czytnikami) zainstalowanymi w wyrobiskach, a serwerem syste-
mu na powierzchni. W zakresie teletransmisji są możliwe następujące rozwiązania: 

- wykorzystanie przewodów promieniujących [Miśkiewicz 2010], 
- łącza światłowodowe, 
- łącza modemowe w miedzianych kabla telekomunikacyjnych, 
- łącza RS485 w miedzianych kablach telekomunikacyjnych. 

 W przypadku wykorzystania przewodu promieniującego, transmisja numeru identyfikacyjnego 
z identyfikatora ID (najczęściej aktywnego) do czytnika odbywa się drogą radiową. Zasięg odczy-
tu jest od kilku do kilkudziesięciu metrów (może niekiedy przekraczać nawet 50 m).Czytnik może 
być zespolony z radiomodemem (w jednej obudowie) lub przyłączony do radiomodemu (RM 
z rys. 3) łączem RS485.  
 Częstotliwości używane do komunikacji pomiędzy czytnikiem Cz i identyfikatorem ID muszą 
znajdować się poza pasmem wykorzystywanym do transmisji w kablu promieniującym. W przy-
padku, gdy w przewodzie promieniującym wykorzystuje się pasmo VHF (150 MHz – 170 MHz), 
to do komunikacji pomiędzy czytnikiem i identyfikatorem używa się pasma UHF (np. 433 MHz).  
 W przypadku instalacji wielu czytników i radiomodemów w kablu promieniującym wystarczy 
jeden radiomodem RM w stacji bazowej i zastosowanie protokołu odpytującego poszczególne ra-
diomodemy przez radiomodem w stacji bazowej. Radiomodem stacji bazowej przekazuje otrzy-
mane dane do serwera obsługującego system lokalizacji. Na rys. 3 pokazano przykład schematu 
blokowego systemu radiokomunikacji z kablem promieniującym wykorzystywanym również 
(oprócz łączności fonicznej) dla lokalizacji osób oraz maszyn (obsługującego czytniki identyfika-
torów).  
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Rys. 3. Uproszczony schemat blokowy systemu radiokomunikacji z przewodem promieniującym wykorzy-
stanym do transmisji danych z czytników (Cz) oraz identyfikatorów (ID) do serwera. B – bariera iskrobez-

pieczna, W – wzmacniak, T – Terminator, PC- sprzęgacz mocy, RM – radiomodem 
Fig. 3. Simplified block diagram of radiocommunication system with radiating cable for data transmission 

form tag readers to server 

 W przypadku wykorzystania miedzianych kabli telekomunikacyjnych można zrealizować 
transmisję danych z czytników do serwera systemu łączami RS485 dla krótszych odległości, albo 
łączami modemowymi. Można również wykorzystać do transmisji danych z czytników (kontrole-
rów K) odrębne włókna światłowodowe, lub przyłączyć czytniki łączem RS485 do multiplekserów 
światłowodowych (np. stacje alfa firmy TIMLER) lub innych systemów teletransmisyjnych. 
Uproszczony schemat blokowy systemu lokalizacji z transmisją danych w sieciach kablowych 
miedzianych oraz światłowodowych pokazano na rys. 4. Na rysunku tym widoczne są alternatyw-
ne drogi połączeniowe kontrolerów dołowych i powierzchniowych. 

 

 
Rys. 4. Uproszczony schemat blokowy systemu lokalizacji z  transmisją danych w kablach miedzianych i 
światłowodowych. mult – multiplekser z przetwornikiem elektrooptycznym, K – kontroler, Cz - czytnik 

Fig. 4. Simplified block diagram of tracking system with data transmission in copper and fiber cables 
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5. SYSTEMY LOKALIZACJI MASZYN 

System lokalizacji ruchomych maszyn można zrealizować dwoma sposobami: 
Nieruchome są czytniki, natomiast identyfikatory (z własnym zasilaniem, lub zasilane z 
akumulatora pojazdu) są zainstalowane na pojeździe, transmisja z czytników zainstalo-
wanych na ociosach wyrobisk istniejącym w kopalni systemem teletransmisyjnym (np. 
przewodem promieniującym do stacji bazowej BS i dalej do komputerowego systemu re-
jestracji, lub kablem miedzianym symetrycznym czy światłowodowym – rys. 4). Czytniki 
mogą być również włączone do przewodu promieniującego, podobnie jak przedstawiono 
to na rys. 3. 
Nieruchome są identyfikatory zainstalowane na ociosach lub na stropie (rys. 5). Bramka 
identyfikacyjna znajduje się na pojeździe. Z chwila przejazdu w pobliżu identyfikatora 
system odczytuje jego kod, który odpowiada miejscu instalacji identyfikatora w struktu-
rze wyrobisk dołowych. Transmisja z czytnika znajdującego się w pojeździe następuje 
drogą radiową poprzez radiomodem, system przewodów promieniujących do stacji ba-
zowej i dalej do komputerowego systemu rejestracji. 

 
Rys. 5. Uproszczony schemat blokowy systemu lokalizacji maszyn z czytnikiem umieszczonym na maszynie 

Fig. 5. Simplified machine tracking system with reader located on machine 

 

6. LOKALIZACJA Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMÓW 
ULTRASZEROKOPASMOWYCH (UWB) 

W systemach ultraszerokopasmowych stosuje się sygnały ultraszerokopasmowe charakteryzujące 
się szerokością pasma powyżej 50 MHz i względną szerokością pasma9 powyżej 0,2. Sygnały ul-
traszerokopasmowe mają bardzo krótki czas trwania np. poniżej 1 ns, co pozwala na wyraźne od-
różnienie w odbiorniku sygnału docierającego do anteny odbiorczej bezpośrednio od sygnałów 
                                                           

9 stosunek szerokości pasma do częstotliwości środkowej 
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odbitych, rozproszonych czy ugiętych na różnych elementach otoczenia. Poza tym w urządzeniu 
odbiorczym można stosunkowo dokładnie określić czas odebrania sygnału, a także jego poziom. 
 Systemy lokalizacji UWB zawierają identyfikatory (tagi) emitujące sygnały UWB, czytniki 
zwane też sensorami oraz serwer systemu lokalizacji. 
 Wyróżnia się następujące sposoby lokalizacji identyfikatorów w systemach UWB [Denis]: 

- AOA (Angle of Arrival), 
- TOA (Time of Arrival), 
- TDOA (Time Difference of Arrival), 
- RSS (Received Signal Strength). 

 W przypadku lokalizacji identyfikatora ID metodą AOA stosuje się 2 czytniki ustawione w od-
ległości d (rys. 6). Każdy czytnik wyposażony jest w antenę umożliwiającą określenie kątów  i  
pod jakim odbierany jest sygnał z identyfikatora. Znajomość odległości d oraz kątów  i  pozwa-
la na określenie położenia identyfikatora wykorzystując podstawowe zależności geometryczne dla 
trójkąta. 
 W przypadku metody TOA stosuje się 3 czytniki (rys. 7). Czytniki dokonują pośredniego po-
miaru odległości d1, d2, d3 do identyfikatora mierząc czas potrzebny fali elektromagnetycznej na 
przebycie drogi od identyfikatora do czytnika. 
 

 
Rys. 6. Ilustracja metody AOA lokalizacji identyfikatora 

Fig. 6. Illustration of AOA localization method 

 Czas może być mierzony dwoma sposobami: 
Dwukierunkowo (czytnik – ID – czytnik) z uwzględnieniem czasu realizacji odpowiedzi. 
Jednokierunkowo, gdzie identyfikator wysyła sygnały w zdefiniowanych chwilach cza-
sowych. Ponieważ nie można zapewnić synchronizacji zegarów identyfikatora i czytni-
ków na wynik pomiaru czasu ma wpływ nieznane przesunięcie czasowe zegarów identy-
fikatora i czytnika. Przesunięcie czasowe zegarów można wyznaczyć stosując dodatkowy 
czytnik (np. 3 czytniki dla zagadnienia lokalizacji na płaszczyźnie lub 4 czytniki dla za-
gadnienia lokalizacji w przestrzeni) wykorzystując podobne podejście jaka w systemach 
GPS [Narkiewicz]. 

 Znajomość odległości d1, d2, d3 a także położenia czytników pozwala na określenie położenia 
identyfikatora wykorzystując podstawowe zależności geometryczne. 
 W przypadku metody TDOA stosuje się czytniki z synchronizowanymi zegarami i mierzy się 
różnicę czasów przyjścia sygnałów do dwóch czytników. W przypadku zastosowania 3 czytników 
różnice czasów pozwalają na określenie różnic odległości 12=d1-d2, 23=d2-d3. Znajomość różnic 
odległości pozwala na określenie położenia identyfikatora wykorzystując podstawowe zależności 
geometryczne. 
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 W przypadku metody RSS czytniki dokonują pomiaru poziomu sygnału odebranego z identy-
fikatora. Jeżeli znany jest model propagacji fali elektromagnetycznej, to poziom sygnału pozwali 
na określenie odległości d1, d2, d3 oraz położenia identyfikatora. 
 Niekiedy w systemach lokalizacji UWB stosuje jednocześnie 2 metody np. AOA i TDOA (np. 
rozwiązanie firmy UBISENSE). 
 W kopalniach podziemnych zrealizowano szereg prób funkcjonalnych systemów lokalizacyj-
nych UWB wykorzystując między innymi rozwiązania firm L3-Communication (system TRU 
TRACKER), Multi Spectral  Solution (urządzenia Sapphire) [Laliberte]. Uzyskano zasięg lokali-
zacji do 300 m. Zaobserwowano, że wyrobisko podziemne wywołuje niekiedy efekt falowodowy 
dla sygnałów UWB zwiększający zasięg systemu. 
 Istnieje możliwość budowy iskrobezpiecznych urządzeń UWB. Dostępne są oferty urządzeń 
iskrobezpiecznych dla gazów wybuchowych grupy II (np. firmy UBISENSE oraz firmy Zebra En-
terprice Solution). 

 
Rys. 7. Ilustracja metod TOA, TDOA, RSS lokalizacji identyfikatora 

Fig. 7. Illustration of TOA, TDOA, RSS Localization Methods 

 

ZAKOŃCZENIE 

Osiągnięcia współczesnej elektroniki i radiokomunikacji pozwalają na realizację systemów umoż-
liwiających: 

- wykrywanie ludzi w miejscach niebezpiecznych, 
- lokację ludzi w trakcie prowadzenia akcji ratowniczych, 
- lokalizację ludzi i maszyn w strefach, 
- lokalizację maszyn względem siebie oraz lokalizację ludzi względem maszyn (systemy 

antykolizyjne). 
 Wymienione systemy zwiększają bezpieczeństwo pracy w kopalniach podziemnych. Wprowa-
dzenie do kopalń podziemnych systemów ultraszerokopasmowych UWB stwarza możliwość loka-
lizacji identyfikatorów nie tylko w strefach ale określenia ich aktualnego położenia w wyrobi-
skach. Wydaje się, że w wyrobiskach korytarzowych najlepszą metodą UWB lokalizacji identyfi-
katorów będzie metoda TDOA. 
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 Obecnie w kopalniach miedzi prowadzone są próby z identyfikacją maszyn, wykorzystując do 
tego celu nadajniki stacjonarne umieszczone na stałe na skrzyżowaniach pod stropem. Jako system 
teletransmisyjny wykorzystywany jest kabel promieniujący. W KWK Pniówek rozpoczęto instala-
cję systemu identyfikacji (firmy TRANZ-TEL Kobiór), w którym jako system teletransmisyjny 
wykorzystywana będzie sieć światłowodowa. 
 W kopalniach miedzi prowadzone są również próby z identyfikatorami trójzakresowymi wielo-
funkcyjnymi. System ten powinien realizować: 

- identyfikację nadajników w czasie poruszania się w pobliżu bramki identyfikacyjnej, 
- wykrywania kolizji maszyna-maszyna oraz maszyna-człowiek, poprzez wzajemne (w 

pojeździe oraz z wykorzystaniem lampy osobistej górnika) ostrzeganie się o tym zagro-
żeniu, 

- poszukiwania osób zasypanych (w miejsce nadajnika GLON/W). 
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Selected Problems of Equipment and Personnel Tracking Systems 
in Underground Mines 
 
The paper presents selected problems and possibilities of application of equipment and personnel 
tracking system in underground mines. It describes tags and radio links between tags and tag re-
aders. It presents solution of zone cracking systems and ultra wideband cracking systems. 
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Proces modelowania produkcji górniczej w kopalniach węgla 
kamiennego z wykorzystaniem systemu doradczego 
 
 
Edyta Brzychczy
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania odpowiednio zaprojekto-
wanego systemu doradczego w procesie modelowania produkcji górniczej w kopalniach węgla ka-
miennego. Podano krótką charakterystykę systemów ekspertowych oraz opisano podstawowe ele-
menty projektowanego rozwiązania wspomagającego planowanie robót przygotowawczych i eks-
ploatacyjnych. Zaprezentowano również przykład wykorzystania wiedzy pochodzącej z systemu 
doradczego do modelowania i optymalizacji wielkości produkcji w kopalniach wielozakładowego 
przedsiębiorstwa górniczego. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: System doradczy, modelowanie, produkcja górnicza, kopalnia węgla ka-
miennego 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Sposób prowadzenia i jakość procesu modelowania produkcji górniczej w kopalni węgla kamien-
nego ma zasadniczy wpływ na kształt sporządzanych planów produkcyjnych. Podstawowym 
elementem tego procesu jest model robót górniczych, które są przewidziane do wykonania w przy-
szłości. Właściwie skonstruowany model wymaga określenia podstawowych charakterystyk, które 
będą stanowiły podstawę do oceny różnych wariantów prowadzenia robót górniczych i wyboru naj-
lepszego z nich. 
 W dobie powszechnej informatyzacji trudno wyobrazić sobie brak wspomagania procesu mo-
delowania produkcji przemysłowej odpowiednim sprzętem i oprogramowaniem. Dla podmiotów 
branży górniczej istotne jest, aby tworzone rozwiązania informatyczne uwzględniały specyfikę pro-
cesu wydobywczego i warunki jego prowadzenia oraz umożliwiały efektywne korzystanie z do-
świadczeń nabytych podczas prowadzonej działalności górniczej. Taką możliwość przechowywa-
nia i przetwarzania wiedzy o prowadzonym procesie produkcyjnym dają systemy ekspertowe. 
 Systemy ekspertowe rozwijane są od ponad 40 lat. Za pierwsze osiągnięcie w tym zakresie uwa-
ża się DENDRAL (wykorzystywany do wyznaczania struktur molekularnych związków chemicz-
nych), który powstawał na w Uniwersytecie Stanforda od 1965 roku (na zlecenie NASA). Kolej-
nym kamieniem milowym w rozwoju systemów ekspertowych był system MYCIN, służący do dia-
gnozy i terapii zakaźnych chorób krwi, który jako pierwszy korzystał z niepewnych lub niekomplet-
nych danych [18]. 
 Zarówno w górnictwie światowym jak i krajowym funkcjonują rozwiązania tego typu. Warto tu 
chociażby wspomnieć o systemie PROSPECTOR [9], przeznaczonym do rozwiązywania proble-
mów związanych z wydobywaniem i poszukiwaniem złóż minerałów, który przyczynił się do od-
krycia bogatego złoża molibdenu o wartości ok. 100 mln $ w okolicach góry Mount Tolman w sta-
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nie Washington [18]. Kolejnym przykładem jest SHEARER, opracowany dla kopalni British Coal, 
opisany w [19], który służy do diagnozowania awarii kombajnów ścianowych. Opracowano rów-
nież szereg systemów ekspertowych z zakresu różnych zagadnień związanych z górnictwem węgla 
kamiennego wspomagających np.: 
– planowanie budowy lub reorganizację kopalni węgla kamiennego [21], 
– identyfikację warstw stratygraficznych w kopalni na podstawie otworów badawczych [20], 
– dobór systemów i sposobów eksploatacji do warunków górniczo-geologicznych [24], 
– dobór i zestawianie ze sobą maszyn górniczych [14], 
– monitorowanie i diagnostykę maszyn górniczych [1], [20], [23], 
– zarządzanie kopalnią węgla kamiennego [7], 
– zarządzanie personelem w podziemnych kopalniach [2]. 
 Do krajowych osiągnięć w zakresie systemów ekspertowych znajdujących zastosowanie w gór-
nictwie można zaliczyć system wspomagający pracę dyspozytora kopalni w zakresie kontroli za-
grożenia pożarowego [8], diagnozujący wybrane maszyny górnicze [11], oraz inne systemy z bazą 
wiedzy [6], [22]. 
 W prezentowanym artykule przedstawiono koncepcję systemu doradczego wspomagającego 
planowanie robót przygotowawczych i eksploatacyjnych oraz możliwość wykorzystania wiedzy 
w nim zawartej do modelowania i optymalizacji produkcji górniczej w wielozakładowym przed-
siębiorstwie górniczym. 
 
 
2. SYSTEMY DORADCZE 
 
Systemy doradcze należą do najwyższej klasy rozwiązań informatycznych w postaci systemów 
z bazą wiedzy. Są one wynikiem nurtu badań nad sztuczną inteligencją i w swoim założeniu po-
winny wyciągać wnioski i podejmować decyzje, działając w sposób zbliżony do procesu rozumo-
wania człowieka-eksperta. 
 Systemy ekspertowe można podzielić na trzy ogólne kategorie [17]: 
– doradcze (advisory), 
– podejmujące decyzje bez kontroli człowieka (dictatorial), 
– krytykujące (criticizing). 
 

 
 
Rys. 1. Architektura systemu ekspertowego. Źródło: [10] 
Figure 1. Elements of the expert system. Source: [10] 
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 Cechą systemów doradczych jest prezentowanie rozwiązań użytkownikowi, który oceniając ich 
jakość, może je przyjąć lub zażądać innego rozwiązania. Systemy podejmujące decyzje bez kontro-
li człowieka wykorzystywane są w miejscach, gdzie obecność człowieka jest utrudniona lub nie-
możliwa. Natomiast systemy krytykujące analizują zarówno problem jak i jego rozwiązanie, ko-
mentując uzyskane wyniki. 
 System ekspertowy najczęściej składa się z następujących podstawowych modułów (por. [12], 
[13]): 
1. baza wiedzy, 
2. moduł pozyskiwania wiedzy, 
3. moduł wnioskowania, 
4. moduł objaśniający, 
5. interfejs użytkownika. 
 Wzajemne zależności wymienionych elementów przestawiono na rysunku 1. 
 Baza wiedzy zawiera formalny opis wiedzy dziedzinowej problemu, którego system eksperto-
wy dotyczy [10]. Jej konstrukcja, w zależności od specyfiki dziedziny, składać się może z różnego 
rodzaju baz np.: 

bazy danych, 
bazy reguł, 
bazy modeli, 
bazy wiedzy zdroworozsądkowej (reprezentacja tzw. metawiedzy), 
innych (np. bazy opisów, bazy faktów, bazy tekstów). 

 Moduł wnioskowania zawiera procedury pozwalające rozwiązać problem na podstawie wiedzy 
re prezentowanej w bazie wiedzy, natomiast uzasadnienia wyciąganych przez system wniosków 
wskazywane są poprzez moduł objaśniający [17]. 
 W zakresie wnioskowania wykonuje się [18]: 
– wnioskowanie w przód (forward chaining), w którym na podstawie zdeklarowanych wartości 

logicznych i warunków oraz argumentów znanych określa się wartość wniosków dla spełnio-
nych reguł, wartość logiczną wniosków i wartość liczbową wyników dla spełnionych modeli. 
Wnioski (wyniki), które w wyniku wnioskowania zostały uznane za prawdziwe (zostały wyzna-
czone) nazywa się również diagnozą. 

– wnioskowanie w wstecz (backward chaining), które służy do weryfikowania hipotez. Dla złożo-
nej hipotezy głównej, będącej wnioskiem jednej z reguł lub modeli weryfikuje się prawdziwość 
warunków tej reguły, które uważa się za hipotezy pomocnicze pierwszego poziomu. Wniosko-
wanie kończy się, gdy wartości logiczne wszystkich hipotez pomocniczych zostały określone. 

– Moduł pozyskiwania (akwizycji) wiedzy umożliwia nabywanie i edycję wiedzy, a także korzy-
stanie z wiedzy pochodzącej ze źródeł zewnętrznych. Całość dialogu z systemem realizowana 
jest poprzez interfejs użytkownika, z którego korzystają zarówno twórcy systemu – inżyniero-
wie wiedzy i eksperci jak i użytkownicy poszukujący rozwiązania konkretnego problemu. 

 Zakłada się, że aby system ekspertowy mógł realizować zadania wykonywane do tej pory przez 
człowieka-eksperta powinien [10]: 
– „rozumieć” i analizować problem, 
– wybierać fakty niezbędne do wykonania ekspertyzy, 
– udzielać porad, 
– wyjaśnić sposób rozwiązania danego problemu. 
 Systemy ekspertowe ze względu na sposób realizacji można podzielić na dwie grupy: dedyko-
wane oraz szkieletowe. Pierwsze z nich tworzone są od podstaw przez inżynierów wiedzy i infor-
matyków. Natomiast systemy szkieletowe (ang. shells) są systemami z pustą bazą wiedzy, którą 
należy wypełnić. 
 Utworzenie systemu opartego na bazie wiedzy wymaga między innymi pozyskania wiedzy eks-
perta, który znajduje rozwiązanie postawionego problemu na podstawie dostępnych informacji oraz 
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swojego doświadczenia [17]. Zaletami systemów tego typu jest możliwość agregacji wiedzy wielu 
ekspertów w jednym systemie oraz wielokrotne korzystanie z posiadanej wiedzy. 
 Moc programu ekspertowego, co potwierdzają wyniki prowadzonych wielokrotnie badań, zale-
ży od jakości wiedzy zapisanej w bazie wiedzy systemu a nie od procedur wnioskowania. Stąd też 
duży nacisk kładziony jest na właściwy sposób prowadzenia procesów pozyskiwania wiedzy, jej 
strukturalizacji oraz przetwarzania. Tymi zadaniami oraz rozwijaniem metodologii i narzędzi bu-
dowy systemów ekspertowych zajmuje się dyscyplina o nazwie – inżynieria wiedzy (ang. 
knowledge engineering). 
 Systemy ekspertowe znajdują zastosowanie w monitorowaniu i sterowaniu różnego rodzaju pro-
cesami, w projektowaniu obiektów, diagnostyce (technicznej, medycznej, ryzyka) oraz planowaniu 
działań oraz procesów w wielu dziedzinach życia tj. bankowości, przemyśle, handlu i innych. 
 W dalszej części artykułu zostanie przedstawiona ogólna koncepcja systemu doradczego wspo-
magającego planowanie wybranych robót górniczych w kopalniach węgla kamiennego. 
 
 
3. SYSTEM DORADCZY WSPOMAGAJĄCY PLANOWANIE ROBÓT 

PRZYGOTOWAWCZYCH I EKSPLOATACYJNYCH 
W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO 

 
Projektowany system doradczy, typu regułowo-modelowego, ma za zadanie wspierać projektantów 
przygotowania produkcji w kopalniach węgla kamiennego w zakresie: 
– doboru wyposażenia do warunków górniczo-geologicznych planowanych wyrobisk, 
– zestawiania maszyn górniczych w zestawy ścianowe, 
– wyznaczania charakterystyk dotyczących wyników produkcyjnych w planowanych wyrobiskach. 
 W obecnie funkcjonujących systemach informatycznych nie ma możliwości szybkiego podglą-
du jakie wyniki produkcyjne dawało wyposażenie pracujące w określonych warunkach wyrobiska. 
Informacje szczegółowe dotyczące warunków prowadzenia ścian i chodników oraz ich wyposaże-
nia formalnie przechowywane są głównie w projektach technicznych lub częściowo na harmono-
gramach robót. Dane dotyczące postępu robót, a najczęściej wydobycia, są rejestrowane w sposób 
elektroniczny (np. w systemach dyspozytorskich), jednak ich miejsce przechowywania i forma prze-
chowania (surowe dane) uniemożliwiają bezpośredni dostęp do nich i ich wykorzystanie (bez wcześ-
niejszej analizy statystycznej) do szacowania charakterystyk przyszłych robót. 
 Projektowany system stanowić będzie innowacyjne rozwiązanie umożliwiające korzystanie 
z wiedzy o prowadzonych w przeszłości robotach górniczych w określonych warunkach i z okre-
ślonym wyposażeniem. Odpowiednio wypełniona treścią baza wiedzy może znacznie ułatwić pracę 
projektanta planującego np. udostępnienie i eksploatację nowych partii pokładów, nowych pozio-
mów, w których warunki odbiegają od dotychczas występujących w danej kopalni, a są zbliżone 
do warunków wyrobisk wykonywanych w innych zakładach. 
 System doradczy składać się będzie z następujących elementów: 
– bazy wiedzy, 
– modułu pozyskiwania wiedzy, 
– modułu wnioskowania, 
– oraz interfejsu umożliwiającego komunikację użytkownika z bazą wiedzy. 
 Zasadniczy element systemu, czyli baza wiedzy o złożonej strukturze, będzie zawierać: 
– bazę reguł – zawierającą reguły doboru wyposażenia do warunków wyrobisk; 
– bazę danych – zawierającą szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych robót eksploata-

cyjnych i przygotowawczych w przeszłości; 
– bazę modeli – zawierającą modele postępu robót przygotowawczych i eksploatacyjnych (mode-

le stochastyczne). 
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 Reguły zapisane w bazie wiedzy będą: 
1) formułowane będą przez ekspertów dziedzinowych, 
2) wyznaczane na podstawie algorytmów maszynowego uczenia się (Data Mining), o czym pisano 

m.in. w [3]. 
 Istotnym założeniem tworzonej bazy wiedzy jest umieszczenie w niej również, tzw. wiedzy uk-
rytej, znajdującej się w dyspozycji ekspertów, a będącej pochodną ich intuicji oraz indywidualnych 
doświadczeń. Wiedza ta bowiem nie jest poddawana w żaden sposób procesowi zautomatyzowanej 
dyfuzji. Bez odpowiednich metod akwizycji tej wiedzy, sposobu jej zapisania i bez określenia wspól-
nego miejsca jej przechowywania, może ona zostać utracona w momencie odejścia doświadczonych 
pracowników. 
 Utrudnieniem w pozyskiwaniu wiedzy jest rozproszenie danych o wykonanych w przeszłości 
robotach górniczych. Najczęściej dane dotyczące wymiarów, wybranych warunków prowadzenia 
wyrobiska ścianowego i wyposażeniu przechowywane są w różnych działach TRG, TPP, TMG TM 
(często dane te są powielone). Natomiast dane o wynikach produkcyjnych najczęściej przechowy-
wane są w systemie dyspozytorskim, do którego zasobów dostęp jest ograniczony. Część danych 
może być przechowywana również w formie tradycyjnej pod postacią zapisów projektu technicz-
nego eksploatacji lub innych. Stąd też w projektowanym systemie umieszczono bazę danych inte-
grującą dane opisujące warunki górniczo-geologiczne, techniczno-organizacyjne prowadzonych wy-
robisk i ich wyposażeniu w celu właściwego udokumentowania wyrobisk wykonanych w przeszło-
ści. Dane te zostaną wykorzystane w procesie odkrywania wiedzy z danych i posłużą do sformu-
łowania reguł, które oprócz wiedzy eksperckiej, zasilą bazę reguł. 
 Dane o wynikach produkcyjnych zostaną poddane analizie statystycznej i przekształcone w od-
powiednie modele, które zostaną zapisane w bazie modeli. 
 Dość istotnym zagadnieniem z punktu widzenia konstrukcji bazy wiedzy są źródła wiedzy i me-
tody jej pozyskania oraz przyjęty sposób jej reprezentacji. 
 Na etapie wyboru źródeł wiedzy i metod jej pozyskiwania prowadzone będą prace w zakresie: 
– identyfikacji źródeł wiedzy w kopalniach węgla kamiennego, 
– opracowania kwestionariuszy i raportów dla ekspertów, 
– przygotowania wywiadów strukturalnych i niestrukturalnych, 
– symulacji i obserwacji procesu rozwiązywania problemu projektowego. 
 Po zebraniu odpowiedniej wiedzy i zapisaniu jej w przygotowanej bazie wiedzy zostaną wyko-
nane testy w zakresie sprzeczności i nadmiarowości bazy i jej ewentualna korekta. 
 Warto nadmienić, że baza wiedzy będzie uwzględniała również współczynniki jakości reguł 
i warunków (przesłanek) dokonaną przez ekspertów i użytkowników systemu doradczego. Wpro-
wadzenie tzw. współczynników pewności (CF – Certainty Factor) jest jedną z możliwości opisu 
rzeczywistości i jej niepewnej natury w systemach ekspertowych. Oprócz podanego sposobu uwz-
ględnienia niepewności, wykorzystywane są również modele probabilistyczne oraz modele rozmy-
te, które na etapie budowy bazy wiedzy omawianego systemu także zostaną poddane analizie. 
 Opracowanie odpowiedniej konstrukcji bazy wiedzy ma zasadniczy wpływ na prowadzony pro-
ces wnioskowania. Algorytmy wnioskowania uwzględniające aspekt niepewności reguł i warunków 
będą przechowywane i obsługiwane przez moduł wnioskowania. 
 Całość działań systemu doradczego wspierać będzie odpowiednio przygotowany interfejs uwz-
ględniający wymagania potencjalnych użytkowników. 
 Proponowany system doradczy może usprawniać weryfikację planowanych wielkości postępów 
przodków korytarzowych i ścianowych, a także wspomóc racjonalną gospodarkę środkami produk-
cji zarówno w pojedynczej kopalni, jak i na szczeblu wielozakładowego przedsiębiorstwa górnicze-
go, poprzez wskazanie różnych możliwości wyposażenia danego wyrobiska wraz z wynikami pro-
dukcyjnymi osiąganymi przez wyposażenie w danych warunkach. 
 Przykład wykorzystania wiedzy z systemu doradczego do modelowania produkcji górniczej 
przedstawiono w rozdziale 4. 
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4. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA WIEDZY Z SYSTEMU DORADCZEGO 
W PROCESIE MODELOWANIA PRODUKCJI GÓRNICZEJ 

 
Proces modelowania produkcji górniczej i prowadzona na jego podstawie optymalizacja ma istotne 
znaczenie dla właściwego sporządzenia planów produkcyjnych kopalni. Odpowiednio przygotowa-
ny model umożliwia bowiem symulację i analizę różnego rodzaju wariantów prowadzenia procesu 
wydobywczego. Model tego procesu w pojedynczym zakładzie górniczym składa się z elementar-
nych modeli opisujących roboty górnicze. Do robót tych można zaliczyć (w obrębie udostępnio-
nych pól eksploatacyjnych): 
– roboty przygotowawcze, w tym drążenie przecinek ścianowych, 
– roboty zbrojeniowe, 
– roboty eksploatacyjne, 
– roboty likwidacyjne. 
 Pomiędzy robotami górniczymi prowadzonymi w wyrobiskach jednego pola eksploatacyjnego 
jak i pozostałymi prowadzonymi w kopalni występują określone zależności czasowe. Zależności te 
wynikają zarówno z logicznego następstwa prowadzonych robót w polu ścianowym, dostępności 
wyposażenia zaangażowanego w wyrobiskach jak i z planów dotyczących wielkości rocznej (mie-
sięcznej) produkcji w zakładzie górniczym. 
 W celu właściwego przedstawienia zależności czasowych pomiędzy robotami górniczymi waż-
na jest znajomość ich postępu (dobowego, miesięcznego). Postęp ten jest pochodną warunków pa-
nujących w wyrobisku oraz wyposażenia tam zaangażowanego. Najczęściej projektant zakłada wiel-
kość postępu (wydobycia) i wykonuje konieczne obliczenia w oparciu o własną wiedzę i doświad-
czenie, nie konfrontując podanych wartości z wynikami robót prowadzonych w podobnych wyro-
biskach. Proponowane podejście zaleca w takim przypadku sięganie do wiedzy o prowadzonym pro-
cesie wydobywczym, gromadzonej w odpowiedniej bazie wiedzy o robotach wykonanych w prze-
szłości. 
 Jak wspomniano wcześniej, w praktyce utrudniony jest szybki dostęp do zestawień równocze-
snych warunków górniczo-geologicznych i techniczno-organizacyjnych oraz wyników produkcyj-
nych prowadzonych wyrobisk. Taką możliwość daje system doradczy, który może usprawnić: 
– wyznaczenie różnych możliwości wyposażenia planowanych robót, 
– składanie zestawów maszyn i urządzeń z możliwego do zastosowania, w warunkach planowa-

nych wyrobisk, wyposażenia, 
– wyznaczenie wielkości postępu dla robót w planowanych wyrobiskach z określonym wyposa-

żeniem. 
 Dane te mogą zostać wykorzystane do prowadzonych prac koncepcyjnych lub służyć jako dane 
wejściowe do programów informatycznych wspomagających harmonogramowanie produkcji (np. 
SZYK/HPR [5], HARM [16]). 
 Obecnie prowadzone są również prace w Akademii Górniczo-Hutniczej nad specjalistycznym 
programem przeznaczonym do modelowania robót eksploatacyjnych w wielozakładowym przed-
siębiorstwie górniczym (CPRG.SYS [15]), który może być zasilany danymi bezpośrednio z propo-
nowanego systemu doradczego (oczywiście pod nadzorem projektanta). 
 Program ten umożliwia modelowanie i wybór najlepszego z wariantów prowadzenia robót gór-
niczych ze względu na przyjęte kryteria (tj. minimalizacja odchylenia średniej wielkości wydoby-
cia miesięcznego w kolejnych miesiącach analizowanego okresu od wartości planowanych, średni 
koszt jednostkowy sprzedanego węgla itp.). Na etapie optymalizacji wykorzystywany jest odpo-
wiednio zaprojektowany algorytm ewolucyjny, umożliwiający efektywne przeszukiwanie przestrze-
ni możliwych rozwiązań. W efekcie działania programu otrzymuje się najlepszy pod względem za-
danego kryterium (lub kilku kryteriów) harmonogram prowadzenia robót eksploatacyjnych z okre-
ślonym wyposażeniem wraz z ich pełną charakterystyką dotyczącą czasu trwania poszczególnych 
robót oraz wielkości wydobycia netto/brutto z robót prowadzonych w analizowanym okresie. 

SEP 2011, Sesja: Informatyka w górnictwie • zarządzanie nowoczesną kopalnią 

– 1546 –



 

 

 Rozpoczęcie pracy z programem wymaga wprowadzenia danych dotyczących planowanych wy-
robisk ścianowych (okno na rysunku 2), określenia ich zależności czasowych wynikających z ko-
lejności ścian w polach eksploatacyjnych (definicja tzw. ciągów produkcyjnych – okno na rysun-
ku 3) oraz macierzy alokacji (okno na rysunku 4), w której zadane jest prawdopodobieństwo moż-
liwości wykorzystania określonego zestawu w danym wyrobisku i dla której określa się wielkości 
postępu planowanych robót. Docelowo macierz alokacji i wielkości postępu będą otrzymywane 
w wyniku działania projektowanego systemu doradczego. 
 
 

 
 
Rys. 2. Okno dla wprowadzenia danych o wyrobiskach ścianowych. Źródło: [15] 
Figure 2. Window for longwall data input. Source: [15] 
 
 

 
 
Rys. 3. Okno definicji ciągów produkcyjnych. Źródło: [15] 
Figure 3. Window for definition of production flow. Source: [15] 
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 Zadane parametry przekazywane są do algorytmu bazującego na modelu sieciowym, w którym 
następuje wyznaczenie wartości funkcji przystosowania dla algorytmu ewolucyjnego. W wyniku 
działania algorytmu wybierany jest najlepszy osobnik (rozwiązanie) pod względem przyjętego kry-
terium. Przykładowe charakterystyki dla wybranego rozwiązania przedstawiono na rysunkach 5 
oraz 6. 
 
 

 
 
Rys. 4. Macierz alokacji. Źródło: [15] 
Figure 4. Allocation matrix. Source: [15] 
 
 

 
Rys. 5. Wielkość wydobycia dla 
wybranego osobnika. Źródło: [15] 
Figure 5. Coal production for 
chosen individual. Source: [15] 

 
 
Rys. 6. Wyposażenie ścian w wybranym osobniku 
i wielkość postępu [m/d]. Źródło: [15] 
Figure 6. Longwalls` equipment for chosen 
individual and advance of longwall face [m/d]. 
Source: [15]
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 Program CPRG.SYS funkcjonuje obecnie w postaci prototypu i aktualnie znajduje się w fazie 
testowania. Nadal są prowadzone prace rozwojowe nad jego docelową funkcjonalnością. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
W artykule przedstawiono ogólną koncepcję systemu doradczego wspomagającego planowanie ro-
bót przygotowawczych i eksploatacyjnych, który może być aktywnie wykorzystywany w procesie 
modelowania produkcji górniczej w wielozakładowym przedsiębiorstwie górniczym. System ten 
może również stanowić dodatek do funkcjonujących programów harmonogramowania produkcji. 
 Na świecie dąży się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy czyli gospodarki wykorzystującej 
w szerokim zakresie informacje i wiedzę w nich zawartą. Projektowany system doradczy wprowa-
dza ową ideę w istotny element zarządzania produkcją górniczą, jakim jest planowanie robót eks-
ploatacyjnych i przygotowawczych, od którego zależą zarówno przyszłe wyniki produkcyjne jak 
i ekonomiczne przedsiębiorstw górniczych. 
 
 
Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2010–2013 jako projekt 
badawczy N N524 468939. 
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The Modelling Process of Mining Production 
in a Hard Coal Mine With an Expert System 
 
The paper presents the possibility of using the expert system in the modelling process of mining 
production in the hard coal mine. In the paper a brief description of expert systems is given as well 
as the basic elements of the proposed solution supporting the planning of mining works. An exam-
ple of using knowledge from expert system in the modelling process of production in mining multi-
plant enterprise is also described. 
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STRESZCZENIE: W artykule naszkicowano wspomaganie procesu planowania i harmonogramo-
wania w kopalni węgla kamiennego w oparciu o moduł SZYK2/KPT/HPR oraz jego możliwości 
w zakresie prognozowania zapotrzebowania na materiały, robociznę oraz inne zasoby produkcyjne. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Plan produkcji, element planu, czynność, sieć czynności, plan zatwierdzo-
ny, wersja planu, harmonogram Gantt’a, środki produkcji 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Komputerowy moduł „Planowania i Harmonogramowania Produkcji w kwk” (HPR) został opraco-
wany i jest nadal rozwijany w COIG S.A. w ramach Kompleksu Produkcyjno-Technicznego (KPT) 
systemu SZYK2. Moduł SZYK2/KPT/HPR [1], [2], [3] pozwala ewidencjonować wszystkie ele-
mentarne informacje o prowadzonych i planowanych robotach górniczych w kopalni w okresie ob-
jętym planem ruchu jak również wykraczających poza ten okres. Ewidencja obejmuje dane o pro-
wadzonych i planowanych robotach udostępniających, przygotowawczych, wybierkowych i innych 
wraz z ich charakterystykami górniczo-geologicznymi, wyposażeniem przodków, a także powiąza-
nia (następstwo) między poszczególnymi robotami. Na podstawie tych danych, uprawnieni użytkow-
nicy systemu (zwykle służby planowania produkcji w kwk) mogą budować plany produkcji, gene-
rować dla nich różnorodne, co do zawartości merytorycznej i okresów, harmonogramy robót, ilości 
i jakości produkcji. 
 Za przechowywanie danych odpowiedzialny jest serwer bazodanowy Oracle 10g. Struktura da-
nych jest silnie znormalizowana i umożliwia przechowywanie informacji z wielu kopalń we wspól-
nych tabelach. 
 Moduł został opracowany w technologii klient/serwer i oprogramowany w języku czwartej ge-
neracji PowerBuilder jako aplikacja Windows. System oferuje interfejs graficzny dla Windows, za 
pomocą którego można przeprowadzić wszystkie potrzebne operacje. Wykorzystane zostały rów-
nież elementy technologii OLE do sterowania zewnętrznymi aplikacjami wykorzystywanymi przez 
moduł. 
                                                           
1Referat został wygłoszony na Szkole Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie Krynica 2010 oraz opublikowa-
ny w Przeglądzie Górniczym nr 9/2010. 
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2. ZASADY FUNKCJONOWANIA 
 
Na rysunku 1 przedstawiono, w postaci schematu, zasady funkcjonowania modułu/systemu HPR 
w kopalni węgla kamiennego. W sferze przygotowywania planu produkcji wszystkie służby biorą-
ce w nim udział, wprowadzają bezpośrednio do systemu dane, których są źródłem. Dział przygoto-
wania produkcji analizuje różne warianty planu produkcji, z których ostatecznie zostaje przyjęty 
jeden i z chwilą jego zatwierdzenia staje się dostępny (i obowiązujący) dla wszystkich pozostałych 
służb jak również dostępny dla jednostki nadrzędnej – sfera wykorzystania na rysunku 1. Formal-
nie, zatwierdzane są dane przechowywane w systemie (od tego momentu system nie pozwala ich 
korygować) na moment zatwierdzenia (dzień, godzina, minuta, sekunda) co gwarantuje, że każdy 
uprawniony użytkownik uzyskuje z systemu identyczne dane i wyniki w formie różnych raportów 
m.in. harmonogramów Gantt’a. W systemie również są ewidencjonowane dane rzeczywiste (histo-
ryczne) o realizowanych robotach. Są to pomiary wykonów robót dokonywane przez działy mier-
niczo-geologiczne i sukcesywnie wprowadzane do systemu. Z jednej strony dane te umożliwiają 
kontrolę realizacji harmonogramów robót górniczych, a z drugiej strony stanowią podstawę do mo-
dyfikacji planów produkcji (tworzenia kolejnych ich wersji) jeśli zachodzi taka potrzeba. 
 

 
 
Rys. 1. Schemat funkcjonowania modułu HPR 
 
 
3. DANE WEJŚCIOWE DO SYSTEMU 
 
Podstawowe dane wymagane w systemie, dla każdego elementu planu produkcji, to dane elemen-
tarne pozwalające obliczyć wielkość wydobycia z przodków wybierkowych i nie wybierkowych 
oraz czasy ich realizacji (trwania). Dla ścian jest to ich geometria (długość, wysokość), struktura 
warstw w ścianie, ciężar objętościowy poszczególnych warstw w furcie, wybieg ściany oraz postęp 
dobowy. Natomiast dla wyrobisk korytarzowych jest to przekrój w wyłomie, struktura warstw 
w wyłomie, ciężar objętościowy poszczególnych warstw oraz długość wyrobiska i planowany po-
stęp dobowy. Wszystkie te dane mogą być zmienne na wybiegu. Na podstawie wybiegu i postępu 
obliczane są przez system czasy trwania poszczególnych robót (czynności): drążenie wyrobisk, wy-
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bieranie ścian. Dla pozostałych rodzajów robót ujętych w planie produkcji (zbrojenia, likwidacje 
ścian, przebudowy wyrobisk, podbierki spągu itp.) czasy ich realizacji podawane są przez użyt-
kownika wprost do systemu. Aby uzyskać harmonogram realizacji poszczególnych robót ujętych 
w planie niezbędne jest wprowadzenie do systemu, dla każdego planu, sieci czynności opisującej 
następstwo w ich realizacji oraz inne występujące między nimi zależności. Są to dane niezbędne dla 
wygenerowania z systemu harmonogramów biegu ścian oraz harmonogramu robót przygotowaw-
czych. W module SZYK2/KPT/HPR harmonogramy te są raportami [3]. 
 Oprócz wyżej opisanych danych podstawowych, poszczególnym elementom planu produkcji 
można przypisać (wprowadzać do systemu) szereg innych danych pozwalających prognozować za-
potrzebowanie na podstawowe środki produkcji. 
 
3.1. Wyposa enie przodków 
 

Przodkom ścianowym, można przypisać w module, planowane do zainstalowania w ścianach wy-
posażenie (maszyny) – typ obudowy ścianowej i liczbę sekcji, przenośnik ścianowy, kombajn ścia-
nowy, przenośnik podścianowy, kruszarkę i inne w zależności od potrzeb użytkownika. Natomiast 
przodkom chodnikowym – kombajn chodnikowy, przenośnik zgrzebłowy chodnikowy, ładowarkę 
i inne. Dane w tym zakresie pobierane są z modułu Gospodarki Środkami Produkcji – SZYK2/ 
/KPT/GŚP. 
 
3.2. Zu ywane materia y 
 

Funkcjonalność modułu SZYK2/KPT/HPR pozwala definiować tzw. zestawy materiałów zużywa-
ne w trakcie realizacji robót górniczych ujętych w planie produkcji. 

 

 
 
Rys. 2. Obrazy formatek zawierających zestawy materiałów oraz elementy wybranego zestawu 

 
 Na podstawie kartoteki indeksów materiałowych użytkownik może tworzyć identyfikowane naz-
wą Zestawy materia ów, a następnie przypisać je oraz sposób ich zużywania do poszczególnych 
robót ujętych w planie. 
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Rys. 3. Obraz formatki do przypisywania zestawów materiałów 

 
 Sposób zabudowy każdego wyrobiska opisany jest szczegółowo w technicznym projekcie jego 
wykonania. Poniżej przedstawiono taki szczegółowy schemat zabudowy przykładowego, planowa-
nego do wykonania, wyrobiska opisujący wielkość i rozstaw odrzwi na poszczególnych jego od-
cinkach. Tak szczegółowe dane można wprowadzić do modułu SZYK2/KPT/HPR. W efekcie dla 
każdego planu można uzyskać ilościowo-wartościową prognozę zapotrzebowania na materiały (rys. 5). 

 

 
 
Rys. 4. Schemat zabudowy wyrobiska 
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Rys. 5. Poglądowy raport z prognozą zapotrzebowania na materiały 

 
 Warunkiem sporządzania zbiorczego zapotrzebowania na materiały na poziomie organizacji (KW 
S.A., KHW S.A., JSW S.A.) jest centralna kartoteka indeksów materiałowych. 
 
3.3. Zapotrzebowanie na robocizn  (kwalifikacje) 
 

Funkcjonalność modułu SZYK2/KPT/HPR pozwala również definiować brygady, rozumiane jako 
zestaw kwalifikacji robotników, niezbędnych dla obłożenia przodka na jednej zmianie, a następnie 
przypisywać je do poszczególnych przodków. 
 

 
 
Rys. 6. Obrazy formatek z brygadami oraz składem brygady 

 

 
 
Rys. 7. Obraz formatki z przypisanymi brygadami na zmianach 
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 W efekcie można prognozować zapotrzebowanie na robociznę (poszczególne kwalifikacje ro-
botników) dla planu produkcji. Warunkiem sporządzania zbiorczego zapotrzebowania na robociznę 
na poziomie organizacji jest centralna kartoteka stanowisk. 
 
3.4. Inne zu ywane zasoby produkcyjne 
 

Zapotrzebowanie na energię, dla planu produkcji, można prognozować w oparciu o przypisane do 
przodków wyposażenie oraz czas pracy w przodkach. Warunkiem jest aby w module SZYK2/KPT/ 
/GŚP moc zainstalowana była ewidencjonowana obligatoryjnie. 
 
 
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 
Moduł SZYK2/KPT/HPR oprócz, typowej dla działów przygotowania produkcji, funkcjonalności 
wspomagającej tworzenie ilościowo-jakościowych planów produkcji posiada szereg funkcjonalno-
ści przeznaczonej dla innych służb kopalni. Funkcjonalności te pozwalają prognozować, między in-
nymi, ilościowe zapotrzebowanie na materiały i robociznę. Stwarza to podstawę do prognoz ich 
kosztów, a także innych takich jak energia, amortyzacja. Rozwój tych funkcjonalności wymaga 
jednak ścisłej współpracy z użytkownikami aplikacji. 
 Aktualnie SZYK2/KPT/HPR2 został wdrożony w oddziałach KW S.A., proces wdrożenia roz-
poczęto w kopalniach JSW S.A. oraz pilotażowo na jednej z kopalń KHW S.A. 
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2W 2010 roku moduł HPR został wdrożony również w kopalniach JSW S.A. oraz KHW S.A. 
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STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono przykłady zastosowania wybranych metod data mining 
do diagnozowania uszkodzeń kombajnu ścianowego, na podstawie relacji diagnostycznych od-
krywanych automatycznie. W pewnym zakresie, możliwe jest diagnozowanie stanu urządzenia tyl-
ko na podstawie danych dostarczanych przez istniejący system monitorowania. Wyniki diagnozy 
są objaśniane za pomocą zbioru prostych reguł. Zbiór reguł może być wykorzystywany do prog-
nozowania zmian stanu urządzenia. Innym zastosowaniem data mining jest identyfikacja zawod-
nych elementów urządzenia na podstawie protokołów serwisowych. Ponadto metody data mining 
wykorzystano do przewidywania zakresu czynności serwisowych. Odkryte sekwencje działań ser-
wisu dają możliwość racjonalizacji strategii utrzymania poprzez serwisowanie wytypowanych 
elementów urządzenia w trakcie tego samego wyłączenia z eksploatacji. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Data mining, kombajny górnicze, diagnozowanie, prognozowanie, strate-
gia serwisowania 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 

Wiele maszyn i urządzeń, na etapie ich wytwarzania, wyposażanych jest w różnego rodzaju 
czujniki i systemy pomiarowe. Stanowią one najczęściej elementy systemów sterowania i moni-
torowania ich pracy. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpiecznej eksploatacji. W przypadku zło-
żonych instalacji objętych długoterminową gwarancją celem producenta jest także monitorowanie 
poprawności eksploatacji pod kątem zgodności z warunkami gwarancji. Takie informacje gro-
madzone są w dużych bazach danych i poddawane analizie tylko w przypadku zaistnienia awarii. 
Celem analizy jest określenie kto poniesie koszty naprawy: producent czy eksploatator, który nie 
dotrzymał warunków gwarancji. Następnie dokonywana jest naprawa, a jej zakres zapisywany pro-
tokole serwisowym. Wykorzystując dane pomiarowe oraz odpowiadające im zapisy w protokołach 
można podjąć próbę budowy modułu diagnostycznego którego zadaniem jest diagnozowanie stanu 
kombajnu. W pierwszym etapie niezbędne jest określenie jakie typy usterek mogą być wykrywane 
na podstawie dostępnych danych. W drugim etapie określane są reguły ilustrujące symptomy wy-
krywanych uszkodzeń, co umożliwia klasyfikację stanu urządzenia. Analiza pracy kombajnu może 
zostać przeprowadzona także pod kątem określenia niezawodności elementów urządzenia oraz do-
boru strategii jego serwisowania. 
 Ponieważ w trakcie eksploatacji gromadzone są wielkie ilości danych, uzasadnionym wydaje 
się zastosowanie metod eksploracji danych (ang. data mining). Data mining jest procesem automa-
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tycznego odkrywania znaczącej, pożytecznej, dotychczas nieznanej i możliwie pełnej wiedzy za-
wartej w dużych bazach danych, wiedzy ujawniającej ukryte własności monitorowanego procesu. 
Wiedza ta przyjmuje postać reguł, prawidłowości, tendencji i korelacji itp. [1]. Następnie jest ona 
przedstawiana przygotowanemu do jej spożytkowania użytkownikowi w celu rozwiązania 
stojących przed nim problemów i podjęcia istotnych decyzji. Do zadań data mining należą: Gru-
powanie, klasyfikacja, opisywanie, podsumowywanie, prognozowanie i regresja. W niniejszej pra-
cy techniki grupowania i klasyfikacji wykorzystano do wykrywania uszkodzeń. Klasyfikatory opie-
rające się na automatycznie wykrytych regułach zostały użyte do analizy symptomów uszkodzeń. 
Techniki podsumowujące, jakimi są analizy sekwencji i połączeń, wykorzystano do określenia nie-
zawodności oraz do przewidywania zakresu prac serwisowych. W prezentowanym przykładzie wy-
korzystano bazę danych zawierającą dane zarejestrowane w trakcie eksploatacji górniczego kom-
bajnu ścianowego. 

 
2. SYSTEM MONITOROWANIA PRACY KOMBAJNU 
 
Obiektem dla przeprowadzonych analiz był płytkozabiorowy, dwuramieniowy górniczy kombajn 
ścianowy z elektrycznym napędem posuwu do wybierania pokładów węgla. Kombajn ten 
współpracował z systemem sterowania i rejestrowania (w czasie rzeczywistym) pracy kombajnów 
węglowych o dużej mocy. Wszystkie funkcje sterownicze i diagnostyczne realizowane były dzięki 
informacjom dostarczonym z czujników służących do pomiaru: prądów obciążenia silników 
elektrycznych, temperatury uzwojeń i łożysk silników oraz mechanizmów, ciśnienia w obwodach 
hydraulicznych ciągnika i hamulców, ciśnienia wody chłodzącej, prędkości posuwu kombajnu i 
położenia kombajnu w ścianie, przez pomiar przebytej drogi. Dane te zapisywane były co sekundę. 
Ponieważ kombajn pracował w środowisku o losowych parametrach, o dużym wpływie na 
charakter przebiegów rejestrowanych przez czujniki, dokonano wyboru „serwisowego” odcinka 
pracy. Składał się on z kilku sekcji pokonywanych w każdym przejeździe, z taka samą stałą 
prędkością i bez występowania przeciążeń. Ponieważ uzyskane charakterystyki wykazały dużą 
zmienność nawet dla kolejnych przejazdów zaproponowano zastosowanie metody ilościowego 
badania powstałych odcinków danych w postaci analizy histogramów. Histogramy dla wszystkich 
zmiennych połączono w jeden wektor, stanowiący nową charakterystykę pojedynczego przejazdu 
(Rys. 1). Wykres takiego wektora przypomina wyglądem widmo sygnału drganiowego często 
wykorzystywanego w praktyce diagnostycznej. Tego typu wektory wykorzystano do dalszych 
analiz. 
 

Charakterystyka połączonych histogramów danych
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Rys. 1. Charakterystyka połączonych histogramów. 
Figure 1. Characteristics of joint data histograms 
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3. DIAGNOZOWANIE USZKODZEŃ 
 
W pierwszym etapie należy określić ilość grup występujących w danych. Ilość grup sugeruje ile 
stanów technicznych urządzenia można wyróżnić na podstawie zgromadzonych danych. W ana-
lizach założono brak informacji o ilości grup – posiadane dane pomiarowe nie zawsze są skore-
lowane z informacjami na temat stanu technicznego. Dlatego niezbędne jest pozyskanie przykła-
dów danych ilustrujących stan maszyny [2]. W tym celu należy porównać wyniki grupowania z za-
pisami w protokołach serwisowych. 
 Do grupowania zaproponowano metodę Warda. Jest to metoda z grupy hierarchicznych metod 
aglomeracyjnych. Tego typu metody pozwalają na określenie tzw. hierarchii drzewkowej element-
tów analizowanego zbioru. Drzewo połączeń otrzymuje się poprzez krokowe łączenie w podzbiory 
operacyjnych jednostek taksonomicznych. Na wstępie przyjmuje się, że każdy element zbioru 
stanowi taką jednostkę. W utworzonej macierzy odległości między jednostkami wyszukuje się 
najmniejszego elementu pośród leżących poza przekątną. Jest to odległość aglomeracyjna, mini-
malna w sensie „lokalnym”. Wskazane przez nią jednostki zostają połączone tworząc nową jed-
nostkę. Następnie korygowana jest macierz odległości i procedura jest powtarzana. Warunkiem 
stopu jest uzyskanie jednej jednostki taksonomicznej. Metoda Warda różni się od pozostałych 
metod sposobem szacowania odległości między jednostkami taksonomicznymi. Wykorzystuje ona 
analizę wariancji – zmierza do minimalizacji sumy kwadratów odległości dowolnych dwóch sku-
pień, które są tworzone na każdym etapie aglomeracji. Inne metody grupowania wykorzystywane 
w diagnostyce (k-średnich, sieci neuronowe) wymagają informacji o ilości grup lub posiadania 
danych dla których przynależność do grupy jest określona (sieci Kohonena). Zaletą wybranej 
metody jest brak konieczności arbitralnego definiowania ilości grup w analizowanych danych oraz 
o 40% lepsza efektywność wykrywania prawdziwej struktury danych niż w innych metodach [3]. 
 Na Rys.2. zaprezentowano wyniki grupowania dla wektora wejściowego utworzonego z połą-
czonych histogramów wszystkich zmiennych. Dokonując przecięcia drzewa Warda na poziomie 
odległości wiązania równej 400 uzyskano trzy grupy danych. Z wykresu można odczytać które 
przypadki należą do tej samej grupy. Wyniki grupowania można wykorzystać do utworzenia zmien-
nej klasyfikującej (np. “GRUPA”). Określa ona przynależność analizowanego zestawu danych do 
jednej z grup, zdefiniowanych w procesie grupowania. Wykorzystując dostępne protokoły serwi-
sowe dokonano analizy zmian wartości zmiennej klasyfikującej w odniesieniu do przeprowadzo-
nych czynności serwisowych. Na Rys. 3 przedstawiono wykresy zmian wartości nowo utworzonej 
zmiennej względem kolejnych przejazdów przez odcinek serwisowy. 
 

Diagram drzewa aglomeracy jnego Warda

0 200 400 600 800 1000

Odległość  wiązania.

2006-11-17 droga 8
2006-11-17 droga 6
2006-11-24 droga 3
2006-11-22 droga 5

2006-11-23 droga 11
2006-11-24 droga 5
2006-11-24 droga 7

2006-11-24 droga 13
2006-11-21 droga 2
2006-11-24 droga 9

2006-11-24 droga 11
2006-11-22 droga 8
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2006-11-15 droga 3
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2006-11-17 droga 12
2006-11-15 droga 1
2006-11-14 droga 9
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Rys. 2. Wyniki grupowania danych metodą Warda 
Figure 2. Results of Ward agglomeration method grouping 
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Rys. 3. Przebieg zmian zmiennej klasyfikującej „GRUPA” 
Figure 3 Changes of  classification variable “GRUPA” 
 
 
 Na podstawie otrzymanego opisu czynności serwisowych, przeprowadzonych w rozpatrywa-
nym okresie, odpowiednim grupom przyporządkowano stany maszyny. Jeżeli zmienna GRUPA 
przyjmuje wartość Pierwsza to stan kombajnu określa się jako poprawny, wartość Druga odwzo-
rowuje zbiór przypadków w których występowały uszkodzenia. Opinia ta oparta jest na zapisie 
wystąpienia w dniu 17.11.2006r. uszkodzenia koła napędowego lewego napędu, a wartość Druga 
pojawiła się w dniu 16.11.2006r. i zmieniła się po naprawie dokonanej w dniu 18.11.2006r. 
Wartość Trzecia zmiennej GRUPA także odwzorowuje poprawną pracę kombajnu, lecz jest to inny 
stan w porównaniu do wartości Pierwsza, ponieważ podczas postoju w dniu 20.11.2006 wykonano 
czynności serwisowe oraz wymieniono uszkodzone przekaźniki i części zabezpieczeń silników 
AMP. Jednocześnie można przyjąć, że wymienione wyżej uszkodzenia nie znalazły odziercied-
lenia w analizowanych danych. W ten sposób można uzyskać przykłady poprawnego określenia 
stanu technicznego maszyny. W kolejnym etapie przykłady te zostały wykorzystane do budowy 
klasyfikatorów stanu. Dokonano podziału danych na zbiory: uczący i testowy. Wykorzystano Al-
gorytmy budowy standardowych drzew klasyfikacyjnych CART i CHAID oraz wyczerpującego 
CHAID. Wyniki budowy klasyfikatorów prezentowane są w formie drzew. Powstają one na skutek 
rekurencyjnego podziału zbioru obserwacji A na n rozłącznych podzbiorów A1, A2, A3, …, An. Ce-
lem podziału jest otrzymanie podzbiorów maksymalnie jednorodnych z punktu widzenia wartości 
zmiennej zależnej. W kolejnych etapach budowy klasyfikatora analizowane są wszystkie redyk-
tory i wybierany jest ten, który umożliwia najlepszy podział węzła. Metoda ta umożliwia odkry-
wanie reguł klasyfikacji na podstawie warunków logicznych podziału w węzłach [4]. Wyniki bu-
dowy drzewa klasyfikującego dla omawianego przykładu pokazano na rys. 4. W tym przypadku 
użyto trzech typów drzew klasyfikujących. Ponieważ wszystkie modele klasyfikujące są obarczone 
pewnym błędem, istotny jest wybór najlepszego z nich. W tym celu bada się jego zdolność do 
generalizacji wykorzystując zbiór przykładów testowych. Kryterium oceny w dostępnym oprogra-
mowaniu jest niezgodność procentowa określająca procent błędnych klasyfikacji dla tej samej 
próbki testowej. Wyniki dla testowanych drzew zestawiono w Tab. 1. Wartości te można wyko-
rzystać do określenia stopnia ufności wobec odkrytych relacji diagnostycznych 
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Klasyfikacja wzgl dem zmiennej GRUPA

ID=1 N=34
pierwsza

ID=2 N=19
trzecia 

ID=4 N=16
trzecia 

ID=6 N=15
trzecia 

ID=7 N=1
pierwsza

ID=5 N=3
druga   

ID=3 N=15
pierwsza

DCPrzem 646-672

<= 36,688243 > 36,688243

Roznica 37-58

<= 1,551262 > 1,551262

Prad M4 27-43

<= 64,473867 > 64,473867

pierwsza
druga   
trzecia 

 
 Rys. 4. Drzewo klasyfikujące typu C&RT. 
 Figure 4. Classification tree type C&RT 

 Tab 1. Porównanie poprawności klasyfikacji. 
Table 1. Comparison of classification 
correctness 

 

Metoda klasyfikacji Niezgodność 
procentowa 

Standard C&RT 5 % 

Standard CHAID 15 % 

Wyczerpujący CHAID 7,5 % 

   

 
 
 Na przykładzie drzewa pokazanego na Rys.4. można dokonać określenia następujących reguł 
opisujących zależności pomiędzy opracowanymi danymi i stanem technicznym kombajnu: 
 węzeł 3: - „jeśli zmienna DCPrzem646-672 jest większa niż 36,69 to kombajn pracuje pra-

widłowo („pierwsza” grupa) 
 węzeł 5: - „jeśli zmienna DCPrzem646-672 jest mniejsza niż 36,69 i zmienna Roznica 37-58 

jest większa niż 1,55 to występuje uszkodzenie lewego koła napędowego ( „druga” grupa) 
 węzeł 6 – „jeśli zmienna DCPrzem646-672 jest mniejsza niż 36,69 i zmienna Roznica 37-58 

jest mniejsza niż 1,55 i zmienna PradM4 27-43 jest mniejsza niż 64,47 to kombajn pracuje 
prawidłowo ale w innym obszarze pracy („trzecia” grupa)  
 węzeł 7 – „jeśli zmienna DCPrzem646-672 jest mniejsza niż 36,69 i zmienna Roznica 37-58 

jest mniejsza niż 1,55 i zmienna PradM4 27-43 jest większa niż 64,47 to kombajn pracuje pra-
widłowo („pierwsza” grupa). 
 Na podstawie przedstawionych w pracy wyników można sformułować algorytm budowy Mo-
dułu do detekcji i analizy uszkodzeń. W algorytmie wykorzystywane są tylko dane dostarczane 
przez istniejące systemy sterowania i monitorowania. Wykrywanie uszkodzeń może być dokony-
wane przez każdy klasyfikator zbudowany na zweryfikowanym zestawie par dane – stan. W przy-
padku analizy usterek użyteczne stają się jednak klasyfikatory objaśniające wynik klasyfikacji za 
pomocą reguł. Reguły te można uznać za reguły diagnostyczne. Sformułowany algorytm budowy 
modułu diagnozowania uszkodzeń przedstawiono na Rys. 5. 
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Rys. 5. Algorytm budowy modułu detekcji uszkodzeń 

Figure 5. An algorithm of building the module of faults diagnosing 

 
 
4. PRZEWIDYWANIE ZAKRESU PRAC SERWISOWYCH I ANALIZA NIEZAWODNOŚCI 
 
Aby uniknąć nieplanowanych przestojów i przerw w produkcji monitoruje się stan urządzeń oraz 
dąży do przewidywania terminów napraw i przeglądów. Z punktu widzenia ekonomicznego, is-
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totne są nie tylko informacje o terminach, ale i zakresie napraw i przeglądów [5]. Także określenie 
sekwencji następujących po sobie czynności serwisowych może ułatwić przygotowanie do kolej-
nych napraw lub nawet podjęcie decyzji o ich przeprowadzeniu podczas jednego zatrzymania ma-
szyny. Z drugiej strony znajomość częstotliwości obsługi serwisowej poszczególnych części ma-
szyny jest przydatne do określenia ich niezawodności. Do rozwiązania tych zadań, zaproponowano 
wykorzystanie metod analizy sekwencji i połączeń. Posługują się one algorytmem A-priori oraz 
jego modyfikacjami optymalizującymi przeszukiwanie bazy danych. Celem analizy jest znajdo-
wanie związków pomiędzy występowaniem grup elementów (atrybutów lub wartości) w bazie 
danych. Otrzymane związki mają postać reguł (poprzednik => następnik) np.: występowanie ok-
reślonego wzorca (poprzednik) implikuje, z pewnym prawdopodobieństwem, występowanie inne-
go wzorca (następnik). Algorytmy dokonujące identyfikacji zależności wykorzystują następujące 
miary wsparcia i zaufania. Jeżeli D jest bazą danych, T jest transakcją, oraz A, B są elementami 
transakcji (atrybutami) to: 
- Wsparcie(A) = |{T є D | A ∩ T} / |D| 
- Zaufanie(A→B) = wsparcie(A u B)/wsparcie(A) 
- Wsparcie (A→B) = wsparcie(A u B) 
 A, B są zbiorami częstymi jeśli ich wsparcie jest większe od założonego minimum [6]. 
 Zbiory częste pozwalają definiować zależności w postaci implikacji: jeśli A to B. Jeżeli A, B są 
zbiorami częstymi to zawierają elementy transakcji (atrybuty) rozłączne, tzn. zbiór B ma tendencje do 
występowania w transakcji razem ze zbiorem A. 
 Odkrywanie zależności odbywa się na podstawie wartości minimalnego wsparcia lub minimalnej 
wartości zaufania. 
 Ogólna postać algorytmu A-priori jest następująca [6]: 
1. Obliczenie wsparcia dla zbiorów 1-elementowych. 
2.  Określenie zbiorów częstych (spełniających warunek minimalnego wsparcia). 
3.  Generowanie zbiorów kandydujących przez łączenie zbiorów częstych i obliczenie wsparcia dla 
nich. 
4.  Określenie nowych zbiorów częstych wśród kandydujących – filtracja i powrót do punktu 2. 
Zatrzymanie algorytmu następuje wtedy, gdy w wyniku określania kolejnych zbiorów częstych 
uzyskano zbiór pusty. 
 Można przyjąć, że w protokole serwisowym, numery czynności utrzymaniowych są numerami 
transakcji, a wykonane czynności atrybutami transakcji. Wtedy w wyniku działania algorytmu 
uzyskuje się zbiór czynności wykonywanych najczęściej razem wraz z miarą częstości wystąpienia 
takiej sytuacji. Uzyskane wyniki pozwalają na przeprowadzenie przeszukiwania zidentyfikowanych 
reguł pod różnym kątem. Już na poziomie definiowania wartości parametrów analizy zależności, 
można określić jej cel: 
1. Ustalając wysoki poziom wsparcia, uzyskane reguły to te, które są najczęściej spełnione. W tym 
przypadku wymiana Pierścienia adaptacyjnego sugeruje ze 100% pewnością wymianę Uszczelnienia 
Goetza. Ale w sytuacji odwrotnej pewność jest trzykrotnie mniejsza (patrz Tab.2). 
2. Dla wysokiego poziomu zaufania, przy małym wsparciu, uzyskane reguły są regułami o najwięk-
szym prawdopodobieństwie, choć ich występowanie nie musi być częste. Pod względem prognozo-
wania zakresu czynności serwisowych ten rodzaj analizy wydaje się najbardziej przydatny. Ten przy-
padek ilustruje Tab. 3 
3. Przy ustawieniu wartości parametrów analizy na najniższym poziomie oraz posortowaniu uzys-
kanych wyników rosnąco, otrzymane reguły odkrywają przypadki „podejrzanych” czynności serwi-
sowych. Najczęściej wspólne wykonanie tych czynności nie ma racjonalnego uzasadnienia i nie po-
winno być brane pod uwagę w procesie określania zakresu przyszłych czynności serwisowych. Wy-
stąpienie tego typu reguł może być spowodowane niestarannym zapisem w protokole serwisowym 
lub przypadkowym wykorzystaniem tego samego postoju maszyny do przeglądu elementów, których 
praca nie ma ze sobą związku. Wyniki takiej analizy przedstawiono w Tab. 4. 

SEP 2011, Sesja: Informatyka w górnictwie • zarządzanie nowoczesną kopalnią 

– 1563 –



 

 

4. W przypadku znajomości planowanego terminu przeglądu określonej części czy podzespołu, 
przydatna jest analiza prezentująca tylko te reguły, w których przedmiotowy podzespół występuje w 
poprzedniku reguły. Wtedy w następniku uzyskuje się listę elementów urządzenia, które podlegają 
czynnościom serwisowym razem z tym podzespołem. Dla każdej z odkrytych zależności prezen-
towane jest także prawdopodobieństwo takiego zakresu przeglądu. W Tab. 5. pokazano wynik takiej 
analizy dla przekaźnika PC1. Warto zwrócić uwagę na to, że awaria tego przekaźnika tylko w 57% 
sugeruje naprawę innego przekaźnika. Ale już w przypadku równoczesnej awarii innego przekaźnika, 
ze 100% pewnością należy oczekiwać naprawy pozostałego przekaźnika. 
 
Tab 2. Wyniki analizy zależności, duża wartość wsparcia. 
Table 2. Results of link analyses, a high level of support value 

 Poprzednik ==> Następnik Wsparcie(%) Zaufanie (%)
1 Koło napędowe F11.576 ==> Podchwyt 2,347418 33,3333 
2 Podchwyt ==> Koło napędowe F11.576 2,347418 55,5556 
3 UszczelnienieGoetza ==> Pierścień adaptacyjny H60 2,816901 31,5789 
4 Pierścień adaptacyjny H60 ==> UszczelnienieGoetza 2,816901 100,0000 
 

Tab 3. Wyniki analizy zależności, duża wartość zaufania. 
Table 3. Results of link analyses, a high level of confidence value 

 Poprzednik ==> Następnik Wsparcie (%) Zaufanie (%) 
103 Pierścień adaptacyjny  ==> UszczelnienieGoetza 2,816901 100,0000 
91 Przekaźnik PC2 ==> Przekaźnik PC1 1,877934 100,0000 
41 Tuleja F11.658-01 ==> Koło napędowe F11.576 1,408451 100,0000 
27 Oś koła napędu ==> Koło napędowe F11.576 0,938967 100,0000 

 
Tab 4. Wyniki analizy zależności, małe wartości wsparcia i zaufania. 
Table 4. Results of link analyses, a low level of support and confidence values 

Poprzednik ==> Następnik Wsparcie (%) Zaufanie (%) 
76 UszczelnienieGoetza ==> Silnik el. 300kW DSKK  0,938967 10,5263 
75 UszczelnienieGoetza ==> Blok komputera 0,938967 10,5263 
73 UszczelnienieGoetza ==> Organ urabiający 0,938967 10,5263 
79 UszczelnienieGoetza ==> Silnik ładowarki SOK-250Ł 0,938967 10,5263 
78 UszczelnienieGoetza ==> Oś F11.673.-05 0,938967 10,5263 

 
Tab 5. Wyniki analizy zależności dla wybranych elementów w poprzedniku reguły. 
Table 5. Results of link analyses for particular values of a head of rule 

Poprzednik ==> Następnik Wsparcie (%) Zaufanie (%) 
14 Przekaźnik PC1 ==> Przekaźnik PC2 1,877934 57,1429 
15 Przekaźnik PC1 ==> Przekaźnik PC3 1,877934 57,1429 
16 Przekaźnik PC1 ==> Przekaźnik PC2, Przekaźnik PC3 1,877934 57,1429 
30 Przekaźnik PC1, Przekaźnik PC2 ==> Przekaźnik PC3 1,877934 100,0000 
31 Przekaźnik PC1, Przekaźnik PC3 ==> Przekaźnik PC2 1,877934 100,0000 
 
 Uwzględniając upływ czasu pomiędzy kolejnymi czynnościami serwisowymi, możliwe jest zi-
dentyfikowanie sekwencji czynności. W tym celu niezbędne jest określenie horyzontu czasowego, 
w którym następujące po sobie czynności są uznawane za sekwencję. Horyzont sekwencji jest 
wykorzystywany tworzenia nowych transakcji. Każda z transakcji w wyjściowej bazie danych jest 
uzupełniana o atrybuty transakcji, których zapis do bazy danych nastąpił w założonym horyzoncie 
czasowym. Dodatkowo zachowywana jest informacja o kolejności wystąpienia atrybutów poprzez 
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ich indeksowanie wewnątrz transakcji. Do dalszego etapu analizy sekwencji wykorzystywane są te 
same algorytmy, co w przypadku analizy zależności. Uzyskane wyniki, przy wykorzystaniu in-
formacji o kolejności, pozwalają określić nie tylko zakres czynności serwisowych do wykonania 
w założonym horyzoncie czasowym, ale także ich przewidywaną kolejność. W przypadku ra-
cjonalizacji działań utrzymania ruchu, ten drugi element wyników nie ma wielkiego znaczenia, 
natomiast przedstawiona prognoza zakresu czynności, jest dodatkowo oceniana przez wartość zau-
fania (zdefiniowaną wcześniej). Końcowym efektem analizy sekwencji jest zestaw reguł w postaci: 
„Jeżeli wykonano czynność nr 1, to następnie, z prawdopodobieństwem równym poziomowi zau-
fania, wykonano czynność nr 2”. Kolejna reguła opisuje w podobny sposób, jakie czynności na-
stąpiły po czynności nr 2 [7]. 
 W przypadku analizy kombajnu ścianowego przyjęto horyzont czasowy równy 7 dni. Wyniki 
analizy sekwencji przedstawiono w Tab. 6. Uzyskane sekwencje są bardzo podobne do wyników 
analizy zależności. Jest to spowodowane tym, że najczęściej wykrywane sekwencje są zbiorami 
czynności wykonywanych w czasie jednego postoju serwisowego. 
 Na podstawie wartości wsparcia wykorzystywanej w analizie zależności, można określić naj-
bardziej zawodne elementy. Ma to istotne znaczenie dla konstruktorów oraz dla służb utrzymania 
ruchu w celu wzmożonego monitorowania sprawności tych elementów. Dla kombajnów dwóch 
różnych typów uzyskane zestawy najbardziej zawodnych elementów są zgodne z wynikami otrzy-
manymi za pomocą rozkładu Weibulla [8]. 
 
 
Tab 6. Wyniki analizy sekwencji. 
Table 6. Results of sequence analyses 
 Poprzednik ==> Następnik Wsparcie (%) Zaufanie(%) 

15 Oś koła napędu e ==> Koło napędowe F11.576, 
Podchwyt, Tuleja F11.658-01 2,247191 100,0000 

16 Tuleja F11.658-01 ==> Koło napędowe F11.576, 
Podchwyt, Oś koła napędu 2,247191 100,0000 

17 Tuleja F11.658-01, Oś koła 
napędu e ==> Koło napędowe F11.576, 

Podchwyt 2,247191 100,0000 

20 Podchwyt, Tuleja F11.658-
01 ==> Koło napędowe F11.576, Oś 

koła napędu 2,247191 100,0000 

27 Koło napędowe F11.576, 
Podchwyt, Oś koła napędu ==> Tuleja F11.658-01 2,247191 100,0000 

 
 
PODSUMOWANIE 
 
Metody Data mining mogą być wykorzystane w systemie monitorowania pracy kombajnu ścia-
nowego na kilka sposobów. Po pierwsze, zweryfikowane z protokołami serwisowymi wyniki Gru-
powania informują jakie uszkodzenia można wykrywać na podstawie dostępnych danych, bez In-
stalowania specjalizowanego systemu, co ma duże znaczenie ekonomiczne. Po drugie, umożliwiają 
budowę klasyfikatorów stanu kombajnu, które opierają się na czytelnych regułach, odkrywanych Au-
tomatycznie. Reguły te można wykorzystać do analizy zdiagnozowanych uszkodzeń poprzez ok-
reślenie symptomów je charakteryzujących. W systemie monitorowania pracy kombajnu ścianowego 
można wykorzystać także analizę sekwencji i zależności. Jej wynikiem są reguły opisujące związki 
pomiędzy występowaniem różnych uszkodzeń. Zidentyfikowane sekwencje działań serwisu dają 
możliwość racjonalizacji strategii utrzymania poprzez serwisowanie wytypowanych elementów urzą-
dzenia w trakcie tego samego wyłączenia z eksploatacji. Innym zastosowaniem metod Data mining 
jest identyfikacja zawodnych elementów urządzenia na podstawie maksymalnych wartości parametru 
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wsparcia obliczanego w analizie zależności. Wyniki takiej identyfikacji mogą stanowić podstawę do 
oceny jakości elementów dostarczanych przez producentów.  
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An Application of Data Mining Methods for a Mining Cutter-Loader 
Usage Monitoring System 
 
In this research, selected data-mining techniques were used for the purpose of detecting faults in a 
mining cutter-loader based on automatically discovered diagnostic relations. In a certain sense, the 
technical condition of machinery can be assessed without installing specialized diagnostic systems. 
The results of such an assessment are explained by a set of simple rules concerning the values of 
measured data taken from servicing protocols. The classification models built in this way, can be 
applied for forecasting the changes in the state of the device. Another application of this know-
ledge can be found in identification of most fallible components that require attention during ex-
ploitation. Moreover, the data mining methods can be utilized for forecasting the scope of servicing 
activities. Discovered sequences of maintenance actions create the opportunity to optimize main-
tenance strategies by servicing the selected parts during one machinery stoppage. 
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STRESZCZENIE: W referacie zaprezentowano nową wersję programu KARBONADO v. 2.0, któ-
rego pierwsza wersja przedstawiana była w materiałach Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006 
i 2007 jako program do komputerowego wspomagania doboru maszyn kompleksu ścianowego 
w warunkach JSW S.A. Zmianie uległa struktura programu, co pozwoliło na rozszerzenie jego funk-
cjonalności. W referacie omówiono te zmiany oraz nowe funkcjonalności takie jak integracja pro-
jektów dowolnej liczby ścian, umożliwiająca wspomaganie projektowania eksploatacji złoża obsza-
ru wydobywczego w dłuższym przedziale czasu, z wykorzystaniem wspólnej bazy wyposażenia oraz 
możliwość określenia efektów ekonomicznych z eksploatacji każdej ze ścian oddzielnie i łącznych 
efektów ekonomicznych dla grupy ścian. Przedstawiono przykładową implementacją programu dla 
wybranej ściany węglowej. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Ścianowy kompleks zmechanizowany, komputerowe wspomaganie, dobór, 
projektowanie, symulacja, ekonomia 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Nowoczesne podejście do procesu projektowania złożonych systemów mechanizacyjnych jakimi 
są niewątpliwie ścianowe kompleksy zmechanizowane, pracujących w specyficznym środowisku 
o cechach i parametrach, które w sposób jednoznaczny i precyzyjny trudno jest w pełni zidentyfi-
kować, a do tego w warunkach dynamicznie zmiennych, nakazuje postrzegać ten proces jako zło-
żony proces wymiany i przetwarzania informacji. Przy realizacji tego typu procesu oczywistą jest 
przydatność wykorzystywania komputera, jako narzędzia wspomagającego ten proces i pozwalają-
cego na zwiększenie niezawodności i wydajności jego realizacji. Jednakże wykorzystanie tego ro-
dzaju narzędzia wymaga, jak w każdym innym przypadku, opracowania dedykowanego oprogra-
mowania realizującego odpowiednie algorytmy przetwarzania wprowadzanych informacji i prezen-
tacji wyników w postaci przydatnej dla użytkownika. 
 Dostrzegając potrzebę opracowania tego rodzaju oprogramowania, w Katedrze Maszyn Górni-
czych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie opracowano aplikację pod nazwą KAR-
BONADO przeznaczoną do komputerowego wspomagania doboru wyposażenia ścianowych kom-
pleksów mechanizacyjnych [1], [2]. Program ten z pozwalał, a w istotnym zakresie wymuszał uwz-
ględnienie szeregu ważnych zasad projektowania tego rodzaju systemów, a mianowicie: 
– uwzględnienie wpływu wszystkich istotnych z punktu widzenia procesu wybierania i zmiennych 

z wybiegiem ściany warunków górniczo-geologicznych, 
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– uwzględnienie cech technicznych i parametrów posiadanego, lub projektowanego podstawowe-
go wyposażenia, lub niektórych jego komponentów, oraz weryfikację możliwości jego wykorzys-
tania w określonych warunkach, 

– weryfikację możliwości współpracy podstawowych elementów wyposażenia w określonych wa-
runkach, 

– uwzględnienie uwarunkowań techniczno-organizacyjnych kopalni, 
– określenie wydajności pracy kompleksu i wygenerowanie harmonogramu pracy ściany, 
– uwzględnienie uwarunkowań zewnętrznych (rynkowych) i określenie efektywności ekonomicz-

nej z eksploatacji ściany. 
 Tym sposobem przy wykorzystaniu zintegrowanej z programem bazy danych wyposażenia moż-
na sprawnie analizować kolejne wersje rozwiązania i realizując przyrostową strategię projektowania 
znaleźć rozwiązanie najkorzystniejsze przy występujących ograniczeniach. 
 Program pozwalał na realizację postulatu projektowania kompleksowego [1], [2], umożliwiając 
analizowanie i uwzględnienie wszelkich istotnych czynników wpływu. Pozwalał ponadto na uwz-
ględnienie cechy nierozszczepialności problemu projektowego [1], [2], gdyż ocenie porównawczej 
poddawany jest zawsze cały kompleks ze względu na kryterium jego efektywności niezależnie od 
tego jakiego elementu i w jakim zakresie dotyczy zmiana tzw. zmiennych projektowych. Program 
też pozwalał na realizację postulatu przedmiotowej i podmiotowej integracji procesu projektowa-
nia, gdyż pozwala na uwzględnienie kryteriów oceny istotnych z punktu widzenia różnych dziedzin, 
a mianowicie techniki górniczej, eksploatacji wyposażenia, organizacji pracy, ekonomii, jak też 
uwzględnienia często sprzecznych interesów użytkowników i producentów. 
 Przy tych wszystkich korzystnych cechach program nie posiadał istotnej dla użytkowników funk-
cjonalności, a mianowicie nie pozwalał na pełną integrację projektowania grupy ścian. Z punktu 
widzenia projektowania eksploatacji złoża lub jego fragmentów kompleksowa ocena efektywności 
całego przedsięwzięcia polegającego na odpowiednim zaprojektowaniu rozcinki złoża i eksploatacji 
kilku ścian, niezależnie od oceny efektywności eksploatacji pojedynczej ściany jest istotna z punk-
tu widzenia efektywności wykorzystania złoża jak też posiadanego potencjału produkcyjnego. 
 Wersja 2.0 programu KARBONADO ma rozszerzyć jego mozliwości o tę właśnie funkcjonal-
ność. Realizacja tego celu wymagała jednak dokonania istotnych zmian w strukturze programu 
i wprowadzenia oryginalnych rozwiązań informatycznych, co wynikało z potrzeby rozwiązania pro-
blemu wymiany danych przy założeniu, że kilka, a praktycznie dowolna liczba ścian może być ob-
sługiwana w różnym czasie, w tym także równocześnie przez wspólną bazę wyposażenia. Podob-
nie wyniki ekonomiczne są obliczane zarówno dla każdej ze ścian, jak też dla wszystkich ścian ob-
jętych projektem. W referacie przedstawiono sposób rozwiązania powyżej sformułowanego prob-
lemu. Na przykładzie pokazano też strukturę programu i zmieniony interfejs. 
 
 
2. ZMIANY W STRUKTURZE PROGRAMU KARBONADO W WERSJI 2.0 
 
Przy tworzeniu programu podobnie jak w przypadku wersji 1.0 [1], [2], wykorzystano uniwersalny 
język modelowania UML. W niniejszym projekcie [3] wykorzystywano oprogramowanie firmy 
IBM Rational Rose Modeler. Dla zwięzłości prezentacji przedstawiono jedynie schemat struktury 
pakietów grupujących podstawowe elementy jakimi są klasy programowe. Po analizie zadanego 
problemu stwierdzono, że program powinien składać się z co najmniej następujących pakietów 
związanych z realizacją różnych etapów projektowania, czy też różnych przypadków użycia na po-
ziomie projektu, a mianowicie: 
– pakiet konfiguracji i opisu projektu, 
– pakiet konfiguracji i wyboru wyposażenia, 
– pakiet wprowadzania uwarunkowań górniczo-geologicznych, 
– pakiet rozcinki złoża na ściany, 
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– pakiet raportów z obliczeń, 
– baza danych. 
 Strukturę podstawowych zależności pomiędzy pakietami przedstawia rysunek 1 [3]. Pierwszy 
z pakietów ma umożliwić wprowadzenie i zapis danych dotyczących projektu. Z jednej strony są to 
informacje formalne potrzebne do dokumentacji, z drugiej zaś dotyczą konfiguracji projektu tzn. 
liczby ścian przewidzianych do eksploatacji w ramach określonego projektu. Trzeba tu nadmienić, 
że dla uwzględnienia zmienności uwarunkowań górniczo geologicznych dla każdej ze ścian za-
chowano koncepcję podziału wybiegu na odcinki, w obrębie których zmienność uwarunkowań jest 
pomijalnie mała, innymi słowy z praktycznego punktu widzenia warunki można uznać za stabilne. 
 

 
 
Rys. 1. Koncepcja organizacji aplikacji do doboru i projektowania kompleksów 
zmechanizowanych na schemacie strukturalnym pakietów 
Figure 1. The concept of organizing an application to the selection and design 
of longwall mechanized complexes in the schematic structural packages 

 
 Drugi z pakietów obejmuje klasy związane z wyposażeniem. Zmiana dotycząca tego aspektu pro-
jektu jest najpoważniejsza. O ile w wersji pierwszej pakiet sprowadzał się do klasy WYPOSAŻE-
NIE ŚCIANY, to w wersji drugiej wprowadzono dodatkową klasę KONTENER WYPOSAŻENIA 
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obejmującą kilka klas podrzędnych i obsługującą cały projekt. Struktura tej klasy opisana będzie 
bliżej w dalszej części rozdziału. Operacje wykonywane w obrębie tych klas i ich zobowiązania ma-
ją doprowadzić do zestawienia wyposażenia jakie zapewni realizację zadań przewidzianych w ra-
mach projektu. Zgodnie z założeniami zadanie projektowe doboru wyposażenia obejmuje nie tylko 
jednorazową konfigurację sprzętu dla statycznych, tj. niezmiennych w czasie uwarunkowań i wy-
magań użytkownika, lecz uwzględnia to, co wcześniej określono mianem niestabilności procesu 
projektowego związanej ze zmiennością warunków pracy i wymagań użytkownika zależnych od in-
nych zewnętrznych w stosunku do tego podmiotu uwarunkowań. Dlatego też zestawienie wyposa-
żenia musi obejmować takie jego typy i ilości, aby zapewnić możliwości eksploatacji wszystkich 
ścian objętych projektem przy zakładanym harmonogramie realizacji i w określonym przedziale 
uwarunkowań górniczo-geologicznych. Dobór będzie w czasie projektowania weryfikowany obli-
czeniowo, a następnie modyfikowany dla całego zakresu zmienności uwarunkowań, aż do osiągnię-
cia zakładanych celów związanych z harmonogramem i efektywnością ekonomiczną realizacji ca-
łego projektu. 
 Trzeci z pakietów służy do zestawienia informacji o warunkach górniczo-geologicznych w ob-
rębie pola eksploatacyjnego. Przyjęto założenie, że w ramach jednego projektu rozpatruje się ścia-
ny jednego pola eksploatacyjnego, jakkolwiek projekt nie powinien uniemożliwiać innego przy-
padku, rozpatrywania w ramach jednego projektu eksploatacji ścian z różnych pól eksploatacyj-
nych. Jest to jednak przypadek rzadziej spotykany i w takiej sytuacji należałoby raczej mówić 
o równoległym prowadzeniu dwóch projektów, co w założeniu program ma też umożliwiać. Stąd 
podstawowym zadaniem klas zgrupowanych w tym pakiecie będzie przechowywanie parametrów 
charakteryzujących warunki poprzez zadanie lub wyliczenie ich skrajnych wartości. Można powie-
dzieć, że pakiet służy do edycji przechowywania zbiorczych (dla projektu) danych o uwarunkowa-
niach górniczo-geologicznych. Powinny być one na bieżąco korygowane przy wprowadzaniu uwa-
runkowań dla poszczególnych ścian i odcinków wybiegu. 
 Czwarty pakiet jest związany z rozcinką złoża i będzie grupował inne pakiety, tj. pakiety po-
jedynczych ścian grupujące klasy opisu parametrów ścian i uwarunkowań górniczo-geologicznych 
na całym wybiegu danej ściany i pakiety odcinków grupujących klasy związane z ich opisem i prze-
biegiem eksploatacji z uwzględnieniem wykorzystania wyposażenia z kontenera wyposażenia pro-
jektu. 
 Piąty pakiet obejmuje klasy i interfejsy przydatne dla opisu i analizy prognozowanego wyniku 
finansowego jak też zestawu wyposażenia i warunków eksploatacji dla całego projektowanego sys-
temu a więc dla każdej ze ścian i zestawienia łącznego wyników finansowych i zestawu wyposa-
żenia dla grupy ścian objętych projektem. 
 Szósty pakiet to baza danych pozwalająca na gromadzenie i wymianę informacji pomiędzy pli-
kami projektów. Ze względu na dużą liczbę niezbędnych danych jakie wykorzystuje się w projek-
cie, ma duże znaczenie funkcjonalne, gdyż ułatwia ich wprowadzanie. Realizacja każdego projektu 
rozszerza zasoby bazy danych, co sukcesywnie zwiększa wydajność projektowania. Stwarza to tak-
że warunki dla racjonalizacji inwestycji i wykorzystania wyposażenia. 
 Aplikacja o przedstawionej strukturze ma tę zaletę, że udostępnia jako niezależne moduły zwią-
zane z wprowadzaniem danych i konfiguracją wyposażenia identyfikacją i wprowadzaniem para-
metrów uwarunkowań górniczo-geologicznych, projektowaniem rozcinki złoża w rejonie ścian ob-
jętych projektem. Umożliwia to wprowadzanie danych przez kilka osób, a następnie udostępnienie 
plików projektu przez każdą z nich prowadzącemu projekt. Dodatkową zaletą jest możliwość wy-
korzystania wiedzy specjalnej różnych osób, co pozwala na szybsze wprowadzanie danych i ich 
rzetelną weryfikację. Wykonywanie na bieżąco obliczeń ekonomicznych i śledzenie zmian podsta-
wowych kryteriów jak NPV, IRR, stopy zyskowności inwestycji i okresu zwrotu nakładów tak dla 
każdej ze ścian jak i dla całego projektu łącznie, pozwala śledzić na bieżąco ekonomiczne skutki 
podejmowania decyzji o charakterze technicznym i organizacyjnym w dowolnym przedziale czasu 
eksploatacji ścian. 
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 Zmiany w strukturze programu znajdują odzwierciedlenie w drzewie przeglądarki projektu gdzie 
wspomniana wcześniej klasa nadrzędna WYPOSAŻENIE inaczej KONTENER WYPOSAŻENIA 
znajduje się w górnej części drzewa i grupuje wszystkie urządzenia oraz obsługuje klasy WYPO-
SAŻENIE ODCINKA ŚCIANY. W poszczególnych odcinkach dołącza się z niej urządzenia do wy-
korzystania. Celem zaimplementowania bogatego ilościowo i strukturalnie złożonego zagadnienia 
konfigurowania maszyn z podzespołów postanowiono wykorzystać klasy składowe odpowiadające 
następującym powiązanym ze sobą „bytom” programowym: 
– Rodzaj wyposa enia – np. Kombajn albo Organ. Niejawnie definiuje strukturę obiektu, 
– Typ danego rodzaju wyposa enia – może to być typ kombajnu albo typ organu, 
– Instancja, czyli „Inkarnacja” danego typu wyposażenia – na przykład kombajn, 
– Wykorzystanie, czyli Instancja w określonym kontekście (globalnym lub „od konkretnego od-

cinka do odwołania”). 
 Powiązanie hierarchiczne jest bardzo regularne, to znaczy każdy byt „niższego” poziomu wy-
maga istnienia dokładnie jednego bytu „wyższego” poziomu (wykorzystanie MUSI wskazywać na 
instancję, instancja na typ a typ na rodzaj). 
 Innym rodzajem powiązania jest powiązanie typu „kompozycja”. Może ono operować na in-
stancjach bądź wykorzystaniach. Kompozycje dokonane na instancjach (w kontekście wyposażenia 
projektu) określają stan „zewnętrzny” w stosunku do projektu (mamy kombajn X który zawiera 
w sobie organ Z). Kompozycja „wykorzystań” (w kontekście odcinka) jest wewnętrzna dla pro-
jektu (przed przystąpieniem do n-tego odcinka z kombajnu X wyciągamy organ Z i na jego miejsce 
wstawiamy organ Z'). Dane poszczególnych bytów przechowywane są w projekcie tylko w jednej 
kopii, odpowiednio dla: 
– rodzaju – w metadanych systemu (nie w samym projekcie), 
– typu – w gałęzi „Wyposażenie” projektu, 
– instancji – w gałęzi „Wyposażenie” projektu (możliwe też wewnątrz innych instancji), 
– wykorzystania – w gałęzi „Wyposażenie” konkretnego odcinka. 
 Każdy z elementów dowolnego poziomu jest charakteryzowany przez zestaw danych zdefinio-
wanych w kontekście danego poziomu oraz poziomów „wyższego” rzędu. 
 Dane określające „byt” oraz „rodzaj” dla dowolnego elementu przechowywane są w metada-
nych systemu (w opisie danych dla danej klasy oraz w szablonie definiującym „nowe” elementy). 
Metadane instancji i wykorzystania są prawie identyczne, różniąc się jedynie tym, że: 
– w instancji znajduje się blok danych instancji podczas gdy w wykorzystaniu blok danych wy-

korzystania (w szczególności blok danych instancji zawiera TYP wskazujący na typ instancji 
oraz NR_IDENT definiujący unikalny identyfikator instancji, blok danych wykorzystania za-
wiera natomiast NR_IDENT wskazujący na użytą instancję); 

– w instancji znajduje się atrybut wskazujący na typ, podczas gdy w wykorzystaniu atrybut wska-
zujący na instancję oraz atrybut wskazujący na operację która dołączyła wykorzystanie. 

 Powiązanie typu w projekcie ze źródłowym typem w bazie danych realizowane jest poprzez 
wiązanie wartości atrybutu „db_typ” typu w projekcie z wartością tekstowej zmiennej TYP zdefi-
niowanej w kontekście typu w bazie. Powiązanie instancji z typem realizowane jest poprzez wią-
zanie wartości zmiennej tekstowej TYP instancji z wartością tekstowej zmiennej TYP zdefiniowa-
nej kontekście typu. Powiązanie wykorzystania z instancją realizowane jest poprzez wiązanie war-
tości zmiennej tekstowej NR_IDENT wykorzystania z wartością zmiennej NR_IDENT zdefinio-
wanej w kontekście instancji. 
 W projekcie, informacje o typach, instancjach i wykorzystaniach przechowywane są w dedyko-
wanych miejscach. Dane opisujące typy i instancje, znajdują się w gałęzi WYPOSAŻENIE projek-
tu. Hierarchia może być dość dowolna (w szczególności instancje mogą się w sobie zawierać (np. 
organ w kombajnie). Dla zapewnienia możliwości przeglądu wszystkich istniejących w projekcie 
typów czy instancji, wprowadza się dedykowane przeglądarki (okno po prawej stronie) pokazujące 
wszystkie użyte w wyposażeniu instancje danego typu. 
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 Dane opisujące wykorzystania znajdują się w gałęzi „Wyposażenie” danego odcinka, przy czym 
hierarchia wynika ze struktur zarówno samego modelu odcinka („zaślepki” pod wykorzystania ele-
mentów wyposażenia nie będących częściami innych wykorzystań) jak i samych wykorzystań (przy 
czym struktura zdefiniowana jest na poziomie rodzaju). 
 Strukturę opisanego wyżej specyficznego pakietu klas związanego z wyposażeniem podobnie 
jak innych klas w tym związanych z obliczeniami wyników finansowych obrazują zrzuty ekranowe 
podanego w kolejnym rozdziale przykładu wykorzystania aplikacji dla analizy porównawczej kom-
pleksów, z których każdy wyposażono w inny rodzaj sterowania ścianową obudową zmechanizo-
waną. 
 
 
3. IMPLEMENTACJA PROGRAMU NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ ŚCIANY 
 
Opisane powyżej możliwości nowej wersji programu KARBONADO v. 2.0 zostały praktycznie 
zaprezentowane na przykładzie jednej z wybranych ścian ze śląskich kopalń węgla kamiennego, 
przeznaczonej do eksploatacji w 2011 roku. Wybrano ścianę YYY o średniej miąższości w grani-
cach 3 metrów, zalegającej na głębokości około 900 m, długości 160 metrów i planowanym wybie-
gu około 950 metrów. W skład kompleksu przewidzianego do zainstalowania w ww. ścianie wyty-
powano obudowę ścianową GLINIK 17/37-POz w liczbie 94 sekcji, przenośnik ścianowy Glinik- 
-298/800, przenośnik podścianowy Glinik 1024 oraz kombajn ścianowy KSW-1140 EZ. Fabrycz-
nie zestaw obudowy był wyposażony w sterowanie przyległe pilotowe. Dla zademonstrowania moż-
liwości programu przyjęto także wersję obudowy z układem elektrohydraulicznego sterowania, 
w pełni automatycznego. 
 Do oszacowania, dla zadanej konfiguracji maszyn w zmechanizowanym kompleksie ściano-
wym, liczby skrawów w wybranej ścianie na zmianę i dobę, wydajności i postępu dobowego oraz 
czasu koniecznego do wyeksploatowania wyrobiska ścianowego, jak też obliczenia szacunkowych 
wyników finansowych dla wybranej ściany takich jak wartości zaktualizowanej netto NPV, stopy 
zyskowności oraz okresu zwrotu nakładów, niezbędnym jest wprowadzenie wymaganego w pro-
gramie zestawu danych. 
 Jako pierwsze wpisano w oknach gałęzi WARUNKI GÓRNICZO-GEOLOGICZNE, na poziomie 
projektu, ściany i odcinka ściany niezbędne do prawidłowego działania programu dane związane 
z parametrami górniczo-geologicznymi. Widok okna projektu po wpisaniu tych danych przedsta-
wiono na rysunku 2. W odpowiednich oknach wpisano także dane związane z organizacją pracy 
w ścianie oraz występującymi wymaganiami i ograniczeniami. Dokonano też podziału ściany na 
odcinki. Ze względu na brak w ścianie uskoków, przerostów oraz innych istotnych przesłanek, ścia-
nę zamodelowano jako jeden odcinek. 
 Dokładne i zgodne z rzeczywistością wypełnienie tych danych jest bardzo ważne dla prawidło-
wego działania programu i uzyskania wiarygodnych wyników. Dotyczy to przede wszystkim cza-
sów związanych z technologią pracy na ścianie oraz czasów wymaganych do przedstawienia jednej 
sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej. Program pozwala również na wpisanie danych zwią-
zanych z obłożeniem na ścianie celem oszacowania kosztów pracy ludzkiej, jednak program w wer-
sji obecnej nie umożliwia jeszcze dokładnego obliczania tych kosztów. Na obecnym etapie do ob-
liczeń ekonomicznych związanych z pracą ludzi jak i sprzętu podczas przygotowywania i zbrojenia 
ściany do eksploatacji, jak też ludzi bezpośrednio zatrudnionych w czasie eksploatacji ściany, wy-
korzystano dane możliwe do uzyskania bezpośrednio w kopalni a związane z kosztami jednostko-
wymi pozyskania jednej tony węgla. 
 Następnie wprowadzono w oknie CIANA PARAMETRY oraz PARAMETRY ODCINKA WY-
BIEGU CIANY (rys. 3) dane związane z zaleganiem ściany na jej długości i wybiegu oraz chodni-
kami przyścianowymi. Pozwoliło to na wizualizację 3D tej ściany, przedstawioną na rysunku 4. Ko-
lejno wprowadzono dane w jednym z najważniejszych modułów związanych z danymi konstruk-
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cyjno-technicznymi i geometrycznymi maszyn zmechanizowanego kompleksu ścianowego, prze-
widzianego do zabudowania w wybranej ścianie. Poza danymi technicznymi, konstrukcyjnymi i geo-
metrycznymi dla każdego komponentu zmechanizowanego kompleksu ścianowego (w tym dla każ-
dej sekcji obudowy), wpisano także jego status ekonomiczny (forma wykorzystania – własność, 
dzierżawa, leasing itp. oraz koszt wykorzystania komponentu – stawka dzierżawna, amortyzacja itp.). 
Dane te wprowadzano w gałęzi ZESTAW TYPÓW WYPOSA ENIA PROJEKTU, z oddzielnymi pod-
gałęziami dla kombajnu ścianowego, obudowy zmechanizowanej oraz przenośnika ścianowego. 
Widok przykładowego okna z wprowadzonymi danymi ścianowej obudowy zmechanizowanej przed-
stawiono na rysunku 5. W przypadku istnienia w bazie programu danych maszyn przewidzianych 
w opracowywanym kompleksie, można je zaimportować do programu na poziomie poszczególnych 
podgałęzi i w razie konieczności zmodyfikować. 
 Po wprowadzeniu tych danych, w gałęzi WYPOSA ENIE KOMPLEKSU MASZYN CIANO-
WYCH można podglądnąć strukturę wyposażenia kompleksu oraz poszczególnych jego komponen-
tów (rys. 6). Natomiast w gałęzi OBLICZENIA ODCINKA CIANY można przeprowadzić weryfi-
kacje poprawności współpracy komponentów kompleksu oraz obliczyć poprawność doboru obudo-
wy zmechanizowanej, kombajnu węglowego i przenośnika ścianowego, jak też parametry ich pra-
cy dla danej ściany. 
 
 

 
 
Rys. 2. Widok okna z danymi górniczo-geologicznymi ściany węglowej YYY 
Figure 2. View of window with mining-geological conditions of coal longwall YYY 
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Rys. 3. Widok okna z danymi związanymi z parametrami odcinka wybiegu ściany 
Figure 3. View of window with data connected with parameters of coal longwall section 
 

 
 
Rys. 4. Widok okna z wizualizacją 3D ściany węglowej YYY 
Figure 4. View of window with 3D visualization of coal longwall YYY 
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Rys. 5. Widok okna z danymi związanymi z parametrami obudowy ścianowej GLINIK 17/37 POz 
Figure 5. View of window with data connected with parameters of longwall support GLINIK 17/37 POz 

 

 
 
Rys. 6. Widok okna z lokalizacją i wyposażeniem komponentów zmechanizowanego kompleksu ścianowego 
Figure 6. View of window with localization and equipment of longwall mechanized complex 
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 Przykładowy widok okna podgałęzi OBUDOWA-PRZENO NIK-KOMBAJN z wynikami obli-
czeń poprawności współpracy dla głównych komponentów zmechanizowanego kompleksu ściano-
wego, zastosowanego w ścianie YYY, wraz ze schematem graficznym przedstawiono na rysunku 7, 
natomiast widok okna podgałęzi OBLICZENIA PARAMETRÓW PRACY KOMBAJNU z wynikami 
poprawności doboru i parametrami pracy zastosowanego w ścianie YYY ścianowego kombajnu węg-
lowego KSW 1140 EZ pokazano na rysunku 8. Stwierdzono poprawność doboru oraz warunków 
współpracy tych maszyn. 
 Dla obliczonych parametrów pracy maszyn kompleksu zmechanizowanego w podgałęzi HAR-
MONOGRAM obliczono wartości wydajności i postępu dobowego, dla zadanych warunków górni-
czo-geologicznych oraz organizacyjno-technicznych w ścianie. Obliczano także liczbę dni roboczych 
i kalendarzowych koniecznych do zakończenia eksploatacji ściany Widok okna podgałęzi HARMO-
NOGRAM z wynikami obliczeń pracy zmechanizowanego kompleksu ścianowego zastosowanego 
w ścianie YYY przedstawiono na rysunku 9. W obliczeniach założono pilotowy, przyległy układ 
sterowania obudową, ze średnim czasem przesterowania jednej sekcji obudowy 20 sekund. Dla tych 
danych i obliczonej prędkości posuwu kombajnu 5,2 m/min. uzyskano 4,5 cykli wykonywanych 
w ścianie na dobę, postęp dobowy 7,2 m, wydajność dobową 4500 t/dobę oraz liczbę dni kalenda-
rzowych koniecznych do zakończenia eksploatacji danej ściany 183. W przypadku układu w pełni 
automatycznego czas przesterowania sekcji obudowy zmniejsza się do 10 sekund. Dla tych danych 
i obliczonej prędkości posuwu kombajnu 7,4 m/min. uzyskano 5,4 cykli wykonywanych w ścianie 
na dobę, postęp dobowy 8,6 m, wydajność dobową 5400 t/dobę oraz liczbę dni kalendarzowych ko-
niecznych do zakończenia eksploatacji ściany 155. Wynik pokazano na wycinku okna HARMONO-
GRAM na rysunku 10. 
 

 
 
Rys. 7. Widok okna z wynikami obliczeń i poprawności współpracy komponentów kompleksu ścianowego 
Figure 7. View of window with results of calculation and correctness of selection 
of machines of longwall complex 
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Rys. 8. Widok okna z wynikami obliczeń i parametrami pracy ścianowego kombajnu węglowego 
Figure 8. View of window with results of calculation and work parameters of shearer 

 

 
 
Rys. 9. Widok okna z wynikami obliczeń i efektami pracy zmechanizowanego kompleksu ścianowego 
Figure 9. View of window with results of calculation and work effects of longwall mechanized complex 
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 Dla wprowadzonych danych ekonomicznych maszyn poszczególnych komponentów komplek-
su zmechanizowanego, danych kosztów pozyskania jednej tony węgla w kopalni XXX oraz uzy-
skanych danych z podgałęzi „Harmonogram”, w podgałęzi „Wyniki finansowe” ściany wykonano 
obliczenia ekonomiczne dla oszacowania opłacalności przedsięwzięcia oraz wyniku finansowego. 
Dla układu ze sterowaniem pilotowym uzyskano wyniki przykładowo zaprezentowane na rysunku 11. 
Uzyskano wartość zaktualizowaną netto NPV około 29 540 000 zł oraz stopę zyskowności inwe-
stycji 3,18. 
 

 
 
Rys. 10. Widok okna z wynikami obliczeń i efektami pracy 
dla sterowania automatycznego obudową 
Figure 10. View of window with results of calculation and effects 
for electrohydraulic control system of longwall support 

 

 
 
Rys. 11. Widok okna z wynikami obliczeń ekonomicznych pracy zmechanizowanego kompleksu ścianowego 
Figure 11. View of window with results of economic calculation of work of longwall mechanized complex 
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 Dla układu w pełni automatycznego, przy dodatkowych nakładach inwestycyjnych około 4,5 
mln zł, wartość zaktualizowana netto NPV wynosiła około 28 340 000 zł a stopa zyskowności in-
westycji 2,92. Można zatem przyjąć, że dodatkowe nakłady nie wpływają znacząco na osiągnięte 
wyniki finansowe, uzyskano natomiast znaczne polepszenie komfortu i bezpieczeństwa pracy za-
łogi w ścianie. 
 Program posiada jeszcze szereg funkcji i możliwości, nieopisanych szerzej ze względu na ogra-
niczenia redakcyjne. Na przedstawionym przykładzie pokazano, jak prosto i szybko można spraw-
dzić dla wybranej ściany węglowej, poprawność doboru zaproponowanych maszyn kompleksu ścia-
nowego, określić wydajność z tej ściany oraz uzyskany wynik finansowy jak też sprawdzić wpływ 
na te wyniki zmiany zarówno warunków pracy jak też zmiany jednego lub kilku komponentów kom-
pleksu ścianowego. Należy jednak mieć na uwadze konieczność wprowadzenia do programu wy-
maganych i wiarygodnych danych. 
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KARBONADO Program as a Tool for Computer-Support Design 
of Mechanized Longwall Complex in Coal Mines 
 
The paper presents a new version of KARBONADO v. 2.0 program, whose first version was pre-
sented in the Proceedings of Underground Mining School in 2006 and 2007 as a program for com-
puter-assisted selection of complex longwall machines in JSW S.A. conditions. The structure of the 
program was changed, that allowed the extension of its functionality. The paper discusses these 
changes and new features such as integration projects of any number of longwalls, allowing the de-
sign to support the mining area of field operation over an extended period of time, using a common 
base of equipment and the ability to determine the economic effects from the operation of each 
longwall separately and the total economic impact for the longwall groups. An example of an im-
plementation program for the selected coal longwall was presented. 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono proces udzielania zamówień w zakresie usług remon-
towych KW S.A. oraz dedykowane dla jego realizacji nowoczesne rozwiązania informatyczne au-
torstwa COIG S.A. dotyczące ścieżki zgłaszanych przez użytkowników potrzeb remontowych, udzie-
lania zleceń zewnętrznych lub zamówień wykonawczych, portalu aukcyjnego oraz rozliczania tych 
usług. Opisany został także sposób utworzenia indeksów usług remontowych, które umożliwiły za-
stosowanie ww. instrumentów informatycznych oraz identyfikację poszczególnych potrzeb remon-
towych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Usługi remontowe, umowy ramowe, umowy wykonawcze, aukcje, proto-
koły odbioru usługi, narzędzia i technologie teleinformatyczne 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Skuteczne zarządzanie gospodarką remontową maszyn, urządzeń, obiektów podstawowych i budow-
li w Kompanii Węglowej S.A. wiązało się z koniecznością wdrożenia odpowiednich instrumentów 
informatycznych systemowo wspomagających ten proces w zakresie ścieżki potrzeb, udzielania 
zleceń zewnętrznych lub zamówień wykonawczych oraz portalu aukcyjnego. Zbieranie, opraco-
wywanie, analiza i dostarczanie rzetelnych informacji w zakresie planowania i realizacji usług re-
montowych w skali całej organizacji, musi być wspierane przez systemy informatyczne umożliwia-
jące tworzenie baz danych. 
 
 
2. REALIZACJA PROCESU W SYSTEMIE SZYK2 
 
W celu identyfikacji poszczególnych potrzeb remontowych, w oparciu o utworzony katalog kodów 
asortymentowych oraz początkowo na bazie załączników do SIWZ zawierających szczegółowy za-
kres zamówienia w postępowaniach prowadzonych w celu zawarcia umów ramowych na remont 
elementów i podzespołów maszyn i urządzeń, utworzono „wspólny język”, tj. katalog usług re-
montowych. Tworzenie indeksów(symboli) usługowych umożliwił moduł Repozytorium (LMR) 
we wdrażanym systemie KLM. Głównym zadaniem repozytorium jest tworzenie i zarządzanie ut-
worzonymi w nim katalogami (indeksów materiałowych, indeksów usługowych, cennikami itp.). 
Moduł LMR dysponuje nowoczesnym mechanizmem budowy indeksu w oparciu o cechy usługi, 
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zapewnia uporządkowanie składni symbolu i nazwy poszczególnych indeksów a także zabezpiecza 
przed wprowadzaniem tego samego asortymentu w wielu pozycjach katalogu. 
 Sposób budowy indeksu (symbolu) usługowego przedstawia się następująco: 
– Indeks usługowy składa się z 18 znaków. 
– Elementy składowe stałe indeksu to: 
– Kategoria kodu asortymentowego – dwa znaki numeryczne; 
– Grupa rodzajowa kodu asortymentowego – dwa znaki numeryczne; 
– Podgrupa kodu asortymentowego – dwa znaki numeryczne; 
– Dalsze elementy składowe w zależności od rodzaju usługi zawierają różną ilość znaków (łącz-

nie 12 znaków). 
 Przykład: 
– Kategoria 03 – Usługi remontowe maszyn i urządzeń dołowych; 
– Grupa rodzajowa 16 – Silniki elektryczne; 
– Podgrupa 01 – Damel; 
– XXX/trzy znaki/ – Typ silnika elektrycznego prądu zmiennego; 
– XXXX/cztery znaki/ – Wielkość mechaniczna/gabaryty/silnika oraz biegunowość; 
– XXX/trzy znaki/ – Moc znamionowa silnika; 
– XX/dwa znaki/ – Napięcie znamionowe silnika prądu zmiennego; 
– indeks/symbol usługowy : 03 16 01 XXX XXXX XXX XX. 
 Przykład konkretnego symbolu usługowego: 031601015496640419 Usługi remontowe maszyn 
i urządzeń dołowych (Silniki elektryczne) producent – DAMEL/SILNIK2SG3/400S-4S/315KW/1000V/. 
 Indeksacja usług uprościła i usprawniła proces planowania lub zgłaszania potrzeb krótkotermi-
nowych. Dzięki wbudowanej w system kalkulacji usług każdy Dział w kopalniach może wprowa-
dzać, w prosty i przyjazny dla użytkownika sposób, swoje potrzeby na usługi zewnętrzne. Obsłu-
gujący moduł wybiera, ze wspólnej dla wszystkich kartoteki usług konkretną interesującą go usłu-
gę. Podaje ilość i czas, kiedy daną usługę będzie potrzebował. Automatycznie moduł sam przeliczy 
orientacyjną wartość na podstawie posiadanych danych lub umożliwi użytkownikowi „ręczne” ok-
reślenie wartości szacunkowej. Po akceptacji potrzeby ze wszystkich działów w zależności od do-
datkowych parametrów są obsługiwane poprzez zlecenia zewnętrzne (gdy jest zawarta umowa inna 
niż ramowa na świadczenie tych usług) lub trafiają do procedury zakupowej w KLM LAIN aukcje 
(gdy jest zawarta umowa ramowa) w celu udzielenia zamówienia wykonawczego. W przypadku, 
gdy nie zawarto żadnej umowy w zakresie zgłaszanych potrzeb odpowiednie służby kopalni wsz-
czynają postępowanie zgodnie z obowiązującym Regulaminem określającym sposób postępowania 
w sprawach o udzielanie zamówień w Kompanii Węglowej S.A. 
 W module LAIN Aukcje następuje agregacja potrzeb w aukcje wielopozycyjną poprzez tworze-
nie pozycji aukcji z poszczególnych potrzeb. Ze względu na indywidualny zakres potrzeb nie ma 
ilościowej agregacji potrzeb (różne protokoły oceny zakresu usługi). Agregacja może następować 
w oparciu o zawarte umowy ramowe (łączenie potrzeb poprzez przypisane pozycje usługowe w kar-
totece cen do umowy ramowej). W oparciu o umowy ramowe do aukcji automatycznie zostają przy-
dzieleni kontrahenci, z którymi została zawarta umowa. Po rozstrzygnięciu aukcji powstaje w mo-
dule LRU umowa wykonawcza (zamówienie wykonawcze). Ustalone ceny zostają przeniesione do 
kartoteki cen uzyskanych w postępowaniach. 
 Proces aukcyjny jest podzielony na kilka etapów: 
 Przygotowanie specyfikacji aukcji – polega na określeniu terminów poszczególnych faz au-
kcji, zbudowania pozycji, weryfikacji kont dostępowych uczestników do portalu, a także konfigu-
racji pozostałych parametrów aukcji (wartość postąpienia, cena startowa itd.). 
 Og oszenie – informacja o aukcji jest dostępna na stronie internetowej wraz z dostępem do do-
kumentów elektronicznych (np. protokół z kontroli technicznej z zakresem usługi w formie PDF). 
W momencie publikacji aukcji na stronie wysyłany jest mail do uczestników aukcji. 
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 Oferowanie – aukcja może być poprzedzona elektronicznym złożeniem ofert. W takim warian-
cie operator systemu może określić dodatkowy termin, w którym uczestnicy powinni złożyć oferty 
i na ich podstawie podjąć decyzje o dopuszczeniu uczestników do licytacji elektronicznej. System 
umożliwia postawienie warunku złożenia wraz z ofertą specyfikacji ceny ofertowej. 
 Licytacja – w określonym okresie czasu uczestnicy licytują cenę poszczególnych pozycji. Po-
stąpienia mogą być ograniczane za pomocą minimalnego oraz maksymalnego skoku. Przed zakoń-
czeniem aukcji może być włączony mechanizm dogrywki, który rozwiązuje problem licytowania 
w ostatnich sekundach aukcji. 
 Raportowanie – po zakończeniu aukcji zarówno uczestnicy jak i organizator mają możliwość 
sporządzenia raportów dokumentujących zarówno przebieg jak i wynik postępowania. 
 Utworzenie umowy wykonawczej wraz z cennikiem – po „zdjęciu” aukcji z portalu użyt-
kownik weryfikuje zwycięzców aukcji i dla każdego z nich ma możliwość utworzenia umowy wy-
konawczej wraz z cennikiem. 
 Po rozstrzygnięciu i zatwierdzeniu wyników aukcji powstanie w module LRU umowa wyko-
nawcza wraz z ceną w kartotece cen (LMR) dla każdego ze zwycięzców aukcji. 
 Po zakończeniu procedury aukcyjnej użytkownicy MZZ (Wykonawcy) zostają automatycznie 
poinformowani przez moduł o wynikach postępowania. W tym momencie moduł pozwala na auto-
matyczne wygenerowanie z potrzeb zleceń zewnętrznych. W zależności od ilości kontrahentów, któ-
rzy wygrali aukcje dotyczącą konkretnej potrzeby (w ramach jednej potrzeby może być kilka róż-
nych usług – a każdą usługę może wygrać inny kontrahent) wygenerowane zostanie jedno lub wię-
cej zleceń zewnętrznych. 
 Po zrealizowaniu zlecenia przez kontrahenta zostaje utworzony protokół zdawczo odbiorczy. 
Przy akceptacji faktury nadesłanej przez kontrahenta potwierdzenie kwoty faktury w ścieżce po-
trzeb systemu TMZZ2 nastąpi za pomocą protokołu zdawczo odbiorczego. 
 
 

 
 
Rys. 1. Schemat opisujący proces udzielania zamówień w zakresie usług remontowych 
Figure 1. A diagram describing the procurement process of the maintenance services 
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3. ŹRÓDŁA EFEKTÓW ZWIĄZANYCH Z WDROŻENIEM 
INFORMATYCZNEGO WSPARCIA PROCESU 

 
Przy ujednoliconych kodach usług na poziomie KW S.A. wszystkie oddziały w ramach całej Spół-
ki zaczęły „mówić jednym językiem”. Ta sama usługa w KWK1 nazywa się tak samo i posiada ten 
sam indeks, co w KWK2. Powyższe zostało wykorzystane w planowaniu rocznym i zgłaszaniu po-
trzeb krótkoterminowych. Każdy oddział planując usługę zewnętrzną posługuje się tą samą karto-
teką usług. Dzięki temu już na poziomie kopalń, w łatwy sposób, jesteśmy wstanie stwierdzić ile 
i jakie usługi potrzebujemy. Usprawnia to przygotowywanie przetargów i umów. 
 Wdrożenie komputerowych rozwiązań SZYK2 wspomagających proces udzielania zamówień 
w zakresie usług remontowych W Kompanii Węglowej S.A. umożliwiło uzyskanie szeregu źródeł 
efektów ekonomicznych i organizacyjnych. Ważniejsze z nich to: 
– zmniejszenie pracochłonności wykonywania procedur analityczno-rozliczeniowych w sferze gos-

podarki remontowej; 
– obniżka kosztu zakupu usług; 
– umożliwienie bieżącego śledzenia stanu realizacji potrzeb remontowych; 
– wyeliminowanie przekłamań związanych z ręcznym przygotowaniem danych do poszczegól-

nych procedur; 
– dostarczenie kierownictwu zakładów i zarządowi spółki nowoczesnego narzędzia wspomagają-

cego zarządzanie. 
 
 
WNIOSKI 
 
– Wdrożenie do praktycznego stosowania narzędzi informatycznych wspierających proces udzie-

lania zamówień w zakresie usług remontowych umożliwia jego użytkownikom dalsze uspraw-
nienie ogólnego toku prac planistycznych, ewidencyjno-rozliczeniowych i kontrolingowych 
w zakresie gospodarki remontowej, a w konsekwencji obniżenie kosztów działalności opera-
cyjnej jednostek organizacyjnych, w których te produkty zostały wdrożone. 

– Ujednolicenie oraz skatalogowanie pozycji usługowych w ramach całej wielozakładowej orga-
nizacji, jaką jest Kompania Węglowa S.A. umożliwiło efektywne wdrożenie całego procesu 
a także pozwala na dalszy rozwój informatycznego wsparcia obszaru gospodarki remontowej. 

– Włączenie do centralnego systemu informatycznego, jakim jest SZYK2 obsługi procesu udzie-
lania zamówień w zakresie usług remontowych umożliwia jego realizacje na dowolnym pozio-
mie struktury organizacyjnej Kompanii Węglowej S.A. 
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IT Support of the Procurement Process in the Scope 
of Maintenance Services in the Kompania Węglowa S.A. 
 
The paper presents the procurement process in the scope of maintenance services in the KW S.A. 
as well as modern IT solutions (by COIG S.A.) dedicated to its realization, concerning the main-
tenance needs reported by users, the external contract awarding procedure or executive orders, the 
auction portal and services accounting. The article also describes the method of creation of main-
tenance services indexes, which enabled the use of the aforementioned IT instruments as well as 
the identification of individual maintenance needs. 
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i remontów – moduł SZYK2/KPT/MZZ* 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono rozwiązania merytoryczne i programistyczne opraco-
wanego w COIG S.A. w ramach Kompleksu Produkcyjno-Technicznego SZYK2/KPT – Modułu 
Zarządzania Zadaniami SZYK2/KPT//MZZ realizującego zarządzanie projektami górniczymi, mię-
dzy innymi w zakresie inwestycji i remontów. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Zarządzanie projektami górniczymi, inwestycje, remonty, narzędzia indor-
matyczne 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Zarządzanie projektami jest to metoda postępowania polegająca na zastosowaniu wiedzy, umiejęt-
ności, narzędzi oraz technik w działaniach realizowanych w projekcie. Metoda zarządzania projek-
tami może znaleźć zastosowanie w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa, może 
dotyczyć również wprowadzania zmian w organizacji firmy. 
 Zdaniem autora pracy [2] metoda zarządzania projektami w kopalniach węgla kamiennego znaj-
duje zastosowanie do zagadnień projektów inwestycyjnych, uruchamiania nowych ścian, przygoto-
wania do eksploatacji nowych partii złoża, przeprowadzanych remontów. W metodzie tej zachodzi 
konieczność koordynacji realizacji wielu zadań związanych z zaplanowaniem zastosowania odpo-
wiednich zasobów i związanego z tym budżetu. Należy podkreślić, że jakkolwiek projekty odnoszą 
się do różnych jednorazowych, z reguły niepowtarzalnych przedsięwzięć o różnym stopieniu zło-
żoności. Szczególna rola w całym procesie zarządzania projektami przypada kierownikowi projek-
tu. [2]. 
 W artykule przedstawiono rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie projektami 
górniczymi, ze szczególnym pokazaniem rozwiązań w zakresie inwestycji i remontów, ich funk-
cjonalną charakterystykę, wraz z zakresem już dokonanych praktycznych wdrożeń i uzyskanych 
efektów z tego tytułu. 
 
 
2. KONSTRUKCJA BUDOWY ORAZ ZAKRES FUNKCJONALNY MODUŁU KPT/MZZ 
 
Moduł Zarządzania Zadaniami – KPT/MZZ jest elementem Systemem Wspomagającym Zarządza-
nie Przedsiębiorstwem – Systemem SZYK2. Podstawowe cele to wspomaganie zarządzania pro-
jektami górniczymi, począwszy od fazy planowania, aż po fazę realizacji. 
                                                           
*Referat został wygłoszony na Szkole Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie Krynica 2010 oraz opublikowa-
ny został w Przeglądzie Górniczym Nr 9/2010. 
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 Zastosowana w module KPT/MZZ konstrukcja jego budowy oparta została na zasadach i ukła-
dach klasyfikacji podobnych do przyjętych w eksploatowanym w górnictwie węgla kamiennego 
w latach 1970–1990 ,,Systemie podstawowych rozliczeń i analiz działalności inwestycyjnej prze-
mysłu węglowego – system ISB” [3]. Podstawowym elementem obserwacji w module KPT/MZZ 
jest zadanie o różnym stopniu złożoności, a poprzez hierarchiczne powiązania zadań obserwuje się 
przedsięwzięcie objęte projektem. Przykładam są zadania inwestycyjne i modernizacyjne związane 
z realizacją robót górniczych, budowlano-montażowych względnie zadania zakupowe. Natomiast 
w remontach przykładowym zadaniem jest remont kombajnu, obudowy, przenośnika itp. 
 

 
 
Rys. 1. Schemat ideowy konstrukcji Modułu Zarządzania Zadaniami KPT/MZZ 
 
 Realizacja zaplanowanych zadań odbywa się poprzez planowanie i uruchamianie wyróżnio-
nych w ramach poszczególnych zadań ich składników, którymi są zlecenia. Zlecenie jest podsta-
wowym obiektem planistyczno-rozliczeniowym, posiadającym przypisany zakres informacji o pla-
nowanym i realizowanym przez zlecenie procesie, w ramach obszaru objętego zadaniem. Poprzez 
informacje przypisane do zleceń planuje się oraz rozlicza i obserwuje zadania, a następnie przed-
sięwzięcie i cały projekt. Przykładami zleceń w module KPT/MZZ w działalności inwestycyjnej 
jest realizowany obiekt inwestycyjny, a w remontach – zlecenie remontowe. Wszystkie te zlecenia 
są wyróżnione i obserwowane w rozliczeniach księgowo-finansowych i kosztów, realizowanych 
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przez systemy dziedzinowe wchodzące w skład Kompleksu Finansowo-Księgowego SZYK2/KFK. 
Wyróżnione zlecenia pełnią również funkcje łącznika (integratora) z innymi wyróżnionymi w Sys-
temie SZYK2 Kompleksami Systemów Informatycznych oraz ich modułami. Do tak wyróżnionego 
zlecenia przypisywane są niezbędne dla jego realizacji zasoby rzeczowe i nakłady związane z re-
alizacją zlecenia, powiązania z umowami, zapotrzebowanie na środki (maszyny, urządzenia, mate-
riały). 
 Przyjęte w module KPT/MZZ powiązania umożliwiają zbudowanie wzajemnej relacji pomię-
dzy elementami projektu, jakimi są: zlecenie, zadanie, przedsięwzięcie. Powiązania te stanowią pod-
stawę do zbudowania harmonogramu realizacji projektu oraz przeprowadzania analizy wpływu 
zmian czasu realizacji poszczególnych elementów, na czas realizacji całego projektu, poprzez dy-
namicznie budowany wykres Gantta, na podstawie zależności czasowych oraz związków pomiędzy 
zadaniami [4]. 
 Schemat ideowy działania Modułu Zarządzania Zadaniami KPT/MZZ w sferze planowania i re-
alizacji na rysunku 1. 
 
 
3. ZAKRES INFORMACJI PRZYPISYWANY DO ZLECENIA JAKO OBIEKTU 

PLANISTYCZNO-ROZLICZENIOWEGO MODUŁU KPT/ MZZ 
 
Każde zlecenie ze względu na pełnione w module KPTMZZ funkcje podstawowego obiektu plani-
styczno-rozliczeniowego jest opisane następującymi klasyfikatorami: 
– klasyfikatorem dziedzinowym, będącym słownikiem własnym ustalającym działalność proce-

sową przedsiębiorstwa np.: inwestycje, gospodarka remontowa, przygotowanie produkcji, pro-
dukcja, usługi, serwis, oraz inne rodzaje działalności definiowane przez użytkownika; 

– klasyfikatorem księgowym, decydującym o sposobie klasyfikacji i rozliczenia kosztów zlecenia 
w księgach rachunkowych, opisanych jako miejsce powstania nakładów dla zleceń inwestycyj-
nych i modernizacyjnych lub kosztów dla zleceń remontowych. 

 Ponadto, każde zlecenie zawiera odpowiedni zestaw przypisanych mu informacji, stanowiących 
charakterystykę zlecenia, a ważniejsze z nich to: 
a) informacje dotyczące wszystkich zleceń bez względu na obszar działalności którego dotyczą: 
– podstawa realizacji zlecenia (plan PTE, umowa), 
– strony realizujące zlecenie: zleceniodawca, zleceniobiorca, odpowiedzialny za odbiór, 
– symbol procesu (dawniej stanowiska kosztów), 
– produkt zlecenia, np., własne i obce usługi, towary i usługi podlegające sprzedaży itp., 
– miejsce pracy, w którym będzie realizowane zlecenie, 
– budżet zlecenia, 
– rzeczywiste poniesione nakłady lub koszty zadekretowane na zlecenie, 
– okres realizacji zlecenia planowany i rzeczywisty, 
– umowa, jeśli zlecenie jest realizowane w ramach zawartej umowy z kontrahentem, 
– załączniki – specyfikacja dokumentów i linki do podpiętych dokumentów elektronicznych, np. 

kosztorysów, rysunków, protokołów odbioru, itp., umiejscowionych w odrębnym repozytorium; 
b) informacje dodatkowe dotyczące zleceń inwestycyjnych: 
– obiekt inwestycyjny z kartoteki zdefiniowanych obiektów w module KPT/MZZ jako przyszłe-

go (łych) środka (ów) trwałego (ych), 
– źródła finansowania, 
– dodatkowe klasyfikacje związane z potrzebą monitorowania inwestycji definiowane przez użyt-

kownika; 
c) informacje dodatkowe dotyczące zleceń remontowych: 
– obiekt inwentarzowy rozumiany jako pozycja majątku trwałego, na którym wykonywane jest 

zlecenie np. kombajn, wyrobisko itp., 
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– typ maszyny, podzespołu, części oraz numer identyfikacyjny z ewidencji w module KPT/GŚP 
Gospodarka Środkami Produkcji (Zarządzania środkami Produkcji) w przypadku, gdy element 
remontowany nie posiada numeru inwentarzowego. 

 
 
4. FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ MODUŁ ZARZĄDZANIA 

ZADANIAMI – MODUŁ KPT/MZZ 
 
Moduł Zarządzania Zadaniami – moduł KPT/MZZ w zakresie wspomagania zarządzania projek-
tami górniczymi realizuje następujące funkcje: 
a) funkcje podstawowe w zakresie wszystkich obszarów działalności: 
– usprawnienie nadzoru nad realizowanym projektem poprzez ujednolicenie zasad postępowania 

w zakresie planowania i monitorowania realizacji zadań, 
– obsługa planu w szerokim zakresie tematycznym i czasowym, różne scenariusze planistyczne: 

planowanie na poziomie komórek organizacyjnych, zarządzanie wersjami planu, zatwierdzenie 
planu, przydzielanie budżetów, harmonogramowanie, 

– kontrola realizacji budżetu zadań, zleceń roboczych, umów, planu PTE, 
– monitorowanie realizacji zadań pod względem finansowym i rzeczowym, 
– stworzenie podstawy dla kontroli przebiegu realizacji planu oraz usprawnienie i ułatwienie roz-

liczania zakończonych zadań pod względem finansowym i rzeczowym, 
– generowanie zapotrzebowania materiałowego, 
– archiwizacja dokumentów uczestniczących w procesie zarządzania zadaniami; 
b) funkcje dodatkowe w zakresie działalności inwestycyjnej: 
– protokoły odbioru, protokoły przekazania do użytkowania, możliwość podziału obiektu inwe-

stycyjnego na kilka składników majątku, tworzenie dowodu OT zawierającego specyfikację do-
kumentów nakładowych, itd., przekazanie środka trwałego do modułu Zarządzanie Środkami 
Produkcji, generowanie zwiększeń, względnie zmniejszeń do dowodu OT, 

– monitorowanie inwestycji prowadzonych w ramach Funduszu Spójności związanego z dotacja-
mi unijnymi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami; 

c) funkcje dodatkowe w zakresie działalności remontowej: 
– protokoły odbioru usługi, rozliczenie budżetu umowy wartością zrealizowanej usługi, 
– karta obiektu inwentarzowego gromadząca dane ewidencyjne, kosztów pozyskania środka trwa-

łego, kosztów utrzymania, historii pracy (miejsc użytkowania). 
 
 
5. AKTUALNY STAN PRAC NAD MODUŁEM KPT/MZZ 
 
Moduł Zarządzania Zadaniami KPT/MZZ w zakresie działalności inwestycyjnej i remontowej, zo-
stał przetestowany w okresie od lutego 2009 do maja 2010 roku w Kompanii Węglowej S.A. oraz 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. 
 W trakcie przeprowadzonych testów modułu KPT/MZZ, realizowane prze niego funkcje były 
na bieżąco weryfikowane i modyfikowane, a także rozszerzono jego funkcjonalność o propozycje 
dodatkowych funkcji. Dalsze prace prowadzone nad modułem KPT/MZZ ukierunkowane zostaną 
na zagadnienia dotyczące: 
– zastosowania rozwiązań (dalszy rozwój rozwiązania w kierunku) elektronicznej wymiany in-

formacji pomiędzy wykonawcami zewnętrznymi za pomocą Internetu, 
– wykorzystania aukcji elektronicznych do wyboru oferenta realizującego usługi remontowe. 
 Aktualnie Moduł Zarządzania Zadaniami KPT/MZZ jest wdrażany przemysłowo w Kompanii 
Węglowej S.A., Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. i Katowickim Holdingu Węglowym S.A. 
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6. EFEKTY WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA MODUŁU ZARZĄDZANIA ZADANIAMI – 
MODUŁU KPTMZZ W ZAKRESIE INWESTYCJI I REMONTÓW 

 
Dotychczasowe wyniki z wdrażania rozwiązań Modułu Zarządzania Zadaniami KPT/MZZ wspo-
magającego zarządzanie projektami górniczymi w zakresie działalności inwestycyjnej i remonto-
wej, pozwalają już na wskazanie źródeł efektów ekonomiczno-organizacyjnych uzyskanych z tytu-
łu jego praktycznego wdrożenia. Do ważniejszych z nich można zaliczyć: 
– zapewnienie możliwości sprawowania kontroli nad realizowanym projektem poprzez: 
– kontrolę realizacji rzeczowej i finansowej projektu, kontrolę harmonogramu realizacji zadań oraz 

weryfikację rzeczywistej realizacji z planowaną, a także kontrolę realizacji zawartych umów, 
– tworzenie planów kroczących w zakresie działalności inwestycyjnej i remontowej, 
– usprawnienie zarządzania zadaniami wchodzącymi w skład projektu oraz przyśpieszenie dostę-

pu do wszystkich danych źródłowych jak i wynikowych, 
– ujednolicenie komputerowej ewidencji realizacji zadań we wszystkich jednostkach, 
– zmniejszenie ilości zestawień oraz dotychczasowej pracochłonności ich sporządzania. 
 
 
WNIOSKI 
 
1. Metoda zarządzania projektami polegająca na umiejętnym zastosowaniu wiedzy oraz nowocze-

snych technik i narzędzi do wspomagania działań realizowanych w projekcie, potwierdziła swą 
przydatność w zarządzaniu projektami górniczymi w działalności inwestycyjnej i remontowej 
w kopalniach węgla kamiennego. 

2. Wyniki i doświadczenia uzyskane z dotychczasowego wdrażania Modułu Zarządzania Zada-
niami KPT/MZZ w zakresie projektów górniczych w działalności inwestycyjnej i remontowej 
w zakładach górniczych zgrupowanych w Kompanii Węglowej S.A., Katowickim Holdingu 
Węglowym S.A. oraz w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. potwierdziły skuteczność stosowa-
nia tej metody w realizowaniu przez nią funkcji w tych obszarach działalności. 
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STRESZCZENIE: Planowanie i realizacja procesów wydobywczych w kopalni węgla kamiennego 
zawsze wymaga zgromadzenia oraz przetwarzania znaczącej liczby danych. Zgromadzone dane i 
wynikające z nich informacje pozwalają na zarządzanie kopalniami na poziomie operacyjnym oraz 
strategicznym. Wprowadzenie jednolitego systemu i standardu dla takich danych i informacji w 
znacznym stopniu poprawia ich przejrzystość i wiarygodność. W publikacji zaprezentowano wyni-
ki doświadczeń, jakie zostały zgromadzone w trakcie procesu wprowadzania jednolitej struktury 
informacji opisującej działania produkcyjne oraz im służące, realizowane w kopalniach Katowic-
kiego Holdingu Węglowego S.A. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Planowanie produkcji, narzędzia informatyczne, MS Project. 
 
 
 
1.WPROWADZENIE 
 
Planowanie działalności jest jedną z podstawowych czynności w procesie zarządzania. Dzięki 
zgromadzonym informacjom możliwe jest przygotowanie spójnego planu obejmującego zbiór 
uwarunkowań dla projektowanego przebiegu działań [1]. Szczególnego znaczenia planowanie na-
biera w przypadku prowadzenia działalności górniczej, z uwagi na długi horyzont czasowy (sięga-
jący często kilkunastu lat) jaki często towarzyszy tego rodzaju przedsięwzięciom oraz konieczność 
zaangażowania znaczących środków finansowych – liczonych w setki miliomów złotych. Działa-
nia o takim charakterze prowadzone są na każdej kopalni oraz w strukturze koordynującej jedno-
czesną działalność kilku kopalń – biurze zarządu odpowiedniej spółki. 
 Przetwarzanie informacji, niezbędnych do podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych 
wymaga od tych narzędzi, możliwości integrowania zróżnicowanych danych, szybkiego i efektyw-
nego ich przetwarzania oraz publikowania. O sposobach rozwiązania tego problemu można zna-
leźć informacje u Brzychczy [2], [3] czy Tchórzewskiego [4], [5]. 
 Opisywane w publikacji rozwiązanie, stosowane w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. 
w odniesieniu do działalności operacyjnej oraz strategicznej pozwala na spełnienie tych warunków. 
Wprowadzenie jednolitego, spójnego systemu obejmującego planowanie oraz monitorowanie har-
monogramów prac daje szansę na zmniejszenie liczby sytuacji, w których podejmowane decyzje 
będą obarczone błędem braku spójności danych. 
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2. PROCEDURA PLANOWANIA PRODUKCJI W KOPANIACH ORAZ W HOLDINGU 
 
Proces przygotowania informacji niezbędnych dla planowania oraz monitorowania produkcji w ko-
palniach należących do Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. przebiega na dwu równoległych 
płaszczyznach. Pierwsza z tych płaszczyzn dotyczy działalności operacyjnej każdej z kopalń. Pro-
wadzone przez te kopalnie działania mają charakter permanentny i służą bieżącemu zarządzaniu 
produkcją – obejmują planowanie produkcji, robót górniczych, zbrojenia ścian, kosztów działalno-
ści operacyjnej. Horyzont czasu, dla tego rodzaju działań obejmuje najczęściej dwa lata, a analiza 
i ocena działań w skali generalnej odbywa się co najmniej 2 razy w roku, jednak monitorowanie sta-
nu realizacji poszczególnych zadań związanych z produkcją odbywa się codziennie na kopalni lub 
co miesiąc na spotkaniach Naczelnego Inżyniera z Biurem Zarządu. 
 Na rys. 1. zaprezentowano uproszczony schemat procesu zbierania oraz dystrybucji informacji 
związanych z planowaniem oraz monitorowaniem produkcji na poziomie operacyjnym. 
 
 

 
 
Rys 1. Uproszczony schemat procesu zbierania oraz dystrybucji informacji związanych 
z planowaniem oraz monitorowaniem produkcji na poziomie operacyjnym 
Figure 1. Simplified diagram of the process of gathering and distributing information 
related to the planning and monitoring of production at the operational level 
 
 
 Druga z tych płaszczyzn to działalność kopalni na poziomie strategicznym obejmującym hory-
zont czasowy sięgający nawet kilkunastu lat. Oczywiście szczegółowość gromadzonych oraz prze-
twarzanych informacji jest mniejsza, jednak pozwala na skuteczne monitorowanie postępów w pro-
jektach realizowanych w poszczególnych kopalniach. Sam proces monitorowania odbywa się na 
regularnych, comiesięcznych spotkaniach Komitetu Sterującego, którego zadaniem jest analiza po-
stępów poszczególnych projektów. Tak jak w przypadku planowania i monitorowania działalności 
kopalni na poziomie operacyjnym proces ten odbywa się w działach przygotowania produkcji po-
szczególnych kopalń (TIP), jednak sama analiza, ocena i korekta projektów to działanie na pozio-
mie wspomnianego Komitetu Sterującego, a więc Biura KHW S.A. 
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3. NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄCE PLANOWANIE 
PRODUKCJI NA POZIOMIE KOPALNI 

 
Dla sprawnego i efektywnego zarządzania informacjami o planowanych oraz realizowanych zada-
niach na poziomie operacyjnym w kopalni przyjęty został jednolity i uporządkowany system prze-
twarzania danych obejmujący następujące elementy: 
a) Harmonogram biegu ścian (produkcji), zawierający informacje dotyczące: 

- terminów rozpoczęcia i zakończenia eksploatacji poszczególnych ścian, 
- wielkości wydobycia planowanych i osiąganych przez poszczególne ściany, 
- parametrów jakościowych wydobywanego węgla. 

b) Harmonogram robót udostępniających i przygotowawczych, zawierający informacje dotyczące: 
- terminów rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych robót, 
- wielkości planowanych i osiąganych postępów, 
- parametrów technicznych wykonywanych wyrobisk (np. przekrój, sposób wykonania). 

c) Harmonogram zbrojenia i likwidacji ścian, zawierający informacje dotyczące: 
- terminów rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych zbrojeń i likwidacji, 
- wyposażenie niezbędnego dla zbrojonej ściany, 
- formy pozyskania wyposażenia. 

d) Zestawienie wskaźników technicznych planowanej produkcji, zawierające informacje dotyczą-
ce: 
- wielkości oraz jakości produkcji, 
- wielkości osiągniętych wskaźników technicznych (postępy, natężenie robót, itp.), 
- ilości dniówek i kosztów usług. 

 Przetwarzanie danych planistycznych oraz prezentujących uzyskane rezultaty na poziomie ko-
palni odbywa się z użyciem programu MS Excell, stworzonego właśnie z myślą zestawieniach da-
nych liczbowych. Rozwiązanie takie pozwala na szybkie uzyskiwanie informacji liczbowych w 
formie tablic, jednak stanowi jednocześnie ograniczenie, gdyż dla wygenerowanie z użyciem tej 
aplikacji harmonogramu trzeba poświęcić zawsze więcej czasu niż w przypadku rozwiązań dedy-
kowanych do tego rodzaju zadań. 
 Na rys. 2 zaprezentowano przykładowy harmonogramy biegu ścian opracowany z wykorzysta-
niem programu MS Excell. 
 
 

 
 
Rys 2. Przykładowy harmonogram produkcji w kopalni 
Figure 2. Sample production schedule at the mine 
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4. NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄCE PLANOWANIE 
PRODUKCJI NA POZIOMIE HOLDINGU 

 
W przypadku realizacji przedsięwzięć planowanych w dłuższej perspektywie czasu, a zdefiniowa-
nych przez Holding jako przedsięwzięcia o znaczeniu strategicznym dla Firmy, podjęta została de-
cyzja o wykorzystaniu do tego celu programu MS Project. Jest to aplikacja dedykowana jako na-
rzędzie do planowania i monitorowania projektów, uwzględniająca specyfikę działań planowanych 
w ujęciu zakresu, czasu oraz budżetu. 
 Z uwagi na specyfikę realizowanych w Holdingu projektów, do ich planowania przyjęte zostały 
zaprezentowane poniżej szablony, służące jednolitemu opisaniu podobnych zadań, przez wszystkie 
kopalnie, wchodzące w skład Firmy. 
 
4.1. Eksploatacja 
 
Szablon Eksploatacja obejmujący zadania odnoszące się wprost do tego działania, jak i do jego 
przygotowania – zbrojenie oraz zakończenia – likwidacja ściany. Zadanie zbrojenie ściany z uwagi 
na jego specyfikę podzielone zostało na cztery elementy powiązane z poszczególnymi składnikami 
wyposażenia. Analogiczne dokonano podziału zadania likwidacja ściany, przy czym kolejność 
wykonywania poszczególnych czynności jest odwrotna (rys. 3). 
 
 

 
 
Rys 3. Przykładowy wykres harmonogramu zbrojenia, eksploatacji i likwidacji ściany 
Figure 2. Sample graph reinforcement schedule, operation and decommissioning of the longwall 
 
 
 Do oznaczania na wykresie Ganta charakterystycznych zadań przyjęto stosowanie następują-
cych oznaczeń kolorystycznych: 

– brązowy – roboty górnicze – wykonywanie wyrobisk, skrzyżowań, komór, itp., 
– zielony – zbrojenie ściany do eksploatacji, 
– szary – eksploatacja ściany, 
– żółty – likwidacja ściany, 
– niebieski – inne zadania w projekcie. 
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4.1. Roboty górnicze 
 
W przypadku zadania Roboty górnicze, na harmonogramie projektu oprócz zadań reprezentujących 
drążenie wyrobisk (a posiadających swoje numery obiektów) dodane zostały zadania „Przygoto-
wanie projektu technicznego …”, co pozwala na kontrolę procesu przygotowania robót. 
 W przypadku, gdy wyrobisko wykonywane jest etapami, dla każdego z tych etapów generowa-
ne jest odpowiednie podzadanie (rys 4). 
 

 
 
Rys 4. Przykładowy wykres harmonogramu robót górniczych 
Figure 2. A sample schedule of graph mining 
 
4.2. Roboty górnicze realizowane w drodze przetargu 
 
W przypadku planowania zadań Roboty górnicze wykonywanych w oparciu o postępowanie 
w przetargu publicznym do wykresu harmonogramu robót wskazane zostały zadania związane z og-
łoszeniem oraz rozstrzygnięciem przetargu. Dodanie wymienionych zadań pozwala na wcześniej-
szą sygnalizację konieczności ich realizacji, co jest wynikiem przełożenia na poziom planowania 
doświadczeń z obserwacji długiego okresu czasu, niezbędnego dla ich wykonania. 
 

 
 
Rys 5. Przykładowy wykres harmonogramu robót górniczych realizowanych w oparciu o przetarg 
Figure 2. A sample schedule of graph mining projects based on auction 
 
4.3. Kamienie milowe 
 
Kamienie milowe dla projektu powinny dotyczyć najważniejszych elementów projektu oraz termi-
nów ich zaistnienia. Jako standard minimum wskazane zostały następujące zadania: 
KM 1 - Zakończenie robót górniczych (wykonywanie wyrobisk).  
KM 2 - Zakończenie prac przygotowujących ścianę do eksploatacji.. 
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KM 3 - Zakończenie eksploatacji ściany. 
KM 4 - Zakończenie prac związanych z likwidacją ściany. 
KM 5 - Zakończenie procedury przetargu na wybór wyposażenia/wykonawcy wyrobiska/dostawcy 
materiałów. 
KM 6 - Protokoły z przyjęcia wyrobiska/wyposażenia. 
 
 Wymienione wyżej kamienie milowe stanowią bazę dla opracowywanego planu projektu, i po-
winny się znaleźć w dokumencie w przypadku wystąpienia wymienionych sytuacji. W przypadku 
zaistnienia potrzeby dodania innych kamieni milowych oznaczających ważne zdarzenia w projek-
cie powinny się one znaleźć w dokumencie wg. uznania osób przygotowujących plan projektu. 
 
4.4. Zmieszczone dodatkowe informacje 
 
Dla skutecznego monitorowania postępów w realizacji projektów do pliku MS Project zostały 
wprowadzone dodatkowe informacje opisujące wybrane zadania. Informacjami tymi są np. plano-
wane oraz zrealizowane postępy czy koszty, z jakimi związana jest realizacja poszczególnych za-
dań. Ponadto, wiążąc wymienione informacje z danymi gromadzonymi w systemie SZYK istnieje 
możliwość szybkiego przetwarzania oraz raportowania wymienionych danych. 
 
 

 
 
Rys. 6. Przykładowy układ dodatkowych kolumn wprowadzonych do programu MS Project 
Figure 6. Example of the arrangement of additional columns introduced to MS Project 
 
 
 Analogicznie, jak w przypadku standaryzacji i planowania z użyciem programu MS Project za-
dań przyjęty został standard informacji o zakresie zasobów, niezbędnych dla realizacji poszczegól-
nych zadań. Informacja dotycząca planowanych do wykorzystania zasobów pozwala na wcześniej-
sze zaplanowanie ilościowych oraz finansowych aspektów realizacji poszczególnych zadań. Na rys 
7. Zaprezentowano przykładowe zestawienie zasobów niezbędnych dla realizacji wybranego zada-
nia. 
 

SEP 2011, Sesja: Informatyka w górnictwie • zarządzanie nowoczesną kopalnią 

– 1595 –



 

 

 
 
Rys. 7. Przykładowe zestawienie zasobów niezbędnych dla realizacji 
zadania opracowane z wykorzystaniem programu MS Project 
Figure 7. Sample list of resources needed for the task developed using MS Project 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Jednoczesne planowanie i monitorowanie robót górniczych na kopalni oraz na poziomie grupy ko-
palń zawsze jest przedsięwzięciem wymagającym dostępu do dużej ilości danych, które dodatkowo 
powinny być zgromadzone i udostępnione w sposób, pozwalający na szybki dostęp do nich. Wpro-
wadzenie szablonów opisujących najczęściej spotykane rozwiązania znacząco ułatwia i upraszcza 
proces przygotowywania tych danych. 
 Biorąc pod uwagę istniejące potrzeby oraz rozwiązania, przyjęcie na poziomie kopalni progra-
mu MS Excell, jako podstawowego narzędzia, służącego przede wszystkim przetwarzaniu danych 
liczbowych jest wyborem uzasadnionym, popartym przez fakt, iż większość pracowników kadry 
inżynieryjno-technicznej kopalń posiada przynajmniej minimalną umiejętność posługiwania się tą 
aplikacją. 
 Również wybór programu MS Project, do planowania i monitorowania strategicznych przed-
sięwzięć, jest podyktowanym praktycznym podejściem problemu. Program MS Project jest apli-
kacją dedykowaną dla tego typu zadań, jednak jest jednocześnie na tyle elastyczny, iż pozwala na 
przystosowaniu go do specyficznych potrzeb Holdingu. 
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Practical Experience in Using It Tools in the Planning 
and Scheduling Of Mining Works in KHW S.A. 
 
And implementation processes of mining the coal mine will always require the assembly and 
processing of a significant number of data. The collected data and information arising from them for 
ma-naging the mines at the operational level and strategic. The introduction of a uniform system 
and standard for such data and information significantly improves the transparency and credibility. 
The paper presents the results of the experiments, which were gathered during the process of intro-
ducing a uniform structure of information describing the manufacturing operations and used them, 
implemented in the mines of KHW S.A. 
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Historia, stan aktualny i perspektywy wykorzystania grafiki 
komputerowej w modelowaniu i wizualizacji zagrożeń 
na stanowiskach pracy w górnictwie 
 
 
T. Winkler, M. Dudek, W. Chuchnowski, 
D. Michalak, J. Tokarczyk 
Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule przedstawiony zostanie rozwój metod i narzędzi grafiki kompute-
rowej w kształtowaniu bezpieczeństwa na stanowiskach pracy w górnictwie. Opisane zostaną: 
wczesne rozwiązania oparte na pierwszych modelach komputerów osobistych i programach anali-
tycznych, zastosowanie systemów CAD do analiz graficznych, sposoby modelowania stanów za-
grożenia, zastosowania metod modelowania geometrycznego, MES, Human Body Modeling oraz 
MultiBody Analysis. Zarysowany zostanie rozwój współczesnych metod opartych na Inżynierii 
Wiedzy i aplikacjach udostępnianych na platformie internetowej. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: CAD, MES, MBS, górnictwo, grafika komputerowa, symulacja 
 
 
1. WSTĘP 
 
Historia metod modelowania zagrożeń na stanowiskach pracy w górnictwie nie jest długa i  zwią-
zana jest z rozwojem grafiki komputerowej, a w szczególności programów wspomagających pro-
jektowanie, CAD (ang. Computer Aided Design). W tym artykule autorzy podzielili ją na dwa 
okresy, z których pierwszy obejmuje metody graficzne stosowane z chwilą pojawienia się pierw-
szych komputerów osobistych i interaktywnych programów graficznych. Drugi okres związany jest 
z rozwojem programów modelowania geometrycznego, analiz numerycznych oraz programów wi-
zualizacji i symulacji, które pozwalają utworzyć wirtualne środowisko pracy. Trudno do końca za-
liczyć ten okres do historii, gdyż trwa on do dzisiaj, jakkolwiek można zauważyć, że rysuje się co-
raz silniej tendencja do stosowania metod symulacji i wizualizacji jako składnika opartych na wie-
dzy metod kształtowania bezpiecznych warunków pracy. O ile w pierwszym okresie rozwoju dało 
się zaobserwować dążenie do objęcia metodami graficznymi jak największej liczby zagrożeń, to 
aktualnie rozwijane metody pozwalają na włączenie coraz to większej liczby osób do kształtowa-
nia bezpiecznych warunków pracy. 
 
2. HISTORIA – GRAFICZNE METODY IDENTYFIKACJI ZAGROŻEŃ 
 
Na rys. 1 ukazane są dwie płaszczyzny symbolizujące działania związane z doborem i zapisem 
cech konstrukcyjnych podczas obmyślania nowych środków technicznych [1]. Krawędź przecięcia 
się tych dwóch płaszczyzn wyobraża aktualną (w danej chwili czasowej) i stosowaną formę zapisu 
konstrukcji. Sposoby zapisu konstrukcji i możliwości konstrukcyjne warunkują się nawzajem. Od 
możliwości konstrukcyjnych zależy jak projektant może zapisywać cechy konstrukcyjne obmyśla-
nego środka technicznego. 
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Rys. 1. Zależność pomiędzy twórczymi działaniami projektanta 
a sposobami przedstawiania rozwiązań projektowych [1] 
Figure 1. Relationship between designer creative activities 
and the methods of presentation of design solutions [1] 
 
 Jeszcze do lat siedemdziesiątych XX wieku krawędź przecięcia „zastygła” w miejscu odpowia-
dającym odwzorowaniom stosowanym w rysunku technicznym, który był w głównej mierze nakie-
rowany na potrzeby procesu wytwarzania. Jeszcze do dzisiaj stosowane jest pojęcie „dokumentacja 
warsztatowa”. Zagadnienia zagrożeń w miejscu pracy i bezpieczeństwa rozpatrywane były w nor-
mach, przepisach lub w wybranych podręcznikach bez szczegółowych odniesień do procesu pro-
jektowego. 
 Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku powstały pierwsze plotery 
kreślące rysunki na nośniku papierowym. Były one sterowane bezpośrednio lub pośrednio (za po-
mocą taśm papierowych lub magnetycznych) komputerami typu main frame, [9]. Prawdziwy prze-
łom dokonał się w połowie lat osiemdziesiątych za sprawą komputerów osobistych PC (ang. Per-
sonal Computer) oraz interaktywnego oprogramowania graficznego wspomagającego tworzenie 
dokumentacji rysunkowej. Narzędzia wspomagające proces projektowania trafiły bezpośrednio na 
miejsce pracy inżyniera i zwiększyły jego możliwości konstrukcyjne. Interaktywne oprogramowa-
nie graficzne, oprócz szybszego tworzenia dokumentacji rysunkowej, pozwalało również na pro-
wadzenie wielu analiz już we wczesnych fazach procesu projektowego, w tym identyfikacji zagro-
żeń. W pierwszym rzędzie były to zagrożenia techniczne: kolizje, utrata stateczności. 
 

 
 
Rys. 2. Analiza kolizyjności elementów ciągnika kombajnu ścianowego 
z przenośnikiem zgrzebłowym [12] 
Figure 2. Analysis of collision possibility of longwall shearer haulage 
components with AFC [12] 
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 Na rys. 2 pokazana jest analiza kolizyjności elementów ciągnika kombajnu ścianowego z dra-
binką przenośnika zgrzebłowego ułożonego na nierównym podłożu. Widoczny jest moment poko-
nywania przez kombajn zagłębienia w spągu. Zaletą było tu stosowanie szczegółów konstrukcyj-
nych z różnych rysunków oraz możliwość szybkiego wprowadzania zmian wynikających z analiz. 
Odpadała też konieczność zmian podziałki rysunkowej pomiędzy poszczególnymi rysunkami, 
gdyż tworzenie dokumentacji za pomocą oprogramowania graficznego odbywa się w skali 1:1. 
 W latach 80-tych XX wieku ukształtowała się grupa oprogramowania wspomagającego projek-
towanie (programy CAD), które cechowała tzw. otwarta architektura, pozwalająca na dostęp do ry-
sunkowej bazy danych przechowującej elementy graficzne. Oprócz dwuwymiarowych odwzoro-
wań cech konstrukcyjnych, programy te umożliwiały tworzenie modeli przestrzennych maszyn. 
We wczesnych wersjach systemów CAD modele przestrzenne mogły być przedstawiane jedynie 
w reprezentacji krawędziowej lub powierzchniowej. Możliwe było przedstawienie jedynie zarysów 
zewnętrznych modelu, bez podawania informacji o jego wnętrzu. Moduły modelowania bryłowego 
umożliwiły pełne odwzorowanie 3D konstrukcji. Modele bryłowe odwzorowują zarys zewnętrzny 
obiektu oraz dodatkowo jego wnętrze. Model taki przypomina obiekt budowany z klocków. Wy-
stępuje możliwość ukrycia linii niewidocznych, możemy również dokonać przecięć obiektu płasz-
czyznami, aby uzyskać interesujące nas przekroje. Modelowanie bryłowe jest najwierniejsze i daje 
największe możliwości. Na rys. 3 przedstawiono przykładowy komputerowy model maszyny (kom-
bajnu chodnikowego AM-50) w reprezentacji powierzchniowej oraz bryłowej [3, 4]. 
 
 
a) b) 

 

Rys. 3. Komputerowe modele kombajnu chodnikowego AM-50: 
a) – model powierzchniowy [3], b) – model bryłowy [4] 
Figure 3. Computer models of AM-50 roadheader: 
a) – surface model [3], b) – solid model [4] 
 
 
 Komputerowe modele maszyn w powiązaniu z autorskim oprogramowaniem opracowanym 
w KOMAG-u i pracującym wewnątrz systemu CAD, umożliwiły zastosowanie tych systemów do 
różnych typów analiz graficznych. Przykładowo na rys. 4 przedstawiono analizę graficzną wykry-
wania kolizyjności maszyny z otoczeniem dla modelu spągoładowarki modułowej SM-1, wykona-
ną w systemie AutoCAD [2, 12]. Autorski program napisany w języku programowania AutoLISP 
budował trójwymiarowy powierzchniowy model maszyny oraz umieszczał ją w środowisku pracy 
opisanym matematycznie, gdzie założono strefy bezpieczeństwa dla obudowy chodnikowej, prze-
nośnika taśmowego oraz rurociągów. Na czerpaku spągoładowarki opisano 10 punktów, dla któ-
rych badano warunki kolizyjności. Program umożliwiał ustawienie wysięgnika ładowarki wraz 
z czerpakiem w wybranych kryterialnych stanach pracy maszyny. Dla każdego stanu kryterialnego 
program badał warunki wystąpienia kolizji pomiędzy wybranymi punktami na czerpaku ładowarki 
a strefami bezpieczeństwa środowiska pracy maszyny. 
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Rys. 4. Analiza graficzna wykrywania kolizyjności maszyny 
z otoczeniem dla modelu spągoładowarki modułowej SM-1 [2] 
Figure 4. Graphical analysis of detection of possible collision of the machine with 
surrounding environment for the model of SM-1 module roadheading machine [2] 
 
 Innym rodzajem analiz graficznych w powiązaniu z autorskim oprogramowaniem opracowa-
nym w KOMAG-u i pracującym w systemie CAD jest wyznaczanie stateczności maszyn. Statecz-
ność maszyny jest jej zdolnością do utrzymania stanu równowagi stałej, w przewidywanych dla 
niej warunkach działania. Utrata stateczności maszyny chodnikowej na podwoziu gąsienicowym 
rozumiana jako zerwanie powierzchniowego kontaktu gąsienic ze spągiem może nastąpić wskutek 
pojawienia się na głowicy urabiającej, czerpaku lub manipulatorze nieprzewidzianych, znacznych 
sił oporu. Siły te mogą wynikać ze zbyt dużych oporów odspajania urabianej calizny lub z oparcia 
się głowicy urabiającej, czerpaka lub manipulatora podczas ruchu o stałą przeszkodę. 
 Stateczność normową kombajnów chodnikowych definiuje norma PN-93/G-50035 pt. “Ochro-
na pracy – Kombajny chodnikowe – Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii”. Zgodnie z normą, 
dla kombajnu chodnikowego współczynnik stateczności wzdłużnej i poprzecznej, wyrażony sto-
sunkiem momentu ustalającego Mu do momentu wywracającego Mw powinien być nie mniejszy 
niż 1.2, obliczony dla największego dopuszczalnego obciążenia i największego nachylenia spągu 
(rys. 5). 
 

Rys. 5. Warunek stateczności podłużnej kombajnu chodnikowego wg PN-93/G-50035 [3] 
Figure 5. Condition of longitudinal stability of roadheader acc. to PN-93/G-50035 Standard [3] 
 
 Stateczność maszyny powinna zatem być ustalona już w fazach założeń i projektowania, kiedy 
zatwierdzane są jej parametry techniczne, dokonywane jest rozmieszczanie masy poszczególnych 
zespołów względem przewidywanych osi obrotów i określany przypuszczalny kąt nachylenia pod-
łoża. W rozważaniach stateczności należy brać pod uwagę maszynę znajdującą się na maksymal-
nym dopuszczalnym nachyleniu i w najbardziej niekorzystnej pozycji, z punktu widzenia statecz-
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ności. Będzie to miało miejsce w czasie transportu, chwilowego zatrzymania lub podczas urabiania 
calizny bez zastosowania dodatkowych punktów podparcia. W tych wypadkach maszyna na pod-
woziu gąsienicowym znajduje się na gąsienicach, a krawędzie wywrotu przechodzą przez skrajne 
punkty styku gąsienic z podłożem. Na rys. 6 widoczny jest model kombajnu chodnikowego. Dla 
głównych zespołów maszyny zdefiniowane zostały położenia środków ciężkości, które zostały 
umieszczone na modelu kombajnu. Do punktów tych przyporządkowano masy odpowiednich ze-
społów. Dla kombajnu zdefiniowane zostały tzw. krawędzie wywrotu, dla których wyznaczane są 
momenty wywracające i ustalające. Chwilowe położenia środków ciężkości zmieniają się w zależ-
ności od nachylenia podłoża i od położenia zespołów w czasie pracy kombajnu. Współrzędne 
środków ciężkości oraz położenie krawędzi wywrotu wyznaczane są z rysunkowej bazy danych, a 
na ich podstawie oraz przypisanych im mas, obliczany jest stosunek momentów ustalających do 
momentów wywracających, będący miarą stateczności maszyny. [3, 4]. 
 

rzut czołowy

rzut boczny

Rys. 6. Komputerowy model powierzchniowy kombajnu chodnikowego AM-50. 
Rozmieszczenie środków ciężkości poszczególnych części [3] 
Figure 6. Computer surface model of AM-50 roadheader. Arrangement 
of gravity centres of each component [3] 
 
 
3. STAN AKTUALNY – WIRTUALNE ŚRODOWISKO PRACY 
 
Współcześnie proces projektowy maszyn i urządzeń, w tym i górniczych, prawie w całości prze-
biega w środowisku programów CAD, przez co modele komputerowe stały się powszechnie do-
stępne. Dzięki formatom wymiany danych graficznych, modele cech geometrycznych mogą być 
przejmowane przez inne programy lub też łączone z wynikami ich działania. Oprócz modelowania 
cech geometrycznych rozwinęły się metody modelowania cech antropometrycznych ludzi, co za-
owocowało powstaniem grupy programów klasy Human Body Modeling. Modelowane są stany 
obciążeń maszyn: statyczne i dynamiczne oraz zjawiska towarzyszące eksploatacji węgla. Razem 
tworzy to przesłanki do utworzenia wirtualnego rodowiska pracy, w którym jest modelowana 
i analizowana coraz to większa liczba zagrożeń. 
 Programy do analizy kinematyki i dynamiki układów wieloczłonowych MBS stosowane w KO-
MAG-u pozwalają np. na analizę przebiegu zjawiska utraty stateczności (na rys. 7 widać moment 
oderwania się sekcji obudowy zmechanizowanej od nachylonego poprzecznie podłoża), a nie tylko 
na wskazanie na istnienie potencjalnego zagrożenia utratą stateczności, jak to miało miejsce w me-
todach graficznych [13]. 
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Rys. 7. Analiza MBS utraty stateczności wzdłużnej sekcji obudowy zmechanizowanej 
pod wpływem obciążeń statycznych [13] 
Figure 7. MBS analysis of powered roof support loosing of longitudinal stability 
under action of static loads [13] 
 
 Kolizje mogą powstać nie tylko w wyniku przecięcia się torów dwóch poruszających się ele-
mentów maszyn, ale mogą być także spowodowane nadmiernymi odkształceniami. Na rys. 8 wy-
niki analizy metodą elementu skończonego wskazują na nadmierne skręcenie całego kombajnu 
ścianowego i na możliwość kolizji ze stacją końcową przenośnika. 
 

 
 
Rys. 8. Mapa przemieszczeń bezwzględnych kombajnu ścianowego w wybranym stanie kryterialnym [12] 
Figure 8. Map of longwall shearer absolute displacements in a selected criteria state [12]
 
 Niektóre oddziaływania zjawisk występujących podczas stanów awaryjnych niekorzystnie się 
kumulują. Awaryjne hamowanie kolejki podwieszonej wywołuje siły dynamiczne, które powodują 
dodatkowe obciążenia zawiesi trasy kolejki (rys. 9a), ale mogą być także przyczyną utraty statecz-
ności transportowanego ładunku, rys. 9b. 
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Rys. 9. Odkształcenia zaczepu trasy kolejki podwieszonej w stanie awaryjnym (a) [14]. Niestabilne 
zachowanie się transportowanego ładunku wielkogabarytowego podczas awaryjnego hamowania (b) [17] 
Figure 9. Deformations of suspended monorail route’s catch in an emergency state (a) [14]. Unstable 
behavior of transported load of big size during emergency braking (b) [17]

 
 To samo zjawisko w przypadku kolejki spągowej niekorzystnie oddziałuje na operatora i może 
wywołać niekontrolowany ruch segmentów ciała, podczas których może on doznać urazów w wy-
niku kolizji z elementami wyposażenia kabiny, rys. 10. 

 

 
Rys. 10. Przemieszczenia modelu ciała operatora kolejki podczas awaryjnego hamowania [15] 
Figure 10. Displacements of railway operator’s body model during emergency braking [15] 

 
 Modelowanie cech antropometrycznych pozwala na identyfikację wielu zagrożeń zdrowotnych 
spowodowanych pracą w wymuszonych pozycjach ciała, przenoszeniem ładunków o zbyt dużej 
masie, niedostatecznym polem widzenia, sięganiem kończynami do stref niebezpiecznych. Prze-
chwytywanie ruchu (ang. Motion Capture), pozwala na ocenę biomechaniczną pozycji ciała 
przyjmowanych podczas prac w realnym środowisku, rys. 11. 
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Rys. 11. Superpozycja modelu antropometrycznego i pracownika kopalni w warunkach in-situ [17] 
Figure 11. Superposition of anthropometric model and mine worker in in-situ conditions [17] 
 
 
 Dzięki programom z dziedziny komputerowej dynamiki płynów CFD (ang. Computational Flu-
id Dynamics) modelowane są zjawiska rozprzestrzeniania się gazów i pyłów w ograniczonych 
przestrzeniach. Przejazd kolejki podwieszonej przewożącej ludzi przez skrzyżowanie chodników, 
w którym mieszają się strumienie powietrza ze spalinami lokomotywy pokazany jest na rys. 12. 
 
 

Rys. 12. Wektory prędkości mieszaniny gazów atmosfery kopalnianej podczas przewozu osób [17] 
Figure 12. Speed vectors of mine atmosphere gases during transportation of people [17]
 
 
4. PERSPEKTYWY – OPARTE NA WIEDZY METODY 

KSZTAŁTOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
 
Dotychczasowy rozwój metod modelowania i wizualizacji zagrożeń nakierowany był przede 
wszystkim na potrzeby projektantów maszyn oraz procesów, co lokowało je przede wszystkim 
w pierwszej fazie cyklu życia maszyn i wyrobisk górniczych; w fazie projektowania. Tymczasem 
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modelowanie i wizualizacja zagrożeń mają się przyczynić przede wszystkim do wzrostu bezpie-
czeństwa pracy osób bezpośrednio zatrudnionych pod ziemią, a więc uczestniczących w pozosta-
łych fazach cyklu życia, czyli zbrojenia, eksploatacji i likwidacji wyrobisk.  
 Metody modelowania i wizualizacji są częścią zasobów wiedzy, jakie powstają w procesach 
projektowania. Upowszechnienie tych zasobów jest możliwe dzięki: poprawie komunikacji, zwięk-
szeniu zakresu partycypacji uczestników procesów realizowanych w podziemnych wyrobiskach 
w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy oraz przekazywaniu bezpiecznych metod pracy 
podczas szkoleń. 
 Poprawie komunikacji służą narzędzia inżynierii wiedzy stosowane do pozyskiwania i groma-
dzenia wiedzy oraz technologie informacyjno-komunikacyjne ICT (ang. Information and Commu-
nications Technology) stosowane do jej przekazywania. Bezpieczna eksploatacja maszyn wspoma-
gana jest przez repozytoria wiedzy zawierające opisy bezpiecznych metod utrzymania ruchu, w 
tym operacji montażu i demontażu maszyn. Skojarzone są z nimi rekonstrukcje wypadków, jakie 
miały miejsce w przeszłości, podczas wykonywania podobnych czynności [6]. Identyfikacja ma-
szyny i operacji możliwa jest dzięki znacznikom radiowym RFID (ang. Radio Frequency Identifi-
cation), zaś symulacje operacji roboczych i rekonstrukcje wypadków wyświetlane są na podręcz-
nych komputerach typu PDA (ang. Personal Data Assistant) [7]. Na rys. 13 pokazany jest przebieg 
wypadku, jaki miał miejsce podczas demontażu organu urabiającego kombajnu ścianowego. Obraz 
ten dostarczany jest ślusarzowi bezpośrednio na miejscu wykonywania czynności roboczych. 
 
 

 
Rys. 13. Przebieg wypadku podczas demontażu organu urabiającego 
kombajnu ścianowego – rekonstrukcja wypadku [16] 
Figure 13. Accident that happened during disassembly of longwall shearer’s 
cutting drum – accident reconstruction [16]
 
 
 Technologie komunikacyjne dostępne na platformie internetowej rozszerzają zakres partycypa-
cji uczestników procesów realizowanych w podziemnych wyrobiskach w kształtowaniu bezpiecz-
nych warunków pracy. Możliwe jest udostępnienie zasobów wiedzy szerszemu gronu użytkowni-
ków poprzez Partycypacyjny Tryb Kształtowania Bezpieczeństwa [11]. Na rys. 14a widoczne jest 
okno dialogowe wspomagające identyfikację miejsc potencjalnych kolizji pomiędzy transportowa-
nym ładunkiem, a otoczeniem. Projektant systemu transportowego w kopalni wskazuje miejsca 
niebezpieczne i możliwe zagrożenia, zaś ekspert zewnętrzny tworzy symulację ruchu ładunku 
i w formie wizualizacji przekazuje na kopalnię, rys. 14b [5]. 
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Rys. 14. Symulacja transportu obudowy zmechanizowanej modułowym zestawem nośnym [5]: 
partycypacyjny tryb wyznaczania miejsc wystąpienia kolizji pomiędzy transportowanym 
ładunkiem a otoczeniem (a), kolejne wybrane kroki symulacji pokonywania zakrętu (b) 
Figure 14. Simulation powered roof support transportation by modular transportation set [5]:  
participating mode of determination of places of collision between transported load 
and environment (a), consecutive selected steps of passing through a bend 
 
 Upowszechnianie bezpiecznych metod pracy podczas szkoleń bezpośrednio wpływa na klimat 
bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dotychczasowe metody i pomoce szkoleniowe nastawione były 
na bierny przekaz wiedzy. Aktualnie rozwijane są interaktywne formy szkoleń aktywizujące szko-
lonych pracowników i wyrabiające również umiejętności. Szkolenia oparte są na scenariuszach 
wyprowadzonych z przebiegu rzeczywistych sytuacji i przybierają formę interaktywnych gier, tzw. 
gier bezpiecznościowych (ang. Serious Games). Są one wspomagane technologią wzmocnionej 
rzeczywistości AR (ang. Augmented Reality), dzięki której gry przebiegają w rzeczywistej scenerii 
miejsca pracy, zaś obrazy komputerowe są nakładane na rzeczywiste elementy otoczenia, (rysu-
nek 15) [8]. 
 

 
 
Rys. 15. Zastosowanie technologii AR we wspomaganiu prac serwisowych [8] 
Figure 15. Use of AR technology in aiding servicing [8]
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PODSUMOWANIE 
 
Historia, bieżące działania i perspektywy rozwoju w obszarze kształtowania bezpieczeństwa prze-
nikają się nawzajem. Zagrożenia, jakie istniały, dalej zagrażają ludziom. W szczególności zagroże-
nia naturalne ale i również zagrożenia wywoływane czynnikiem ludzkim. Aktualnie stosowane 
metody modelowania i wizualizacji zagrożeń wykorzystują istniejący stan technologii komputero-
wej, grafiki komputerowej oraz metod opracowanych w szczegółowych dziedzinach wiedzy. Prze-
kazanie całego dorobku przeszłości jak najszerszemu gronu możliwe jest poprzez zastosowanie 
metod inżynierii wiedzy i technologii ICT. Służy to zachowaniu ciągłości rozwoju bezpiecznych 
warunków pracy w środowisku, gdzie współpracujący ze sobą ludzie rozumnie korzystają z zaso-
bów naturalnych, wiedząc że ich wydobycie wiąże się z zagrożeniami. 
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History, State Of Art and Prospective of Using Computer Graphics 
in the Modeling and Visualization of Hazards on Work Places 
in the Mining Industry 
 
Development of computer graphics and tools in shaping of safety on work places in the mining in-
dustry is presented in the paper. The following is described: early solutions based on the first mod-
els of personal computers and analytical software; use of CAD systems for graphical analyses; me-
thods of hazardous conditions modeling; applications of geometric modeling methods; FEM; Hu-
man Body Modeling; and MultiBody Analysis. Development of present methods based on Know-
ledge Engineering and applications available on the internet platform are briefly described. 
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Praktyczne aspekty implementacji narzędzia 
klasy Business Intelligence w górnictwie 
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STRESZCZENIE: W referacie omówiono praktyczne aspekty implementacji przez Centralny Oś-
rodek Informatyki Górnictwa SA systemu klasy Business Intelligence w spółkach węgla ka-
miennego. Przybliżono zastosowanie platformy BI, jako narzędzia dostarczającego danych nie-
zbędnych do podejmowania decyzji zarządczych. W obecnych czasach BI może stać się roz-
wiązaniem problemów związanych z błyskawiczną reakcją na zmianę czynników środowiska ota-
czającego przedsiębiorstwo, co zaprezentowano w przedstawionych przykładach. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa, Business Intelligence, hur-
townia danych, procesy ETL, raporty 
 
 
 
1. PROFIL FIRMY 
 
Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. jest od ponad sześciu lat dostawcą nowej jakości 
danych – systemów klasy Business Intelligence (BI) w sektorze przemysłu wydobywczego węgla 
kamiennego [1]. 
 Świadczenie szeroko pojmowanej usługi BI w COIG SA realizowane jest przez dział Business 
Intelligence i Integracji Danych. Wysokiej klasy specjaliści odpowiadają za wszystkie procesy 
związane z utrzymaniem platformy BI. Przejęcie przez jeden dział pełnej odpowiedzialności za 
zaprojektowanie, wdrożenie, administrację oraz serwis oferowanych rozwiązań znacząco wpływa 
na jakość oraz szybkość rozwiązywanych zleceń.  
 Wsparcie merytoryczne bezpośrednio u twórców systemów dziedzinowych znacznie przyspie-
sza proces implementacji nowych funkcjonalności raportujących, oraz wpływa na lepszą interpre-
tację danej dziedziny życia gospodarczego i jej odwzorowanie w systemie informatycznym. 
 Rozwiązania dostarczane przez COIG oparte są o najnowsze osiągnięcia technologiczne w dzie-
dzinie składowania, przetwarzania i prezentacji danych. Stosowane techniki i narzędzia pozwalają 
dostarczać zintegrowane raporty oraz szczegółowe analizy bazujące na dużych wolumenach 
danych w bardzo krótkim czasie, sięgającym zaledwie kilkunastu sekund. Pozwala to dostarczać na 
czas, dedykowane informacje do odpowiednich osób, co ma kluczowy wpływ na szybkość i jakość 
podejmowanych decyzji.  
 Wiedza teoretyczna oraz praktyczne umiejętności specjalistów zatrudnionych w COIG SA 
potwierdzone zostały zdobyciem certyfikatów z administracji hurtownią danych Sybase IQ i plat-
formą Business Objects. Nastawienie na ciągłe podwyższanie umiejętności oraz dostęp do naj-
nowszych technologii zapewnia jakość świadczonych usług na najwyższym poziomie. 
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2. KLIENCI 
 
Struktura organizacyjno-techniczna spółek węgla kamiennego w Polsce jest rozproszona teryto-
rialnie i prezentuje się w następujący sposób: 

Kompania Węglowa S.A. 
o ok. 60 tys. pracowników 
o 4 Centra Wydobywcze podzielone na 15 kopalń oraz 5 zakładów 
 

Katowicki Holding Węglowy S.A. 
o ok. 19,5 tys. pracowników 
o 4 kopalnie 
 

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 
o ok. 19 tys. pracowników 
o 5 kopalń i 1 zakład 
 
 Platforma Business Intelligence w spółkach węglowych w zależności od posiadanych licencji 
oraz wykupionej usługi wsparcia u producentów oprogramowania prezentuje się w następujący 
sposób: 

Kompania Węglowa S.A. 
o Platforma raportująca Business Objects Enterprise XI R 3.1 
o Hurtownia danych Sybase IQ 15.2 
o 21 obszarów biznesowych 
o 1 739 użytkowników nazwanych 
o 43 829 raportów 
o ok. 100 GB danych 
 

Katowicki Holding Węglowy S.A. 
o Platforma raportująca Business Objects Enterprise XI R 3.0 
o Hurtownia danych Sybase IQ 12.7 
o 19 obszarów biznesowych 
o 604 użytkowników 
o 14 127 raportów 
o ok. 30 GB danych 
 

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 
o Platforma raportująca Business Objects Enterprise XI R2 
o Hurtownia danych Sybase IQ 12.7 
o 16 obszarów biznesowych 
o 451 użytkowników 
o 5 959 raportów 
o ok. 30 GB danych 
 
 
3. ŚRODOWISKO 
 
Informatyczne wsparcie procesów biznesowych w spółkach węglowych, odbywa się poprzez ewi-
dencje danych w systemie klasy ERP autorstwa COIG SA. System SZYK2, zbudowany jest z nie-
zależnych modułów, które komunikują się między sobą i odwołują do centralnej bazy danych 

SEP 2011, Sesja: Informatyka w górnictwie • zarządzanie nowoczesną kopalnią 

– 1611 –



(opartej o silnik bazy Oracle). W nielicznych przypadkach SZYK2 uzupełniany jest o informacje 
zawarte w aplikacjach innych dostawców. 
 Przyczynkiem prac związanych z uruchomieniem platformy BI były z jednej strony rosnące 
potrzeby użytkowników systemów transakcyjnych, z drugiej zaś strony potrzeby informacyjne 
i analityczne managementu spółek węglowych. Bardzo często było to czynnikiem wywołującym 
zmiany wykonywane w systemie dziedzinowym, a dotyczące sfery raportowej.  
 Użytkownicy przed wdrożeniem systemu klasy Business Intelligence, używali tylko raportów 
dostępnych z poziomu systemów transakcyjnych, które mimo zastosowania elastycznych i rombu-
dowanych filtrów wyboru kryteriów nie dawały pełnych możliwości elastycznego konfigurowania 
„na życzenie” oraz wykonywania raportów przekrojowych obejmujących różne obszary bizne-
sowe. 
 Implementacja platformy BI, odciążyła programistów od pracy związanej z modyfikacją Ra-
portów na potrzeby użytkowników. Obecnie developerzy mogą większą uwagę skupić nad two-
rzeniem i modyfikacją kodu systemu związanego z ewidencją procesów biznesowych. Z drugiej 
strony znacznie skrócił się czas oczekiwania klienta na pożądaną analizę. Wart podkreślenia jest 
fakt, że w bardzo wielu przypadkach to właśnie sam klient przy użyciu platformy BI przygotowuje 
pożądany raport czy analizę. 
 W czasach, gdy aplikacje biznesowe działały w modelu rozproszonym, hurtownia danych peł-
niła nie tylko funkcję wspomagające zarządzanie ale również stanowiła kompleksowe kompan-
dium informacji dla wszystkich zdarzeń gospodarczych zapisanych w systemach informatycznych 
w skali całej spółki. 
 Obecnie, gdy system został scentralizowany, (system klasy ERP – SZYK2 oparty o centralną 
bazę danych), hurtownia danych zmieniła swoje zastosowania pełniąc co raz bardziej rolę 
zaawansowanych rozwiązań Business Intelligence wspierających wymagania analityczno-zarząd-
cze oraz pełniąc rolę integracyjną informacji pochodzących z innych źródeł niż system SZYK2. 
Wykorzystywanie przez spółki węglowe w niektórych obszarach biznesowych, systemów pocho-
dzących od różnych dostawców (i opartych o różne technologie), nie stanowi tym samym prze-
szkody w dostępie do danych. 
 Dane po zreplikowaniu do korporacyjnej hurtowni danych są odpowiednio przekształcane i udo-
stępniane są za pomocą platformy BI. Dla końcowego użytkownika są one w pełni spójne z da-
nymi z systemów ewidencyjnych, możliwe jest generowanie wieloprzekrojowych analiz opartych 
na danych pochodzących z systemów różnych dostawców. 
 
 
4. ROZWIĄZANIA 
 
Nowoczesne rozwiązania informatyczne przyszły w sukurs potrzebom posiadania globalnej 
informacji. Wzrost wydajności i skalowalności baz danych oraz coraz powszechniejsze stosowanie 
hurtowni danych, a także rozwój systemów klasy Business Intelligence umożliwia pełne zaspo-
kojenie tych potrzeb. 
 Właściwie przygotowanie informacje oraz ich prezentacja, są często istotnym, jeśli nie kluczo-
wym elementem, wpisanym w strategię działania i rozwoju każdej dużej firmy czy instytucji. 
Mając na uwadze wielkość i skalę działalności przedsiębiorstw obsługiwanych przez Centralny 
Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. powyższe założenie oraz cel wytyczony systemom klasy BI 
należy uznać za jak najbardziej zasadne. 
 Aby informacje były „właściwe” z punktu widzenia użytkownika muszą być spójne, wia-
rygodne, odpowiednio sformatowane oraz, co najważniejsze, muszą być dostarczone na czas. Brak 
któregoś z powyższych warunków powoduje, że cały proces pozyskiwania i przetwarzania danych 
staje się bezużyteczny, a informacja, którą otrzymujemy w ten sposób nie niesie za sobą pożądanej 

SEP 2011, Sesja: Informatyka w górnictwie • zarządzanie nowoczesną kopalnią 

– 1612 –



wartości. Co więcej, decyzje biznesowe podejmowane na podstawie niespójnych informacji mogą 
doprowadzić do zachwiania stabilności, a nawet upadku firmy.  
 W dzisiejszych czasach ilość danych oraz informacji, które ze sobą niosą powoduje, że ogar-
nięcie wszystkich aspektów związanych z prowadzeniem biznesu staje się niezwykle trudne, ale 
jednocześnie jest gwarancją osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Busi-
ness Intelligence należy traktować zatem jako wsparcie procesu podejmowania decyzji poprzez 
posiadanie dogłębnej wielowymiarowej informacji na podstawie danych wprowadzonych w sys-
temach dziedzinowych, będących odzwierciedleniem procesów biznesowych, w których uczestni-
czy przedsiębiorstwo.. 
 Na potwierdzenie powyższej tezy można przytoczyć interpretację pojęcia Business Intelligen-
ce: „Business Intelligence jest pojęciem bardzo szerokim. Najbardziej ogólnie można przedstawić 
je, jako proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wy-
korzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.” [2]. Reasumując Business 
Intelligence, można uznać za systemy, pozwalające czerpać wiedzę i mądrość o prowadzonej 
działalności gospodarczej. 
 W procesie projektowania i wdrażania BI trudno jest określić etap zakończenia prac. Wiąże się 
to z tym, że systemy transakcyjne cały czas ewoluują, zarówno pod względem technologicznym 
jak i pod względem merytorycznym. Nie można przewidzieć, jakie dane lub jakie raporty będą 
potrzebne za kwartał czy za rok ponieważ potrzeby informacyjne użytkownika zmieniają się 
w czasie i są zależne od aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa. Dlatego należy w sposób elastyczny 
zaprojektować system BI - pozwoli to w pełni zaspokoić przyszłe potrzeby informacyjne klienta. 
 
 
5. TECHNOLOGIA 
 
Architektura systemów BI jest trójwarstwowa. Każda warstwa może być dostarczana przez róż-
nych producentów oprogramowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu systemy te są bardzo elastyczne 
zarówno pod względem technologicznym jak i cenowym. 
 Najniższą warstwą są procesy ETL (Extract, Transform, Load) służące do replikacji danych 
pomiędzy systemami dziedzinowymi (źródłowymi) a warstwą drugą, którą jest korporacyjna hur-
townia danych. Proces ETL odpowiada m.in. za spójność, aktualizację oraz wiarygodność danych. 
W celu zapewnienia użytkownikom korzystającym z platformy BI dostępu do zaktualizowanych 
danych, replikacje uruchamiane są w określonych interwałach czasowych. 
 Kolejna warstwa – korporacyjna hurtownia danych powinna być wydajna, gdyż jest głównym 
magazynem danych pochodzących ze wszystkich obszarów biznesowych. Biorąc pod uwagę wy-
bór dostawcy oprogramowania należy uwzględnić dwa czynniki: szybkość przetwarzania zapytań 
oraz współczynnik kompresji. 
 Czas oczekiwania jest ważnym czynnikiem w momencie podejmowaniu decyzji, ponieważ im 
krócej końcowy użytkownik będzie oczekiwał na aktualne dane odzwierciedlone w raporcie, tym 
więcej czasu pozostanie na analizę danych, a co za tym idzie trafność decyzji będzie większa oraz 
poziom satysfakcji z systemu BI będzie wyższy. Natomiast wyższy współczynnik kompresji da-
nych oznacza mniejsze zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową, co w efekcie skutkuje niższymi 
kosztami związanymi z pamięciami masowymi. 
 Ostatnim technicznym ogniwem platformy BI jest warstwa prezentacji (najczęściej są to 
systemy raportowania), która odpowiada za odpowiednie sformatowanie otrzymanych informacji. 
Końcowy użytkownik utożsamia platformę BI, właśnie z warstwą prezentacji, dlatego że dwie 
omówione wcześniej warstwy nie są bezpośrednio przez niego widoczne. Biorąc pod uwagę 
powyższy fakt, omawiana warstwa musi mieć przyjazny i intuicyjny interfejs. Łatwość w two-
rzeniu i modyfikowaniu przygotowanych wcześniej raportów w sposób bezpośredni przekłada się 
na ilość generowanych przez użytkowników analizę. Im bardziej złożona warstwa prezentacji BI, 
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tym więcej raportów jest zamawianych u specjalistów BI. Ważny aspektem jest możliwość exportu 
i importu przez końcowego użytkownika danych dostępnych w platformie BI do innych źródeł 
(arkusze kalkulacyjne, prezentacje, pliki .pdf). W dużej mierze ostatnia warstwa ma największy 
wpływ na odbiór całego systemu klasy BI przez klientów. 
 
 
6. PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE BI 
 
Spośród tysięcy raportów oraz ich zastosowań w procesach podejmowania decyzji we wszystkich 
obszarach biznesowych spółek węglowych postanowiono przybliżyć dwa praktyczne aspekty 
wykorzystania platformy Business Intelligence. 
 
6.1. BI w obszarsze logistyski materia owej 
 
W listopadzie 2010 roku w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. (JSW S.A.) zaistniała koncepcja 
wprowadzenia dodatkowych raportów kontrolnych w zakresie  informacji związanych z powią-
zaniem rozchodów z przychodami, a także fakturami. Dane potrzebne do przygotowania raportu 
wprowadzane są w dwóch modułach systemu SZYK2, - w obszarze logistyki wejścia SZYK2/ 
/KLM/LMM (obrót materiałowy) i w obszarze finansowo-księgowym SZYK2/KFK/FOZS (ob-
sługa dokumentów zakupu i sprzedaży). W systemie dziedzinowym SZYK2 nie był dostępny 
zbiorczy raport prezentujący pożądane informacje, dlatego w Zakładzie Logistyki Materiałowej 
JSW S.A., zrodził się pomysł wykorzystania w tym celu platformy Business Intelligence.  
 Powołany został zespół w skład, którego weszły 4 osoby (1 pracownik COIG S.A. i 3 pra-
cowników ZLM). Zadaniem zespołu było stworzenie pożądanego raportu oraz weryfikacja jego 
przydatności w przeciągu tygodnia czasu. Analiza miała zostać przeprowadzona dla wskazanych 
procesów inwestycyjnych, na które był rozchodowane materiały.  
 W wyniku przeprowadzonych prac powstało w ciągu 4 dni, 11 przekrojowych raportów 
różniących się między sobą zakresami danych (procesami i zakładami JSW S.A.). Do określonego 
rozchodu prezentowane były informacje o dostawie, a także faktury wraz z fakturami korygu-
jącymi o ile takie zostały wystawione (Rysunek 1). 
 
 

 

Rysunek 1. Raport prezentujący połączenie dowodów rozchodowych, 
dowodów przychodowych z fakturami dla określonych procesów 
Figure 1. Report show joins between issue, delivery and invoice for a specific process 
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 Tworząc raporty, zespół napotkał na problem, który związany był z relacją wiele do wielu  
w przypadku rozchodów i przychodów oraz przychodów i faktur. Poprzez zastosowanie funkcji 
agregujących ze wskazaniem kontekstu wyliczenia, udało się uzyskać poprawne wyniki. 
 Przygotowane raporty wskazały służbom księgowym na kopalniach, które faktury są powią-
zane z rozchodami na wskazany proces. Analiza wskazała jak rozchodowane są dostawy rea-
lizowane przez poszczególnych kontrahentów. 
 Stworzenie raportu i udostępnienie go w systemie dziedzinowym, a co za tym idzie wytwo-
rzenie i wdrożenie nowej wersji wyrobu zajęło by zdecydowanie więcej czasu niż założono w pro-
jekcie. 
 Inną alternatywą było ręczne scalania danych wyciąganych z dwóch różnych modułów. Uwz-
ględniając jednak prawdopodobieństwo pomyłki przy ręcznej komasacji danych, brak automa-
tycznej aktualizacji danych w przygotowanej analizie oraz monotonię wykonywanych działań, Ra-
port przygotowany za pomocą platformy BI okazał się właściwym rozwiązaniem. 
 
6.2. Wsparcie BI w obszarze monitorowania procesów produkcji 
 
Innym ciekawy wykorzystaniem platformy BI w przemyśle węglowym jest obszar monitorowania 
procesów produkcji powstały w Kompani Węglowej S.A. (KW S.A.) Platforma analityczno-
raportowa wykorzystana została do końcowej weryfikacji i dystrybucji danych związanych z pro-
cesami produkcyjnymi takimi jak: 

wydobycie 
plan wydobycia 
roboty przygotowawcze 
plan robót przygotowawczych 
sprzedaż 
plan sprzedaży 
zwały  
ruchy na zwałach 
zatrudnienie 
zmiana zatrudnienia 
absencja ogólna 
absencja chorobowa 
wypadki 
ilość ścian 

 
 Dane ilościowe prezentowane są w ujęciu dziennym, narastającym miesięcznym i narastającym 
rocznym. 
 Dyspozytor Kompani Węglowej S.A. po wybraniu funkcji „Wyślij do BO” przesyła dane z sys-
temu dziedzinowego SZYK2/KPT/TMRPP2 do platformy Business Intelligence (Rysunek 2). 
W tym momencie w tablicy w systemie źródłowym zapisywana jest informacja, że dane są gotowe 
do załadowania do Korporacyjnej Hurtowni Danych.  
 W sposób automatyczny, co 5 minut replikacja sprawdza zapisy w tablicy do której przeka-
zywana jest informacja o gotowości danych do pobrania.  Gdy flaga zostanie ustawiona na wskaź-
nik ‘T’ uruchamiany jest proces ETL replikujący dane z systemu dziedzinowego do Korporacyjnej 
Hurtowni Danych. Po około 3 minutach, bo tyle trwa pełny proces replikacji danych, w platformie 
Business Intelligence dostępne są zaktualizowane dane. 
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Rysunek 2. SZYK2/KPT/TMRPP2 wysyłanie danych do systemu Business Intelligence 
Figure 2. SZYK2/KPT/TMRPP2 data sending to BI  
 
 
 W kolejnym kroku dane w platformie BI są weryfikowane i po ich zaakceptowaniu, dyspozytor 
KW S.A. wybiera funkcję „wyślij raporty” (Rysunek 3) - 6 raportów w postaci plików .pdf z róż-
nym poziomem danych jest rozsyłanych wskazanym odbiorcom. W zależności od zdefiniowanych 
uprawnień adresaci otrzymują poszczególne raporty zawierające różne poziomy danych (kopalnia, 
centrum wydobywcze, cała KW S.A.). 
 
 

 
 
Rysunek 3. Raport R1 służący do akceptacji i rozesłania raportów drogą email 
Figure 3. Report R1 which is used to sending others reports by an email  

SEP 2011, Sesja: Informatyka w górnictwie • zarządzanie nowoczesną kopalnią 

– 1616 –



 Oryginalność omawianego rozwiązania polega na dostarczeniu funkcjonalności dla systemu 
dziedzinowego bez konieczności daleko idących zmian programowych. Przygotowana w ten spo-
sób analiza dostarcza zaktualizowanych i zweryfikowanych danych bez konieczności dodatkowego 
logowania się do platformy BI. Po pobraniu poczty email użytkownicy otrzymują informacje 
o najważniejszych z punktu widzenia procesów produkcyjnych wskaźnikach. Pomysłodawcą ta-
kiego podejścia dostępu do danych był Klient, dla którego jest to uniwersalny mariaż pomiędzy 
systemem dziedzinowym, a platformą BI. 
 Poprzez zastosowanie omawianego rozwiązania raporty są w sposób automatyczny dystrybuo-
wane, wskazani beneficjenci (w większości kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla), 
otrzymują przed przyjściem do pracy informację o obecnym stanie procesów produkcyjnych. 
Bardzo ważnym aspektem jest fakt, że zastosowanie omówionego przykładu zwalnia z obowiązku 
posiadania dostępu do zabezpieczonej sieci firmowej, ponadto nie wymaga posiadania konta 
w systemie dziedzinowym oraz nie wymaga od użytkownika umiejętności poruszania się po syste-
mie dziedzinowym. 
 Ponadto dzięki odwzorowaniu raportów na platformie BI użytkownik ma możliwość dosto-
sowania analizy do własnych potrzeb. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Wdrożenie platformy Business Intelligence w spółkach węglowych umożliwiło tworzenie wielo-
wymiarowych analiz „na żądanie”. Wyniki możliwe do uzyskania za pomocą BI polepszyły proces 
podejmowanie decyzji, poprzez zwiększenie wiedzy na dany temat oraz dostarczenie informacji 
w możliwie krótkim czasie. 
 Business Intelligence umożliwia kierownictwu dopasowanie czynności operacyjnych do stra-
tegii firmy, natomiast monitorowanie metryk biznesowych ułatwia zarządzanie wydajnością przed-
siębiorstwa. „System BI rzeczywiście pozwala na zaoszczędzenie wartościowego czasu informa-
tyków, zaś bardziej skomplikowane zapytania czy raporty doraźne mogą faktycznie zabrać trochę 
czasu kierownictwu firmy. Jednakże ten czas jest dobrze wykorzystany. Gdy kierownictwo samo 
używa systemu BI, wówczas może uzyskać znacznie więcej przydatnych informacji, niż zamówi-
łoby konkretny raport w dziale IT”[3].   
 Zastosowanie systemów BI w spółkach wydobywających węgiel kamienny, gwarantuje pew-
ność jutra oraz zwiększa trafność podejmowanych decyzji. 
 Wspomniane w referacie praktyczne zastosowania są tylko namiastką możliwości wykorzysta-
nia platformy BI w spółkach węglowych. Przykładów nowatorskich rozwiązań w górnictwie, wy-
kraczających poza zakres standardowych funkcjonalności oferowanych przez producentów opro-
gramowania BI jest wiele. Młody i kreatywny zespół, który w Centralnym Ośrodku Informatyki 
Górnictwa S.A. zajmuje się procesami ETL i systemami Business Intelligence jest otwarty na nowe 
wyzwania i wykorzystując najnowsze dostępne techniki stara się zaspokoić każdą nawet najbar-
dziej wyszukaną potrzebę informacyjną użytkowników. 
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Practical Aspects of BI Implementation in Mining Industry 
 
The article presents practical aspects of BI implementations in coal mining industry.  
 Bring closer BI platform usage as instrument supplying data. Nowadays BI can be resolve of 
problem with rapidly reactions on environment change, what examples were introduced. 
 
 

SEP 2011, Sesja: Informatyka w górnictwie • zarządzanie nowoczesną kopalnią 

– 1618 –



SESJA

Zarz dzanie bezpiecze stwem
pracy w kopalniach

Sesja pod patronatemWy szego Urz du Górniczego

SEP 2011, Sesja: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w kopalniach 

– 1619 –



– 1620 –

Spis treści sesji:

Sesja: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w kopalniach

Stacja D.W.A. – nowatorski sposób wymiany aparatów ucieczkowych w atmosferze niezdatnej do oddychania ...........1621
Krzysztof Baluch, Jan Drogoś, Mirosław Maciaszek, Zbigniew Słota, Krzysztof Słota

Wdrożenie projektu dwustopniowego systemu ucieczkowego w kopalni węgla kamiennego .........................................1626
Krzysztof Baluch, Jan Drogoś, Mirosław Maciaszek, Krzysztof Słota, Zbigniew Słota, Anna Morcinek-Słota

Koszty gotowości ratowniczej w kopalniach węgla kamiennego  
na przykładzie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. ................................................................................................1634
Jacek Domański, Andrzej Krowiak

Pył kopalniany największy wróg polskiego górnika .........................................................................................................1644
Adam Hassa, Andrzej Kalus, Krzysztof Matuszewski

Porównanie badań ankietowych odnośnie postaw i ryzykownych zachowań pracowników dołowych różnych  
kopalń węgla kamiennego jako wstęp do określenia poziomu kultury bezpieczeństwa pracy w górnictwie ...................1655
Grzegorz Jurkiewicz, Anna Morcinek-Słota, Zbigniew Słota, Krzysztof Słota

Wpływ prędkości poruszania się górników w niskich wyrobiskach na zmianę tętna .......................................................1666
Jan Kania, Krzysztof Słota, Zbigniew Słota

„Podmioty” zewnętrzne w ruchu zakładów górniczych ....................................................................................................1676
Walter Menzel, Zbigniew Ciepliński, Marek Pytlik

Możliwości przeprowadzania badań naukowych w komorach ćwiczebnych KSRG  
na przykładzie KWK „Bolesław-Śmiały” .........................................................................................................................1682
Grzegorz Nowok, Krzysztof Walus, Krzysztof Słota, Zbigniew Słota, Anna Morcinek Słota

Promocja bezpieczeństwa pracy poprzez motywację pracowników Kompanii Węglowej S.A. ......................................1693
Andrzej Pakura, Grzegorz Ochman, Bogusław Porwoł

Rozwój procesu adaptacji zawodowej w Kompanii Węglowej S.A. ................................................................................1699
Andrzej Pakura, Grzegorz Ochman, Anna Wiśniewska

Bezpieczne stanowisko pracy w kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej - wymagania i wyzwania ................................1708
Andrzej Tor, Augustyn Holeksa



Stacja D.W.A. – nowatorski sposób wymiany aparatów 
ucieczkowych w atmosferze niezdatnej do oddychania 
 
 
Krzysztof Baluch, Jan Drogoś, Mirosław Maciaszek 
KWK „Halemba-Wirek”, Ruda l ska 
 
Zbigniew Słota, Krzysztof Słota 
Politechnika l ska, Gliwice 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Projektując drogi ucieczkowe z zagrożonego rejonu wyznacza się czas ucieczki 
załogi do bezpiecznego miejsca. Jeżeli czas ucieczki przekracza czas ochronnego działania aparatu 
ucieczkowego należy zaprojektować na drodze ucieczki stację wymiany aparatów ucieczkowych. 
Obecnie w polskim górnictwie wykorzystywane są specjalne komory wymiany aparatów uciecz-
kowych, zapewniające bezpieczną dla górników zmianę aparatów. W niniejszym artykule przed-
stawiono nową koncepcję wymiany aparatów ucieczkowych. Zamiast typowej komory wymiany 
zastosowano mobilną stację do wymiany aparatów – D.W.A. Stacja jest jednoosobowa i zapewnia 
bezpieczną do oddychania atmosferę, w której górnik zmienia aparat. W zależności od wersji stacji 
czas bezpiecznej wymiany aparatu jest wystarczający dla kilku osób lub całej załogi. W celu za-
pewnienia większej rotacji (dla bardzo licznej załogi) proponuje się wyposażyć miejsce wymiany 
w kilka mobilnych stacji wymiany (wówczas aparaty może wymieniać więcej osób równocześnie). 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Stacje wymiany aparatów ucieczkowych, bezpieczeństwo pracy 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Stosowane w górnictwie podziemnym aparaty ucieczkowe, są używane przez pracowników jako in-
dywidualne zestawy do ewakuacji w atmosferze zadymionej i niezdatnej do oddychania. Czas pra-
cy takich aparatów jest ograniczony i wynosi zazwyczaj około 50–60 minut. Po tym czasie aparat 
należy bezwzględnie wymienić na nowy. Sama operacja wymiany aparatu trwa kilka sekund, jed-
nakże w warunkach dołowych, w obliczu bezpośredniego zagrożenia życia, popełnienie jakiego-
kolwiek błędu może mieć poważne konsekwencje. Aby operację wymiany aparatu ucieczkowego 
w warunkach zagrożenia uczynić bardziej bezpieczną opracowano szereg rozwiązań, których ideą 
przewodnią jest odseparowanie pracownika dokonującego wymiany od niebezpiecznej atmosfery. 
 Znane jest z polskiego opisu patentowego PL 173187 rozwiązanie w postaci górniczej przeno-
śnej komory wymiany aparatów ucieczkowych, zawierającej dysze powietrza połączone z instala-
cją sprężonego powietrza oraz dźwignię sterującą wypływ sprężonego powietrza połączoną poprzez 
drzwi z instalacją sprężonego powietrza. Komora ta charakteryzuje się tym, że składa się z prosto-
padłościennych segmentów blaszanych połączonych między sobą rozłącznie, przy czym składania 
uszczelnione są co najmniej uszczelkami. Przewód sprężonego powietrza za zaworem przechodzi 
w perforowaną rurę usytuowaną najkorzystniej wzdłuż wszystkich segmentów blaszanych w osi 
rury o większej średnicy zawieszonej na wspornikach wyposażonej od góry w podłużne otwory. 
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Na przeciwległych wewnętrznych ścianach segmentów blaszanych zainstalowane są wieszaki albo 
półki na sprawne aparaty ucieczkowe, a każdy segment blaszany od góry zaopatrzony jest w zawór 
upustowy. W komorze zawór sprężonego powietrza przez dźwignię połączony jest dogodnie cięg-
nem z drzwiami wejściowymi zainstalowanymi w segmencie wejściowym, natomiast nad rurą sta-
nowiącą tłumik wypływającego powietrza z perforowanej rury w segmencie blaszanym zabudowa-
na jest ławka. Górnicza przenośna komora w segmencie wewnętrznym ma zainstalowaną lampę 
turbinowa sprzężoną z zaworem sprężonego powietrza. Na ścianie czołowej segmentu blaszanego 
wejściowego od wewnątrz zainstalowany jest telefon. 
 Podobne rozwiązanie przedstawiono w japońskim opisie patentowym JP 2001248400, w któ-
rym przedstawiono tymczasową komorę wypoczynkową umożliwiającą odpoczynek pracownikom 
bez masek przeciwpyłowych, podłączoną do rurociągu czystego powietrza pobieranego spoza wy-
robiska. 
 W chińskim opisie wzoru użytkowego CN 2186299 przedstawiono namiot izolujący przed dy-
mem i zagrożeniem w wyrobiskach górniczych wykonany z tkaniny ognioodpornej rozpostartej na 
stalowej ramie. Wewnątrz namiotu znajdują się rury rozprowadzające powietrze, połączone z sie-
cią rurociągów przesyłających sprężone powietrze z powierzchni ziemi lub spoza wyrobiska. 
W momencie zaburzenia w atmosferze kopalnianej górnicy wchodzą do namiotu, zasuwają suwak 
zamka błyskawicznego drzwi wejściowych lub zapinają je, otwierają powietrzne zawory sterujące 
powodujące wpływ powietrza rurociągiem perforowanym do wnętrza namiotu wytwarzając nadci-
śnienie uniemożliwiające wtargnięcie dymu lub innych szkodliwych gazów do wnętrza namiotu. 
 Australijski opis patentowy AU 676113 przedstawia rozwiązanie polegające na stworzeniu od-
dechowych urządzeń ratowniczych. Według rozwiązania, do rurociągów dostarczających świeże 
i przefiltrowane powietrze podłączone są torby, w których wycięte są podłużne szczeliny, do któ-
rych w przypadku zagrożenia pracownik może wsunąć głowę osłoniętą specjalną maską oddecho-
wą zaopatrzoną w przeziernik. Zużyte powietrze oddechowe osobnym rurociągiem jest odprowa-
dzane poza wyrobisko. 
 Inne rozwiązanie, opisane w polskim opisie patentowym PL 164765 stanowi kabina samorato-
wnicza posiadająca kołpak odwrócony do góry i podwieszony do stropu wyrobiska na uchwytach. 
Od góry pod kołpak wprowadzony jest przewód ze sprężonym powietrzem zaopatrzony w za-
wór. 
 
 
2. STACJA D.W.A. 
 
Celem autorów artykułu jest przedstawienie przenośnej konstrukcji stacji umożliwiającej bezpiecz-
ną wymianę aparatów ucieczkowych, bez konieczności pracochłonnego wznoszenia jej z elemen-
tów konstrukcyjnych utrudniających ich transport w warunkach prac górniczych oraz charaktery-
zująca się ergonomią eksploatacji. 
 Mobilna stacja do wymiany aparatów ucieczkowych zasilana świeżym powietrzem poprzez ko-
palniany rurociąg sprężonego powietrza (lub z butli ze sprężonym powietrzem) wyposażony w za-
wór sterujący. Stacja ma kształt zewnętrzny zbliżony do stożka ściętego skierowanego węższą czę-
ścią ku górze. Stacja jest przymocowywana do obudowy za pomocą uchwytów. W górnej (węż-
szej) części osłony zamontowany jest rezonator dźwiękowy, sygnalizujący działanie stacji, oraz re-
alizowany jest nadmuch świeżego powietrza. Konstrukcja stacji umożliwia stały napływ świeżego 
powietrza do wnętrza konstrukcji, a przepływ powietrza jest kontrolowany poprzez sterownik po-
wietrza, uruchamiany płytą naciskową. Do zaworu sterownika świeże powietrze dostarczane jest 
rurociągiem magistrali sprężonego powietrza lub butli ze sprężonym powietrzem. Na zewnętrznej 
powierzchni osłony stacji ułożone są pasy odblaskowe w celu polepszenia widoczności miejsca za-
instalowania stacji. Dodatkowo osłona stacji zaopatrzona może być w co najmniej jedno okno prze-
ziernika kontrolnego. 
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 Mobilna stacja do wymiany aparatów ucieczkowych z uwagi na zwartą i prostą konstrukcję 
oraz niewielkie rozmiary i wagę, pozwala na rozmieszczenie dowolnej ilości tych stacji w wyrobi-
skach górniczych. Stacja charakteryzuje się łatwością instalacji w miejscach, w których usytuowa-
ne są zawory czerpalne z instalacji sprężonego powietrza. Jako alternatywne rozwiązanie dopusz-
cza się wyposażenie stacji w autonomiczne źródło zasilania sprężonym powietrzem zmagazyno-
wanym w butli, co uniezależnia miejsce montażu stacji od przebiegu magistrali centralnego przesy-
łu powietrza w wyrobiskach kopalnianych. Dopuszcza się również wariant stosowania zamiennej 
dostawy powietrza z magistrali oraz z butli dzięki zastosowaniu zaworu trójdrogowego. 
 Sterowanie dopływem powietrza za pomocą zaworu uruchamianego płytą naciskową pozwala 
na ergonomiczne stosowanie stacji umożliwiające posługiwanie się obydwiema rękami w trakcie 
wymiany aparatu ucieczkowego. Zastosowanie pasów sygnalizacji odblaskowej, zespołu sygnali-
zacji dźwiękowej oraz kontrolnych okien przeziernych, pozwala na łatwą i bezpieczną lokalizację 
stacji w wyrobiskach górniczych. 
 Ponadto stacja może być również wykorzystywana w charakterze stacji regeneracyjnej dla pra-
cowników pod warunkiem jej podłączenia do stałej instalacji dostawczej powietrza. 
 Stacja D.W.A. została pokazana w przykładzie wykonania na rysunkach od 1 do 3. 
 

 
 
Rys. 1. Stacja D.W.A. – podłączenie do magistrali ze sprężonym powietrzem 
Figure 1. D.W.A. Station – connection for route with compressed air 

 

 
 
Rys. 2. Stacja D.W.A. – podłączenie do butli ze sprężonym powietrzem 
Figure 2. D.W.A. Station – connection for cylinder with compressed air 
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 Mobilna stacja do wymiany aparatów ucieczkowych uwidoczniona na rysunku 3 składa się z os-
łony (1) o zewnętrznym kształcie zbliżonym do stożka ściętego skierowanego węższą częścią ku 
górze. Za pomocą cięgna (15) osłona stacji (1) jest podwieszona swobodnie na wieszaku (6) za-
montowanym na wsporniku (7) zamocowanym do profilu odrzwi obudowy górniczej (8) przy po-
mocy uchwytów strzemion mocujących (14). Materiałem osłony są tworzywa o właściwej odpor-
ności mechanicznej i posiadające atesty pozwalające na ich stosowanie w górnictwie podziemnym. 
W omawianym przykładzie osłona (1) wykonana jest z nieprzepuszczalnej geomembrany. Na ze-
wnętrznej powierzchni osłony (1) w celu łatwiejszego zlokalizowania wizualnego mobilnej stacji 
do wymiany aparatów ucieczkowych w omawianym przykładzie ułożone są pasy odblaskowe (18) 
utworzone z folii z warstwą odblaskową zawierającą mikrogranulki. Dodatkowo dopuszcza się sto-
sowanie co najmniej jednego okna przeziernika kontrolnego umożliwiającą zewnętrzną wizualną 
kontrolę stanu pracownika dokonującego operacji wymiany aparatu ucieczkowego. 
 W celu łatwiejszego wchodzenia do wnętrza osłony stacji (1) wzdłuż jej dolnego brzegu zało-
żone jest usztywnienie utrzymujące żądany kształt osłony. Osłona (1) jest zaciśnięta opaską zacis-
kową na kołnierzu zespołu sygnalizacji dźwiękowej, który jest przyspawany do płyty nośnej. Do 
płyty nośnej przyspawany jest również uchwyt strzemienia, do którego mocuje się cięgno (15), na 
którym z kolei wiesza się osłonę (1) na wieszaku (6). W płycie nośnej jest również zamontowany 
przechodzący przez nią króciec rezonatora dźwiękowego i na króćcu zaciśnięty jest wąż przewodu 
zasilającego powietrzem (2). W omawianym przykładzie do wnętrza przestrzeni ograniczonej os-
łoną (1) jest wtłaczane powietrze o ciśnieniu roboczym 4 bar i przepływie około 0,2 m3/s zawiera-
jące około 20% O2. Przepływające powietrze jest kierowane na płytę kierownicy nadmuchu, która 
rozprowadza strumień powietrza po wnętrzu osłony stacji (1). Płyta kierownicy nadmuchu jest mo-
cowana do płyty nośnej. Odległość pomiędzy płytą kierownicy nadmuchu a płytą nośną jest regu-
lowana za pomocą tulei dystansowych, co ma wpływ na wysokość dźwięku wytwarzanego przez re-
zonator. 
 

 

Rys. 3. Stacja D.W.A. – usytuowanie
w wyrobisku 

Figure 3. D.W.A. Station – situating
in excavation 
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 Właściwie dobrana wysokość dźwięku pozwala go wyróżnić w tle hałasu emitowanego w wyro-
bisku górniczym i łatwiejszą lokalizację stacji wymiany aparatów ucieczkowych. Sterownik powie-
trza (3) umieszczony jest wewnątrz obudowy mocowanej do profilu odrzwi obudowy górniczej (8). 
Obudowa umocowana jest poniżej dolnej krawędzi osłony (1) i od strony czołowej wzdłuż górnej 
krawędzi ma usytuowaną oś obrotu płyty naciskowej sterownika (4). W momencie wywołania nacis-
ku poprzez popychacz następuje przesunięcie dźwigni sterownika (3) i włącza się przepływ powie-
trza z rurociągu magistrali (5) poprzez zawór sterownika (3) do przewodu zasilania powietrzem (2). 
 Pracownik wchodząc do wnętrza przestrzeni ograniczonej osłoną stacji (1) i stojąc na spągu (13) 
wyrobiska odcinkiem ciała poniżej strefy lędźwiowo-krzyżowej wywiera nacisk na płytę nacisko-
wą (4) sterownika (3). Następuje wlot powietrza poprzez przewód zasilania powietrzem (2) do króć-
ca rezonatora dźwiękowego. Nadmuch powietrza jest sygnalizowany dźwiękowo. Po odczekaniu pa-
ru sekund ciągłego nadmuchu powietrza pracownik może przystępować do wymiany aparatu uciecz-
kowego. Zwolnienie nacisku na płytę naciskową (4) spowodowaną opuszczeniem stacji przez pra-
cownika z nowo wymienionym aparatem powoduje odcięcie dopływu powietrza z rurociągu magi-
strali powietrza (5) do przewodu zasilania powietrzem (2). Mobilna stacja wymiany aparatów uciecz-
kowych jest gotowa do przyjęcia kolejnego pracownika kierującego się do niej w warunkach ogra-
niczonej widoczności wywołanej zadymieniem wyrobiska dzięki pasom odblaskowym ułożonymi 
na zewnętrznej powierzchni osłony (1) oraz sygnałowi dźwiękowemu wydawanemu przez zespół 
sygnalizacji dźwiękowej w momencie uruchomienia stacji przez poprzedzającego pracownika. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Celem autorów artykułu było przedstawienie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo podczas 
wymiany aparatów ucieczkowych w strefie zadymienia i w atmosferze niezdatnej do oddychania. 
Dodatkowo pokazano najnowsze rozwiązanie stacji wymiany aparatów ucieczkowych, które jest 
mobilne (lekka i zwarta konstrukcja) i wykorzystuje magistralę ze sprężonym powietrzem lub butle 
ze sprężonym powietrzem dostarczające świeże powietrze do strefy wymiany aparatu. 
 Mobilna stacja wymiany aparatów D.W.A. została przetestowana w warunkach symulowanego 
zadymienia oraz w atmosferze niezdatnej do oddychania, a uzyskane wyniki doświadczeń przeko-
nują autorów artykułu o jej przydatności w warunkach dołowych. 
 
 
 
D.W.A. Station – Innovatory Manner of Exchange 
of Escape Apparatuses in Unfit Atmosphere for Breath 
 
Time of escape of miners is appointed from threatened area for safe place designing expensive es-
cape ways. If time of escape surpasses time of operation of protective apparatus belong to design on 
escape way of exchange station of escape apparatuses. Special exchanges chambers of escape appa-
ratuses are taken advantage in polish mining industry presently. It present new concept of exchange 
of escape apparatuses in the article. It employ mobile station instead of typical exchanges chamber 
for exchange of apparatuses – D.W.A. Station is single and it assures safe for breath atmosphere, 
where miner changes apparatus. In depending on version of station, time of safe exchange of appa-
ratus is for several persons sufficing or whole staff. Place of exchange for affirmation of greatest 
rotation (for very numerous crew) to several mobile stations of exchanges suggest furnish (then ap-
paratuses can mention persons simultaneously more). 
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Wdrożenie projektu dwustopniowego systemu 
ucieczkowego w kopalni węgla kamiennego 
 
 
Krzysztof Baluch, Jan Drogoś, Mirosław Maciaszek 
KWK „Halemba-Wirek”, Ruda l ska 
 
Krzysztof Słota, Zbigniew Słota, Anna Morcinek-Słota 
Politechnika l ska, Gliwice 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W celu zapewnienia bezpieczeństwa załodze górniczej wyposaża się ją w apara-
ty ucieczkowe. Każdy górnik zobowiązany jest, w myśl przepisów górniczych, do noszenia takiego 
aparatu. Wiadomo jednak, że ze względu na czas ochronnego działania (powyżej 50 minut) aparaty 
te nie są lekkie i czasami przeszkadzają w wykonywaniu pracy. W związku z tym autorzy propo-
nują zastosowanie dwustopniowego systemu ucieczkowego, opartego na tym, iż górnik wyposażo-
ny jest w aparat o krótkim czasie ochronnego działania, a w rejonie rozlokowane są stacje (komo-
ry) wymiany aparatów na inne (o dłuższym czasie ochronnego działania). W artykule przedstawio-
no przykład wdrożenia takiego projektu – rejon ściany 1 w pokładzie 416/F w KWK „Halemba-
Wirek”. Krótko przedstawiono analizę dróg dojścia i wyjścia załogi ze ściany. Na podstawie tej 
analizy oraz badań czasów przejścia górników w aparatach ucieczkowych oraz przy symulowaniu 
zadymienia opracowano projekt rozmieszczenia stacji wymiany aparatów ucieczkowych uwzględ-
niając, że załoga pracująca w rejonie ściany wyposażona będzie w aparaty ucieczkowe o 
ochronnym czasie działania wynoszącym 15 minut, a w stacjach będą aparaty o czasie ochronnego 
działania wynoszącym minimum 50 minut. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Drogi ucieczkowe, bezpieczeństwo pracy 
 
 
 
1. ANALIZA DRÓG DOJŚCIA I WYJŚCIA ZAŁOGI ZE ŚCIANY 1 W POKŁADZIE 416/F 
 
Analizę dróg dojścia i wyjścia załogi ze ściany opracowano na podstawie przeprowadzonych ba-
dań w wyrobiskach kopalni „Halemba-Wirek” w pokładzie 416/F, obejmujących rejon ściany I, re-
jon szybów Grunwald III i IV, a także rejon szybów Północny I i II. Badania objęły określenie cza-
su przejścia załogi w aparatach ucieczkowych większością wyrobisk we wspomnianych wyżej re-
jonach. Drogi dojścia oraz wyjścia załogi pokazano na schemacie dołączonym do artykułu (rys. 1). 
Ze względu na utrudnienia występujące w dowierzchni wentylacyjnej p. 416/F, proponuje się nie 
uwzględnianie jej jako drogi dojścia załogi do ściany, kierując załogę do dowierzchni wentylacyj-
nej 1 p. 415/1/F. 
 W tabeli 1 pokazano średnie czasy przejścia załogi wyrobiskami, przy czym dodatkowo symu-
lowano zadymienie poprzez założenie ratownikom górniczym podczas przejścia w aparatach uciecz-
kowych specjalnych okularów ograniczających widoczność. 
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Rys. 1. Drogi dojścia i wyjścia załogi ze ściany 
Figure 1. Coming expensive and exit ways of workers from and to longwall 
 
 
Tabela 1. Praktyczne czasy przejścia rejonu ściany 1 w pokładzie 416/F 
Table 1. Practical times of passages of area longwall 1 in 416/F seam 

L.p. Ratownik Aparat regeneracyjny 
Czas przejścia 

Minuty Sekundy 

Odcinek: dowierzchnia wentylacyjna 1 p. 415/1/F od przekopu poziomego poz. 830 m 
do przekopu wentylacyjnego do p. 416 

1. Ratownik I EEBD M-20 11 30 
2. Ratownik II (droga powrotna) EEBD M-20 10 55 

Długość przebytego odcinka: 620 m 
Odcinek: dowierzchnia wentylacyjna 1 p. 415/1/F od przekopu wentylacyjnego do p. 416 do przec. odstaw. 
1. Ratownik I EEBD M-20 4 50 
2. Ratownik II (droga powrotna) EEBD M-20 4 45 

Długość przebytego odcinka: 260 m 
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Tabela 1. Cd. 
Table 1. Cont’d 

Odcinek: dowierzchnia wentylacyjna wtórna p. 415/1/F od przec. odstaw. do ch. śc. 5 
1. Ratownik I EEBD M-20 7 30 
2. Ratownik II (droga powrotna) EEBD M-20 7 25 

Długość przebytego odcinka: 600 m 
Odcinek: dowierzchnia wentylacyjna wtórna p. 415/1/F od ch. śc. 5 do ch. śc. 6 

1. Ratownik I EEBD M-20 5 30 
2. Ratownik II (droga powrotna) EEBD M-20 5 20 

Długość przebytego odcinka: 260 m 
Odcinek: dowierzchnia wentylacyjna wtórna p. 415/1/F od ch. śc. 6 do p. went. 1 

1. Ratownik I EEBD M-20 5 00 
2. Ratownik II (droga powrotna) EEBD M-20 5 00 

Długość przebytego odcinka: 270 m 
Odcinek: dowierzchnia wentylacyjna wtórna p. 415/1/F od p. went. 1 dow. wentylacyjnej 

1. Ratownik I EEBD M-20 12 15 
2. Ratownik II (droga powrotna) EEBD M-20 11 55 

Długość przebytego odcinka: 410 m 
Odcinek: dowierzchnia wentylacyjna 1 p. 415/1/F od przekopu poziomego poz. 830 m 

do przekopu wentylacyjnego do p. 416 
1. Ratownik I EEBD M-20 11 30 
2. Ratownik II (droga powrotna) EEBD M-20 10 55 

Długość przebytego odcinka: 420 m 
Odcinek: dow. wentylacyjna od dow. wentyl. równoległej do przekopu 26° 

1. Ratownik I EEBD M-20 0 40 
2. Ratownik II (droga powrotna) EEBD M-20 0 40 

Długość przebytego odcinka: 20 m 
Odcinek: przekop 26° od dow. wentyl. do przekopu wzn. 18° 

1. Ratownik I EEBD M-20 1 25 
2. Ratownik II (droga powrotna) EEBD M-20 1 15 

Długość przebytego odcinka: 80 m 
Odcinek: przec. odstaw. od dow. wentylacyjnej 1 p. 415/1/F do dow. wentyl. równoległej 

1. Ratownik I EEBD M-20 2 20 
2. Ratownik II (droga powrotna) EEBD M-20 2 25 

Długość przebytego odcinka: 100 m 
Odcinek: dow. wentyl. równoległa od przec. odstaw. do ch. śc. 4 

1. Ratownik I EEBD M-20 6 45 
2. Ratownik II (droga powrotna) EEBD M-20 6 50 

Długość przebytego odcinka: 240 m 
Odcinek: ch. śc. 4 od dow. wentylacyjnej wtórnej do dow. wentyl. równoległej 

1. Ratownik I EEBD M-20 1 45 
2. Ratownik II (droga powrotna) EEBD M-20 1 50 

Długość przebytego odcinka: 75 m 
Odcinek: dow. wentyl. równoległa od ch. śc. 4 do ch. śc. 5 

1. Ratownik I EEBD M-20 8 15 
2. Ratownik II (droga powrotna) EEBD M-20 8 10 

Długość przebytego odcinka: 290 m 
Odcinek: ch. śc. 5 od dow. wentylacyjnej wtórnej do dow. wentyl. równoległej 

1. Ratownik I EEBD M-20 1 40 
2. Ratownik II (droga powrotna) EEBD M-20 1 50 

Długość przebytego odcinka: 75 m 
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Tabela 1. Cd. 
Table 1. Cont’d 

Odcinek: dow. wentyl. równoległa od ch. śc. 5 do przek. went. 2 
1. Ratownik I EEBD M-20 6 25 
2. Ratownik II (droga powrotna) EEBD M-20 6 30 

Długość przebytego odcinka: 270 m 
Odcinek: ch. śc. 6 od dow. wentylacyjnej wtórnej do przek. went. 2 

1. Ratownik I EEBD M-20 1 50 
2. Ratownik II (droga powrotna) EEBD M-20 1 50 

Długość przebytego odcinka: 75 m 
Odcinek: dow. wentyl. równoległa od przek. went. 2 do ch. śc. 7 

1. Ratownik I EEBD M-20 9 05 
2. Ratownik II (droga powrotna) EEBD M-20 8 55 

Długość przebytego odcinka: 310 m 
Odcinek: dow. wentyl. równoległa od ch. śc. 7 do dow. wentylacyjnej 

1. Ratownik I EEBD M-20 7 55 
2. Ratownik II (droga powrotna) EEBD M-20 8 10 

Długość przebytego odcinka: 370 m 
Odcinek: przekop wentyl. 2 od dow. wentyl. równoległej do chodnika ścianowego 2 p.416/F 

1. Ratownik I EEBD M-20 1 30 
2. Ratownik II (droga powrotna) EEBD M-20 1 15 

Długość przebytego odcinka: 70 m 
Odcinek: chodnik ścianowy 2 p.416/F od przek. went. 2 do przecinki badawczej 1a 

1. Ratownik I EEBD M-20 26 10 
2. Ratownik II (droga powrotna) EEBD M-20 23 05 

Długość przebytego odcinka: 1110 m 
Odcinek: ściana 1 p. 416/F 

1. Ratownik I EEBD M-20 7 20 
2. Ratownik II (droga powrotna) EEBD M-20 7 05 

Długość przebytego odcinka: 280 m 
Odcinek: przekop went. 1 od dowierzchni wentylacyjnej wtórnej p.416/1/F do chodnika ścianowego 1 p.416/F

1. Ratownik I EEBD M-20 2 15 
2. Ratownik II (droga powrotna) EEBD M-20 2 10 

Długość przebytego odcinka: 120 m 
Odcinek: chodnik ścianowy 1 p.416/F od przek. went. 1 do przecinki badawczej 1a 

1. Ratownik I EEBD M-20 24 05 
2. Ratownik II (droga powrotna) EEBD M-20 23 50 

Długość przebytego odcinka: 1120 m 

 
 Niniejsze czasy pozwoliły na wybór optymalnych dróg dojścia i wyjścia załogi z rejonu w przy-
padku wystąpienia zagrożenia (zostały one pokazane na rysunku 1). 
 W badaniach założono, że górnicy pracujący w rejonie ściany 1 w pokładzie 416/F standardo-
wo wyposażeni będą w aparat typu EEBD M-20.2 o ochronnym czasie działania wynoszącym 15 
minut. 
 Droga dojścia załogi do ściany 1 (od strony szybów Północny I i II): 

przekop 26°, 
dow. wentylacyjna, 
dow. wentyl. równoległa, 
przekop went. 2, 
chodnik ścianowy 2 p. 416/F, 
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lub: 
przekop 26°, 
dow. wentylacyjna, 
dow. wentyl. wtórna p. 415/1/F, 
przekop went. 1, 
chodnik ścianowy 1 p. 416/F, 

lub: 
przekop 26°, 
dow. wentylacyjna, 
dow. wentyl. wtórna p. 415/1/F, 
chodnik ścianowy 6, 
przekop went. 2, 
chodnik ścianowy 2 p. 416/F. 

 

 Droga dojścia załogi do ściany 1 (od strony szybów Grunwald III i IV): 
dow. wentylacyjna 1 p. 415/1/F, 
dow. wentyl. wtórna p. 415/1/F, 
chodnik ścianowy 6, 
przekop went. 2, 
chodnik ścianowy 2 p. 416/F, 

lub: 
dow. wentylacyjna 1 p. 415/1/F, 
dow. wentyl. wtórna p. 415/1/F, 
przekop went. 1, 
chodnik ścianowy 1 p. 416/F. 

 

 Droga wyjścia załogi ze ściany 1 (do szybów Północny I i II): 
chodnik ścianowy 2 p. 416/F, 
przekop went. 2, 
dow. wentyl. równoległa, 
dow. wentylacyjna, 
przekop 26°, 

lub: 
chodnik ścianowy 1 p. 416/F, 
przekop went. 1, 
dow. wentyl. wtórna p. 415/1/F, 
dow. wentylacyjna, 
przekop 26°. 

 

 Droga wyjścia załogi do ściany 1 (do szybów Grunwald III i IV): 
chodnik ścianowy 2 p. 416/F, 
przekop went. 2, 
chodnik ścianowy 6, 
dow. wentyl. wtórna p. 415/1/F, 
dow. wentylacyjna 1 p.415/1/F, 

lub: 
chodnik ścianowy 1 p. 416/F, 
przekop went. 1, 
dow. wentyl. wtórna p. 415/1/F, 
dow. wentylacyjna 1 p.415/1/F. 
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2. ROZMIESZCZENIE STACJI WYMIANY APARATÓW UCIECZKOWYCH W REJONIE 
ŚCIANY 1 W POKŁADZIE 416/F WRAZ Z LICZBĄ TYCH APARATÓW W STACJACH 

 
W celu opracowania prawidłowego rozmieszczenia stacji wymiany aparatów ucieczkowych należy 
uwzględnić następujące elementy: 

stan załogi zatrudnionej w rejonie ściany 1 na każdej ze zmian wydobywczych i konserwacyj-
nej (liczba osób przebywających w danych stanowiskach pracy), 
drogi dojścia załogi do ściany, 
drogi wyjścia załogi ze ściany, 
czas przejścia, 
miejsca możliwego wystąpienia zagrożenia i inne. 

 

 Opierając się na analizie dróg dojścia i wyjścia załogi ze ściany, wyznaczonych i pomierzonych 
średnich czasach przejścia wyrobisk znajdujących się w tych drogach oraz czasie ochronnego dzia-
łania indywidualnych aparatów ucieczkowych (w które zaopatrzona będzie załoga pracująca w re-
jonie) ustalono następujące miejsca lokalizacji stacji wymiany aparatów ucieczkowych w rejonie 
ściany 1 p. 416/F (łącznie 9 stacji): 

dowierzchnia wentylacyjna 1 p. 415/1/F przy przekopie went. do p. 416, 
chodnik ścianowy 5, 
przekop wentylacyjny 1 – 20 m od dowierzchni wentylacyjnej wtórnej p. 415/1/F, 
dowierzchnia wentylacyjna równoległa – pomiędzy chodnikiem ścianowym 8 a przekopem 26°, 
przekop wentylacyjny 2 – przy połączeniu z chodnikiem ścianowym 2 p. 416/F, 
chodnik ścianowy 2 p. 416/F w odległości 500 m od przekopu wentylacyjnego 2, 
chodnik ścianowy 2 p. 416/F w odległości 30 m od przecinki badawczej 1a, 
chodnik ścianowy 1 p. 416/F w odległości 30 m od przecinki badawczej 1a, 
chodnik ścianowy 1 p. 416/F w odległości 500 m od przekopu wentylacyjnego 1. 

 

 Liczbę aparatów ucieczkowych w poszczególnych stacjach wymiany ustalono w oparciu o in-
strukcję wymiany aparatów ucieczkowych, uwzględniając w szczególności liczbę załogi, która wy-
mieniałaby w stacji aparaty, jak również stan techniczny aparatów (możliwość niesprawnego apa-
ratu). 
 Liczba aparatów w poszczególnych stacjach powinna wynosić: 

78 szt. – dowierzchnia wentylacyjna 1 p. 415/1/F przy przekopie went. do p. 416, 
78 szt. – chodnik ścianowy 5, 
12 szt. – przekop wentylacyjny 1 – 20 m od dowierzchni wentylacyjnej wtórnej p. 415/1/F, 
18 szt. – dowierzchnia wentylacyjna równoległa – pomiędzy chodnikiem ścianowym 8 a prze-
kopem 26°, 
18 szt. – przekop wentylacyjny 2 – przy połączeniu z chodnikiem ścianowym 2 p. 416/F, 
18 szt. – chodnik ścianowy 2 p. 416/F w odległości 500 m od przekopu wentylacyjnego 2, 
30 szt. – chodnik ścianowy 2 p. 416/F w odległości 30 m od przecinki badawczej 1a, 
30 szt. – chodnik ścianowy 1 p. 416/F w odległości 30 m od przecinki badawczej 1a, 
12 szt. – chodnik ścianowy 1 p. 416/F w odległości 500 m od przekopu wentylacyjnego 1. 

 

 Miejsca lokalizacji stacji wraz z liczbą aparatów w tych stacjach pokazano na rysunku 2. 
 
 
 
 
 
 

SEP 2011, Sesja: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w kopalniach 

– 1631 –



 

 

 
Rys. 2. Lokalizacja stacji wymiany aparatów ucieczkowych w rejonie ściany 1 
Figure 2. Position of change stations of escape apparatuses in area of longwall 1 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
W pracy wskazano drogi dojścia i wyjścia załogi ze ściany 1 p. 416/F. Dla tych dróg oraz dla zało-
żonego stanu zatrudnionej załogi w rejonie opracowano lokalizację stacji wymiany aparatów uciecz-
kowych, uwzględniając, że cała załoga zatrudniona w ścianie wyposażona zostanie w aparaty o cza-
sie ochronnego działania wynoszącym 15 minut. W stacjach powinny znajdować się aparaty o mi-
nimalnym czasie ochronnego działania wynoszącym 50 minut. 
 Każda zmiana (zwiększenie) liczby załogi zatrudnionej w rejonie, zmiana stanowisk pracy (miej-
sca stanowiska pracy) wymaga wprowadzenia odpowiednich korekt w opracowanym systemie uciecz-
kowym. 
 Stacje wymiany aparatów znajdujące się w chodnikach ścianowym 1 i 2 (przy skrzyżowaniach 
z przecinką ścianową) wymagać będą przebudowy (przesunięcia) ze względu na zbliżanie się pod-
czas eksploatacji przecinką ścianową do miejsc usytuowania tych stacji. W związku z tym przewi-
duje się, że te dwie stacje będą znajdować się w odległościach od 15 do 50 m od skrzyżowania chod-
ników ze ścianą, co będzie uzależnione od postępu ściany. 
 W niniejszym wdrożeniu dwustopniowego systemu ucieczkowego nie uwzględniono opinii Cen-
tralnej Stacji Ratownictwa Górniczego (planowe wydanie opinii pod koniec listopada 2010 r.) oraz 
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połączenia dowierzchni wentylacyjnej p. 416/F z chodnikiem ścianowym 2. Zarówno opinia CSRG, 
jak również nowe połączenie mogą zaowocować niewielkimi zmianami. 
 
 
LITERATURA 
 

[1] Praca zbiorowa: Koncepcja rozmieszczenia stacji wymiany aparatów ucieczkowych w rejonie ściany 1 
w pokładzie 416/F w KWK „Halemba-Wirek” pod kier. dr. inż. Krzysztofa Słoty. Praca NB-169/RG- 
-6/2010, Politechnika Śląska, Instytut Eksploatacji Złóż, Gliwice, lipiec 2010. 

 
 
 
Accustoming of Project of Two-Gradual Escape System in Coal Mine 
 
Miners are furnished to escape apparatuses for affirmation of safety. Each miner is obliging for 
such bearing apparatus. These apparatuses are heavy and inconvenient from the point of view of 
protective time of operation (min. 50 minutes). Authors suggest employment of two-gradual escape 
system where miner is furnished to apparatus about short protective time of operation and in area 
are exchanges stations of apparatuses from small on big. Example of accustoming of such project 
present in the paper. It present analysis of way of coming shortly and exits of miners from long-
wall. Project of accommodation of station execute on base of analysis of time of passage. It takes 
into consideration in it that miners are furnished to apparatuses about protective time of operation 
totalling 15 minute. 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono koszty gotowości ratowniczej w kopalniach wcho-
dzących w skład Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Przez koszty gotowości ratowniczej 
uważać będziemy koszty dodatkowe w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej pono-
szone z tytułu utrzymywania Kopalnianych Stacji Ratownictwa Górniczego, koszty finansowania 
działalności drużyn ratowniczych, koszty usług zewnętrznych związanych z zapewnieniem goto-
wości ratowniczej. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Bezpieczeństwo, górnictwo, ratownictwo, koszt, ocena 
 
 
 
WPROWADZENIE 
 
Ratownictwo górnicze, w obecnym kształcie, działa dobrze. Nie oznacza to jednak, że powinno się 
wykluczyć rozważań nad zmianą zasad jego funkcjonowania w odpowiedzi na zmieniające się ze-
wnętrzne uwarunkowania [2]. Jednym z podstawowych elementów myślenia o tych zmianach jest 
znajomość obecnych kosztów jego funkcjonowania. W artykule przedstawiono koszty gotowości 
ratowniczej w kopalniach wchodzących w skład Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. [3]. 
Przez koszty gotowości ratowniczej uważać będziemy koszty dodatkowe w stosunku do podsta-
wowej działalności gospodarczej ponoszone z tytułu utrzymywania Kopalnianych Stacji Ratownic-
twa Górniczego, koszty finansowania działalności drużyn ratowniczych, koszty usług zewnętrz-
nych związanych z zapewnieniem gotowości ratowniczej. Próba oszacowania tych kosztów jest 
pracą pionierską, gdyż w historii powojennej górnictwa w Polsce prawdopodobnie nikt takiej pró-
by nie podjął. Trudność przeprowadzenia takiej analizy polega głównie na tym, że różne składniki 
kosztów gotowości ratowniczej są księgowane na różnych kontach księgowych w kopalniach, czę-
stokroć bez wyspecyfikowania, że dotyczą one tej właśnie działalności. Trudności z wydzieleniem 
i zebraniem składników tych kosztów spowodowały, że niektóre składniki zostały oszacowane z pew-
nym przybliżeniem. 
 
 
SKŁADNIKI KOSZTÓW 
 
Generalnie można wydzielić dwie grupy tych kosztów: wydatki zewnętrzne oraz koszty wewnętrzne. 
 I. Do wydatków zewnętrznych zaliczyć można: 
– Zakup usługi gotowości ratowniczej w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w By-

tomiu; 
– Zakup aparatury, urządzeń, sprzętu i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prowadze-

nia akcji ratowniczych; 
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– Zakup usług w zakresie naprawy oraz serwisu aparatury i urządzeń wykorzystywanych w ak-
cjach ratowniczych; 

– Zakup usług szkolenia specjalistycznego ratowników oraz osób dozoru ruchu w zakresie pro-
wadzenia akcji ratowniczych; 

– Zakup usług medycznych badań specjalistycznych ratowników. 
 Koszty wewnętrzne wliczane są w koszty bieżącej działalności kopalni. Jedną z najważniej-
szych pozycji w tym zakresie są koszty utraconych dniówek. Pojęcie to wymaga dokładniejszego 
wyjaśnienia. Pracownik wykonujący pracę użyteczną w podstawowej działalności gospodarczej 
przedsiębiorstwa wypracowuje wartość dodaną przekładającą się na wynik finansowy. Ratownik 
czy pracownik dozoru oddelegowany czasowo do czynności związanych z zapewnieniem gotowo-
ści ratowniczej (dyżury, szkolenia, badania itp.) nie wykonuje w tym czasie prac związanych z pod-
stawową działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa, czyli nie wytwarza wartości dodanej. Z punk-
tu widzenia podstawowej działalności gospodarczej oddelegowanie oznacza utratę dniówek. Na 
miejsce osób oddelegowanych kopalnia musi zatrudniać dodatkową ilość pracowników dla zapew-
nienia ciągłości podstawowych procesów gospodarczych. W niniejszym opracowaniu utracone 
dniówki będziemy nazywali dniówkami delegacyjnymi. 
 II. Do kosztów wewnętrznych zaliczyć można: 
– Koszty dniówek delegacyjnych z tytułu oddelegowania pracowników na dyżury w Centralnej 

Stacji Ratownictwa Górniczego (pogotowia specjalistyczne); 
– Koszty dniówek delegacyjnych z tytułu oddelegowania pracowników na dyżury w Okręgowych 

Stacjach Ratownictwa Górniczego; 
– Koszty dniówek delegacyjnych z tytułu uczestnictwa pracowników w obowiązkowych szkole-

niach; 
– Koszty dniówek delegacyjnych z tytułu uczestnictwa pracowników w obowiązkowych ćwicze-

niach ratowniczych; 
– Koszty dniówek delegacyjnych z tytułu uczestnictwa pracowników w badaniach lekarskich spe-

cjalistycznych; 
– Koszty płacowe z tytułu utrzymywania stałych pracowników w Kopalnianej Stacji Ratownic-

twa Górniczego; 
– Dodatki płacowe z tytułu przynależności do drużyny ratowniczej. 
 
 
WYNIKI ANALIZ 
 
I.1. Wydatki na zakup us ugi gotowo ci ratowniczej 

w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu 
 

Wydatki netto na zakup usługi gotowości ratowniczej w CSRG w Bytomiu w latach 2006 do 2010 
zawiera tabela 1. Dane te uwzględniają już procesy łączenia kopalń w Holdingu. 
 
Tabela 1. Wydatki na zakup usługi gotowości ratowniczej w CSRG w Bytomiu (zł netto) 
Table 1. Expenditures on the purchase of the service of the rescue readiness in CSRG in Bytom (net zloty) 

Kopalnia 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. SUMA 
KWK „Mysłowice” 212 524 494 141 593 893 689 092 844 829 3 104 044 KWK „Wesoła” 269 565 
KWK „Wieczorek” 185 220 189 851 232 703 290 200 319 412 1 217 386 

KWK „Staszic” 394 573 404 437 462 740 556 363 1 096 998 1 474 174 KWK „Murki” 314 347 322 206 386 601 451 020 
KWK „Wujek” 581 927 596 475 451 646 535 853 673 732 2 839 633 

RAZEM KHW S.A. 1 958 156 2 007 110 2 127 583 2 522 528 2 935 001 8 635 237 
Źródło: materiały KHW S.A. 
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 Analizując linie trendu wartości sumarycznej można zauważyć, że dynamika wzrostu tych wy-
datków w latach 2009 do 2010 wyraźnie uległa zwiększeniu w stosunku do dynamiki z lat 2006 do 
2008. Wynika to z prostego faktu, że wzrostowi uległy wydatki poszczególnych kopalń na zakup 
usługi gotowości ratowniczej w CSRG w Bytomiu. W sumie wydatki na ten cel wyniosły w skali 
całego KHW S.A. w latach 2006–2010 kwotę 8 635 237 zł netto. 
 
I.2. Zakup aparatury, urz dze  i materia ów eksploatacyjnych 

niezb dnych do prowadzenia akcji ratowniczych 
 

W tabeli 2 podano wydatki na zakup części do aparatów ratowniczych. Nie stanowią one całości wy-
datków na ten cel. Pozostałe wydatki oszacowano według wartości średniej dla kolejnych lat analizy. 
 
Tabela 2. Wydatki na zakup części do aparatów ratowniczych (zł netto) 
Table 2. Expenditures on the purchase of the part to rescue apparatuses (net zloty) 

Kopalnia 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. SUMA 
KWK „Mysłowice-Wesoła” 35 816,90 77 740,37 88 294,76 59 620,98 167 639,17 429 112 

KWK „Wieczorek” 13 810,50 20 093,16 7 941,40 14 013,60 13 628,38 69 487 
KWK „Murcki-Staszic” 37 833,06 39 615,21 56 442,20 108 331,15 108 866,56 351 088 

KWK „Wujek” 134 746,34 78 193,03 90 345,20 128 212,71 83 457,56 514 955 
RAZEM KHW S.A. 222 207 215 642 243 024 310 178 373 592 1 364 642 

Źródło: materiały KHW S.A. 
 
 Analizując linie trendu wartości sumarycznej wydatków na zakup części do aparatów ratowni-
czych można zauważyć, że dynamika wzrostu tych wydatków w latach 2009 do 2010 wyraźnie uleg-
ła zwiększeniu w stosunku do dynamiki z lat 2006 do 2008. W sumie wydatki na ten cel wyniosły 
w skali całego KHW S.A. w latach 2006–2010 kwotę 1 364 642 zł netto. 
 Wydatki inwestycyjne na zakup nowego sprzętu ratowniczego wyniosły w latach 2006 do 2010 
łącznie 1 500 000 zł. Wydatki te mają charakter zmienny w czasie, wynikający z potrzeb. Dla przed-
miotowej analizy przyjęto szacunkowo, że średnio wydatki te wynoszą 300 000 z  rocznie. 
 
I.3. Zakup us ug w zakresie naprawy oraz serwisu aparatury 

i urz dze  wykorzystywanych w akcjach ratowniczych 
 

Strukturę wydatków na serwis oraz naprawy sprzętu ratowniczego w latach 2008 do 2009 podano 
w tabeli 3. Serwis i naprawy zlecane są zasadniczo firmom, które wyprodukowały sprzęt używany 
w ratownictwie górniczym. Firma FASER w Tarnowskich Górach wykonywała w tym czasie usłu-
gi serwisowe m.in. w zakresie: przeglądu i naprawy zespołów redukcyjno-dawkujących, badanie 
zbiorników ciśnieniowych, sprawdzenia i naprawy sprzętu kontrolno-pomiarowego, sprawdzania 
i naprawy zaworów ciśnieniowych i bezpieczeństwa, malowania zbiorników. Firma HOLMATRO 
wykonywała w tym okresie usługi serwisowe m.in. w zakresie: przeglądu podnośników, nożyc, roz-
pieraków, pomp elektrycznych i spalinowych, poduszek, przecinaków. Firma NUR-MED wykony-
wała w tym okresie remonty małe, średnie, duże i kapitalne przetłaczarek tlenu produkcji FASER 
S.A. 
 
Tabela 3. Wydatki na serwis oraz remonty sprzętu ratowniczego w latach 2008 do 2009 (zł netto) 
Table 3. Expenses on the service centre and repairs of the rescue equipment in years 2008 to 2009 (net zloty) 

Kopalnia Serwis sprzętu 
FASER 

Serwis sprzętu 
HOLMATRO 

Remonty sprzętu 
FASER SUMA 

KWK „Mysłowice-Wesoła” 44 544,50 5 048,96 29 454,26 79 048 
KWK „Wieczorek” 31 192,00 0 20 924,32 52 116 

KWK „Murcki-Staszic” 60588,50 1 675,80 35 722,14 97 986 
KWK „Wujek” 76 575,00 3 981,74 52 499,28 133 056 

RAZEM KHW S.A. 212 900 10 707 138 600 362 207 
Źródło: materiały KHW S.A. 
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 Na podstawie danych zawartych w tabeli 3 można szacunkowo przyjąć, że w skali całego Hol-
dingu średnio roczne wydatki na serwis oraz naprawy sprzętu ratowniczego wynoszą 180 000 zło-
tych. 
 
I.4. Wydatki na zakup us ug szkolenia specjalistycznego ratowników 

oraz osób dozoru w zakresie prowadzenia akcji ratowniczych 
 

Wydatki na zakup usług szkolenia specjalistycznego w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz ratow-
nictwa podano w tabeli 4. Ze wszystkich zakontraktowanych usług szkoleniowych wydzielono tyl-
ko te, które bezpośrednio dotyczą gotowości ratowniczej. Na podstawie praktyki przyjęto, że, re-
alizuje się około 90% zakontraktowanych usług szkoleniowych. 
 
Tabela 4. Wydatki całego KHW na zakup usług szkolenia specjalistycznego 
w zakresie gotowości ratowniczej w CSRG w Bytomiu (zł netto) 
Table 4. Expenses of entire KHW on the acquisition of services of the skills training 
within the scope of the rescue readiness in CSRG in Bytom (net zloty) 

Rodzaj szkolenia 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. SUMA 
Kursy: dla ratowników górniczych – podstawowy
i okresowy; dla mechaników górniczych sprzętu

ratowniczego – podstawowy i okresowy; dla 
Kierowników Kopalnianych Stacji Ratownictwa

Górniczego – podstawowy i okresowy; dla 
specjalistów drużyn kopalnianych; pomocy 

przedmedycznej dla zastępowych 
kopalnianych drużyn ratowniczych itp. 

189 057 228 769 347 554 345 481 346 487 1 457 348 

Źródło: materiały KHW S.A. 
 
 Analizując dane zawarte w tabeli 4 należy zwrócić uwagę na fakt, że począwszy od 2008 roku 
wydatki na te usługi wyraźnie wzrosły, stabilizując się na porównywalnym poziomie w latach 2008 
do 2010. W sumie, za lata 2006 do 2010 wydatki te wyniosły 1 457 348 zł. 
 
I.5. Zakup us ug medycznych bada  specjalistycznych ratowników 
 

Wydatki na zakup medycznych badań specjalistycznych w zakresie medycyny pracy dla ratowni-
ków podano w tabeli 5. 
 Ze wszystkich zakontraktowanych badań medycznych wydzielono tylko te, które bezpośrednio 
dotyczą gotowości ratowniczej. Na podstawie praktyki przyjęto, że, realizuje się około 90% zakon-
traktowanych specjalistycznych usług medycznych. 
 
Tabela 5. Wydatki całego KHW na zakup usług medycznych badań 
specjalistycznych dla ratowników w CSRG w Bytomiu (zł netto) 
Table 5. Expenses of entire KHW on the purchase of services of medical 
specialist examinations for lifeguards in CSRG in Bytom (net zloty) 

Rodzaj badań medycznych 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. SUMA 
Badania ogólnolekarskie z wydaniem orzeczenia;

psychologiczne – kwalifikacyjne i okresowe; 
spirometryczne z interpretacją; wydolnościowe;

tolerancji gorąca itp. 

195 586 288 684 425 956 479 201 509 564 1 898 991

Źródło: materiały KHW S.A. 
 
 Analizując trend wydatków na specjalistyczne badania medyczne ratowników można zauważyć, 
że ma on jednoznacznie tendencję wzrostową. W sumie, na badania medyczne związane z gotowo-
ścią ratowniczą wydano w KHW S.A. w latach 2006 do 2010 kwotę 1 898 991 zł. 
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II.1. Koszty dniówek delegacyjnych z tytu u oddelegowania pracowników na dy ury 
w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego (pogotowia specjalistyczne) 

 

 W tabeli 6 podano średnie ilości osób delegowanych przez kopalnie do pełnienia dyżurów w po-
gotowiach specjalistycznych w CSRG Bytom oraz koszty ich delegowania. W ramach obecnej struk-
tury ratownictwa górniczego w Polsce kopalnie mają obowiązek delegowania swoich pracowników 
do pełnienia dyżurów w CSRG Bytom. Na czas oddelegowania wynagrodzenie pracownika jest 
płacone przez macierzystą kopalnię. W tym czasie nie wykonuje on żadnych prac użytecznych dla 
macierzystego zakładu. Koszty dniówek osób oddelegowanych na dyżury w CSRG wyliczono na 
podstawie średnich zarobków ratowników w kopalniach, z uwzględnieniem dodatków za dyżury. 
Ilość oddelegowanych oznaczają średnio roczne ilości, tzn. tyle osób z Holdingu średnio pełni ca-
łoroczne dyżury w CSRG. 
 
Tabela 6. Ilości osób delegowanych na dyżury w pogotowiach 
specjalistycznych oraz koszty delegowania w całym KHW S.A. 
Table 6. Of numbers of people delegated for duty at specialist 
emergency services and costs of appointing in entire KHW S.A. 

Opis 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. SUMA 
Ilości delegowanych osób 17 17 13 13 12  

Koszty dniówek delegacyjnych (zł) 1 551 273 1 739 132 1 420 094 1 499 051 1 417 044 7 626 594 
Źródło: materiały KHW S.A. 

 
 W latach 2006 do 2010 koszty łączne KHW S.A. z tytułu oddelegowywania pracowników do 
pogotowi specjalistycznych w CSRG wyniosły 7 626 594 zł. 
 
II.2. Koszty dniówek delegacyjnych z tytu u oddelegowania pracowników 

na dy ury w Okr gowych Stacjach Ratownictwa Górniczego
 

 W tabeli 7 podano ilości dniówek osób delegowanych przez kopalnie do pełnienia dyżurów 
w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego oraz koszty ich delegowania. W ramach obecnej 
struktury ratownictwa górniczego w Polsce kopalnie mają obowiązek delegowania swoich pracow-
ników do pełnienia dyżurów w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego. Na czas oddelego-
wania wynagrodzenie pracownika jest płacone przez macierzystą kopalnię. W tym czasie nie wy-
konuje on żadnych prac użytecznych dla macierzystego zakładu. Koszty dniówek osób oddelego-
wanych na dyżury w CSRG wyliczono na podstawie średnich zarobków ratowników w kopalniach, 
z uwzględnieniem dodatków za dyżury. 
 
Tabela 7. Ilości dniówek osób delegowanych na dyżury w Okręgowych Stacjach 
Ratownictwa Górniczego oraz koszty delegowania w całym KHW S.A. 
Table 7. Numbers of working days of persons delegated for duty in District Stations 
of the Mining Lifesaving and costs of appointing in entire KHW S.A. 

Opis 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. SUMA 
Ilości dniówek delegacyjnych 3900 4290 4706 4446 4264 21 606 

Koszty dniówek delegacyjnych (zł) 1 581 216 1 949 977 2 284 104 2 277 864 2 237 278 10 330 439 
Źródło: materiały KHW S.A. 

 
 W latach 2006 do 2010 koszty łączne KHW S.A. z tytułu oddelegowywania pracowników do 
pogotowia w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego wyniosły 10 330 439 zł. W tym ok-
resie wykorzystano 21 606 dniówek delegacyjnych z tego tytułu. 
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II.3. Koszty dniówek delegacyjnych z tytu u uczestnictwa pracowników 
w obowi zkowych szkoleniach 

 

W tabeli 8 podano ilości dniówek delegacyjnych związanych z oddelegowaniem ratowników na 
obowiązkowe szkolenia w CSRG z zakresu ratownictwa górniczego oraz koszty tych dniówek. 
 Ze wszystkich zakontraktowanych usług szkoleniowych wydzielono tylko te, które bezpośrednio 
dotyczą gotowości ratowniczej. Na podstawie praktyki przyjęto, że, realizuje się około 90% zakon-
traktowanych usług szkoleniowych. Za podstawę wyliczenia kosztów przyjęto średni koszt pracy 
ratowników w KHW S.A. 
 
Tabela 8. Ilość dniówek delegacyjnych utraconych z tytułu 
szkolenia ratowników w CSRG oraz koszty tych dniówek 
Table 8. The numbers of expense account working days lost on account 
of training lifeguards in CSRG and costs of these working days 

Opis 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. SUMA 
Ilość dniówek delegacyjnych 

przypisanych do gotowości ratowniczej 2073 2507 3587 3389 3375  

Koszty dniówek delegacyjnych 
z tytułu szkolenia (zł) 733 197 922 075 1 433 266 1 265 329 1 312 994 5 666 862 

Źródło: materiały KHW S.A. 
 
 Na przestrzeni lat 2006 do 2010 koszty dniówek delegacyjnych z tytułu uczestnictwa ratowni-
ków w obowiązkowych szkoleniach wyniosły 5 666 862 zł. 
 
II.4. Koszty dniówek delegacyjnych z tytu u uczestnictwa pracowników 

w obowi zkowych wiczeniach ratowniczych 
 

W tabeli 9 podano ilości dniówek osób delegowanych przez kopalnie do uczestnictwa w ćwicze-
niach ratowniczych oraz koszty ich delegowania. W ramach obowiązujących przepisów każdy ra-
townik musi uczestniczyć przez 6 dni w roku w ćwiczeniach ratowniczych. Na czas oddelegowania 
wynagrodzenie pracownika jest płacone przez kopalnię. W tym czasie nie wykonuje on żadnych 
prac użytecznych dla macierzystego zakładu. Koszty dniówek osób oddelegowanych na ćwiczenia 
ratownicze wyliczono na podstawie średnich zarobków ratowników w kopalniach. 
 
Tabela 9. Ilości dniówek ratowników delegowanych do obowiązkowych 
ćwiczeń oraz koszty delegowania w całym KHW S.A. 
Table 9. Numbers of working days of lifeguards delegated to compulsory 
exercises and costs of appointing in entire KHW S.A. 

Opis 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. SUMA 
Ilości dniówek delegacyjnych 6378 6264 6228 6324 6780 31 974 

Koszty dniówek delegacyjnych (zł) 2 273 885 2 503 721 2 658 048 2 849 152 3 128 156 13 412 962 
Źródło: materiały KHW S.A. 
 
 W latach 2006 do 2010 koszty łączne KHW S.A. z tytułu oddelegowywania pracowników na 
obowiązkowe ćwiczenia wyniosły 13 412 962 zł. W tym okresie wykorzystano 31 974 dniówek 
delegacyjnych z tego tytułu. 
 
II.5. Koszty dniówek delegacyjnych z tytu u uczestnictwa pracowników 

w badaniach lekarskich specjalistycznych 
 

W tabeli 10 podano ilości dniówek ratowników delegowanych przez kopalnie do przeprowadzenia 
specjalistycznych badań medycznych oraz koszty ich delegowania. Każdy ratownik przechodzi co-
rocznie dodatkowe badania specjalistyczne związane z wykonywanym zawodem. Na czas oddele-
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gowania wynagrodzenie pracownika jest płacone przez kopalnię. W tym czasie nie wykonuje on 
żadnych prac użytecznych dla macierzystego zakładu. Koszty dniówek osób oddelegowanych na 
badania specjalistyczne wyliczono na podstawie średnich zarobków ratowników w kopalniach. 
 
Tabela 10. Ilości dniówek pracowników delegowanych na specjalistyczne 
badania lekarskie oraz koszty delegowania w całym KHW S.A. 
Table 10. Numbers of working days of posted workers to specialist 
medical check-ups and costs of appointing in entire KHW S.A. 

Opis 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. SUMA 
Ilości dniówek delegacyjnych 1126 1188 1626 1460 1500 6900 

Koszty dniówek delegacyjnych (zł) 407 736 482 280 704 838 668 081 702 900 2 965 835 
Źródło: materiały KHW S.A. 
 
 W latach 2006 do 2010 koszty łączne KHW S.A. z tytułu oddelegowywania pracowników na 
obowiązkowe badania lekarskie wyniosły 2 965 835 zł. W tym okresie wykorzystano 6900 
dniówek delegacyjnych z tego tytułu. 
 
II.6. Koszty p acowe z tytu u utrzymywania sta ych pracowników 

w Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego 
 

W tabeli 11 podano ilości i zawody stałych pracowników Kopalnianych Stacji Ratownictwa Gór-
niczego oraz koszty ich wynagrodzeń. W Kopalnianych Stacjach Ratownictwa Górniczego na stałe 
zatrudnieni są: kierownicy i mechanicy sprzętu ratowniczego. Koszty ich wynagrodzeń wyliczono 
na podstawie średnich płac z narzutami stosowanych na tych stanowiskach. 
 
Tabela 11. Ilości pracowników stałych zatrudnionych w Kopalnianych Stacjach 
Ratownictwa Górniczego oraz koszty ich wynagrodzenia w całym KHW S.A. 
Table 11. Numbers of permanent workers employed in Mine Stations 
of the Mining Lifesaving and costs of their remuneration in entire KHW S.A. 

Opis 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. SUMA 
Ilość kierowników KSRG 7 6 6 6 6  

Koszty wynagrodzeń 
kierowników KSRG (zł) 3 020 585 3 396 229 3 626 519 3 828 145 3 920 402 17 791 880 

Ilość mechaników 
sprzętu ratowniczego 21 21 21 21 21  

Koszty wynagrodzeń 
mechaników sprzętu 

ratowniczego (zł) 
1 817 643 2 037 738 2 175 912 2 296887 2 352 241 10 680 421 

SUMA KOSZTÓW (zł) 4 838 228 5 433 967 5 802 431 6 125 032 6 272 643 28 472 301 
Źródło: materiały KHW S.A. 
 
 W latach 2006 do 2010 koszty łączne KHW S.A. z tytułu zatrudnienia stałych pracowników 
w Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego wyniosły 28 472 301 zł. 
 
II.7. Dodatki p acowe z tytu u przynale no ci do dru yny ratowniczej 
 

Zgodnie z obowiązującymi zasadami każdemu ratownikowi przysługuje miesięczny dodatek 
pieniężny do pensji zwany dodatkiem ratowniczym. Ilości ratowników [1] oraz koszty dla kopalń 
wynikające z konieczności wypłaty tego dodatku podano w tabeli 12. 
 Koszty dodatku ratowniczego w skali całego Holdingu mają trend rosnący, co wynika przede 
wszystkim ze wzrostu jednostkowej wartości tego dodatku w kolejnych latach analizy. 
 W latach 2006 do 2010 koszty łączne KHW S.A. z tytułu dodatków ratowniczych wyniosły 
24 388 632 zł. 
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Tabela 12. Ilości ratowników w poszczególnych kopalniach oraz koszty dodatku ratowniczego 
Table 12. Numbers of lifeguards in individual mines and costs of the rescue addition 

Kopalnia 2006 2007 2008 2009 2010 RAZEM 
Ilość ratowników 

KWK „Mysłowice-Wesoła” 291 264 261 265 270  
KWK „Wieczorek” 146 154 147 153 167  

KWK „Murki-Staszic” 320 316 310 313 352  
KWK „Wujek” 306 310 320 323 341  

RAZEM 1063 1044 1038 1054 1130  
Koszty dodatku ratowniczego (zł) 

Koszt jednostkowy na 
1 ratownika brutto (zł/rok) 3 918,36 4 275,48 4 719,6 4 928,16 5 014,68  

KWK „Murki-Staszic” 1 140 243 1 128 727 1 231 816 1 305 962 1 353 964 6 160 711 
KWK „Mysłowice-Wesoła” 572 081 658 424 693 781 754 008 837 452 3 515 746 

KWK „Wieczorek” 1 253 875 1 351 052 1 463 076 1 542 514 1 765 167 7 375 684 
KWK „Wujek” 1 199 018 1 325 399 1 510 272 1 591 796 1 710 006 7 336 491 

RAZEM 4 165 217 4 463 601 4 898 945 5 194 281 5 666 588 24 388 632 
Źródło: materiały KHW S.A. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Sumaryczne koszty gotowości ratowniczej w KHW S.A. podane są w tabeli 13, a w tabeli 14 
podano strukturę procentową tych wydatków odniesioną do ich sumy w poszczególnych latach. 
 
Tabela 13. Sumaryczne koszty gotowości ratowniczej w KHW S.A. 
Table 13. Summary costs of the rescue readiness in KHW S.A. 

Opis 2006 2007 2008 2009 2010 RAZEM 

I. Wydatki zewnętrzne (zł) 
1. Zakup usługi gotowości ratowniczej 

w Centralnej Stacji Ratownictwa 
Górniczego 

1 958 156 2 007 110 2 127 583 2 522 528 2 935 001 11 570 378

2. Zakup aparatury, urządzeń i materiałów 
eksploatacyjnych niezbędnych do 
prowadzenia akcji ratowniczych 

522 207 515 642 543 024 610 178 637 592 2 864 643 

3. Zakup usług w zakresie naprawy oraz 
serwisu aparatury i urządzeń wykorzy-

stywanych w akcjach ratowniczych 
180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 900 000 

4. Zakup usług szkolenia specjalistyczne-
go ratowników oraz osób dozoru w zakre-

sie prowadzenia akcji ratowniczych 
189 057 228 769 347 554 345 481 346 487 1 457 348 

5. Zakup usług medycznych badań 
specjalistycznych ratowników 195 586 288 684 425 956 479 201 509 564 1 898 991 

RAZEM 3 045 006 3 220 205 3 624 117 4 137 388 4 644 624 18 671 360
II. Koszty wewnętrzne (zł) 

1. Koszty dniówek delegacyjnych z tytułu 
oddelegowania pracowników na dyżury 
w Centralnej Stacji Ratownictwa Górni-

czego (pogotowia specjalistyczne) 

1 551 273 1 739 132 1 420 094 1 499 051 1 417 044 7 626 594 

2. Koszty dniówek delegacyjnych z tytułu 
oddelegowania pracowników na dyżury 
w Okręgowych Stacjach Ratownictwa 

Górniczego 

1 581 216 1 949 977 2 284 104 2 277 864 2 237 278 10 330 439

3. Koszty dniówek delegacyjnych z tytułu 
uczestnictwa pracowników w obowiąz-

kowych szkoleniach 
733 197 922075 1 433 266 1 265 329 1 312 994 5 666 862 
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Tabela 13. Cd. 
Table 13. Cont’d 
4. Koszty dniówek delegacyjnych z tytułu 

uczestnictwa pracowników w obowiąz-
kowych ćwiczeniach ratowniczych 

2 273 885 2 503 721 2 658 048 2 849 152 3 128 156 13 412 962

5. Koszty dniówek delegacyjnych z tytułu 
uczestnictwa pracowników w badaniach 

lekarskich specjalistycznych 
407 736 482 280 704 838 668 081 702 900 2 965 835 

6. Koszty płacowe z tytułu utrzymywania 
stałych pracowników w Kopalnianej 

Stacji Ratownictwa Górniczego 
4 838 228 5 433 967 5 802 431 6 125 032 6 272 643 28 472 301

7. Dodatki płacowe z tytułu przynależno-
ści do drużyny ratowniczej 4 165 217 4 463 601 4 898 945 5 194 281 5 666 588 24 388 632

RAZEM 15 550 752 17 494 753 19 201 726 19 878 790 20 737 603 92 863 624
SUMA I + II 18 595 758 20 714 958 22 825 843 24 016 178 25 382 227 111 534 964

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Przedstawione wartości liczbowe mają charakter szacunkowy. Uzyskanie dokładnych danych 
było utrudnione, gdyż wydatki i koszty gotowości ratowniczej są rozproszone w systemach finan-
sowo-księgowych kopalń na różnych kontach i do tego w większości przypadków bez zaznaczenia, 
że dotyczą one gotowości ratowniczej. 
 
Tabela 14. Struktura procentowa wydatków na gotowość ratowniczą w KHW S.A. 
Table 14. Percentage structure of expenses on the rescue readiness in KHW S.A. 

Opis 2006 2007 2008 2009 2010 RAZEM 
I. Wydatki zewnętrzne (%) 

1. Zakup usługi gotowości ratowniczej 
w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego 10,53% 9,69% 9,32% 10,50% 11,56% 10,36% 

2. Zakup aparatury, urządzeń i materiałów 
eksploatacyjnych niezbędnych do prowa-

dzenia akcji ratowniczych 
2,81% 2,49% 2,38% 2,54% 2,65% 2,57% 

3. Zakup usług w zakresie naprawy oraz 
serwisu aparatury i urządzeń wykorzysty-

wanych w akcjach ratowniczych 
0,97% 0,87% 0,79% 0,75% 0,71% 0,81% 

4. Zakup usług szkolenia specjalistycznego 
ratowników oraz osób dozoru w zakresie 

prowadzenia akcji ratowniczych 
1,02% 1,10% 1,52% 1,44% 1,36% 1,31% 

5. Zakup usług medycznych badań 
specjalistycznych ratowników 1,05% 1,39% 1,87% 2,00% 2,01% 1,70% 

RAZEM 16,37% 15,55% 15,88% 17,23% 18,30% 16,74% 
II. Koszty wewnętrzne (zł) 

1. Koszty dniówek delegacyjnych z tytułu 
oddelegowania pracowników na dyżury 

w Centralnej Stacji Ratownictwa 
Górniczego (pogotowia specjalistyczne) 

8,34% 8,40% 6,22% 6,24% 5,58% 6,84% 

2. Koszty dniówek delegacyjnych z tytułu 
oddelegowania pracowników na dyżury 
w Okręgowych Stacjach Ratownictwa 

Górniczego 

8,50% 9,41% 10,01% 9,48% 8,81% 9,26% 

       
3. Koszty dniówek delegacyjnych z tytułu 
uczestnictwa pracowników w obowiązko-

wych szkoleniach 
3,94% 4,45% 6,28% 5,27% 5,17% 5,08% 

4. Koszty dniówek delegacyjnych z tytułu 
uczestnictwa pracowników w obowiązko-

wych ćwiczeniach ratowniczych 
12,23% 12,09% 11,64% 11,86% 12,32% 12,03% 
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Tabela 14. Cd. 
Table 14. Cont’d 
5. Koszty dniówek delegacyjnych z tytułu 
uczestnictwa pracowników w badaniach 

lekarskich specjalistycznych 
2,19% 2,33% 3,09% 2,78% 2,77% 2,66% 

6. Koszty płacowe z tytułu utrzymywania 
stałych pracowników w Kopalnianej 

Stacji Ratownictwa Górniczego 
26,02% 26,23% 25,42% 25,50% 24,71% 25,53% 

7. Dodatki płacowe z tytułu przynależności 
do drużyny ratowniczej 22,40% 21,55% 21,46% 21,63% 22,33% 21,87% 

RAZEM 83,63% 84,45% 84,12% 82,77% 81,70% 83,26% 
SUMA I + II 100,00% 100,01% 100,00% 100,00% 100,00%  

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Ogólnie wydatki na gotowość ratowniczą w KHW S.A. w latach od 2006 do 2010 wyniosły 
111 534 964 zł. Największy udział w tych wydatkach według wartości uśrednionej z lat analizy 
miały następujące pozycje: koszty płacowe z tytułu utrzymywania stałych pracowników w Kopal-
nianej Stacji Ratownictwa Górniczego – 25,5%; dodatki płacowe z tytułu przynależności do druży-
ny ratowniczej – 21,9%; koszty dniówek delegacyjnych z tytułu uczestnictwa pracowników w obo-
wiązkowych ćwiczeniach ratowniczych – 12% oraz koszty dniówek delegacyjnych z tytułu oddele-
gowania pracowników na dyżury w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego – 9,3%. 
 Wydatki zewnętrzne stanowią około 16,7% ogółu wydatków a koszty wewnętrzne około 83,3%. 
 Średnie koszty gotowości ratowniczej w KHW w przedziale lat 2006–2010 wyniosły około 22 
mln zł rocznie – z trendem rosnącym w czasie. Przyjmując średni poziom produkcji węgla rocznie 
na poziomie około 13 mln ton uzyskujemy średnio koszt gotowości ratowniczej przeliczony na 
1 tonę węgla w wysokości około 1,70 zł. 
 Przyjmując z kolei średni poziom zatrudnienia w tych latach pracowników dołowych na pozio-
mie około 16 000 pracowników otrzymujemy około 1400 złotych rocznie na jednego pracownika 
pracującego pod ziemią. 
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Costs of the Rescue Readiness in Mines of the Hard Coal 
on the Example of The Katowice Coal Holding Company 
 
In the article costs of the rescue readiness were described in mines being a member of the Kato-
wice Coal Holding Company. Through costs of the rescue readiness we will think the supplemen-
tary costs in relation to the basic business activity incurred from the title of maintaining Mine Sta-
tions of the Mining Lifesaving, costs of financing of the operations of rescue squads, costs of ex-
ternal services of the readiness associated with the assurance rescue. 
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STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono podstawowe informacje dotyczące pyłu kopalniane-
go. Omówiono kształtowanie się zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i pyłami szkodliwymi dla 
zdrowia oraz zachorowalność na pylicę płuc w polskich kopalniach. Następnie przedstawiono oce-
nę dotychczasowej profilaktyki pyłowej. Na końcu przedstawiono koncepcje poprawy profilaktyki 
pyłowej w polskich kopalniach węgla kamiennego. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo, wybuchy pyłu węglowego, pylica płuc, higiena pracy 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Pyły stanowią cząstki ciała stałego wytwarzane w procesach mechanicznych, unoszone i rozprasza-
ne w gazach, w szczególności w powietrzu [2]. W normie PN-ISO 4225 (1999) zostały sprecyzowa-
ne trzy pojęcia dotyczące pyłu [5]. Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją nazwa pył stanowi ogólny 
termin stosowany do określenia cząstek ciała stałego różnej wielkości i różnego pochodzenia przez 
pewien czas pozostającego i zawieszonego w gazie [2]. Przez pył kopalniany rozumie się pył po-
wstały podczas robót górniczych oraz w trakcie przeróbki wraz z dodatkiem substancji zabezpie-
czających przed wybuchem [8]. Przez pył węglowy rozumie się ziarna węgla przechodzące przez 
sito o oczkach równych 1 1 mm [8]. 
 Występujący w kopalniach węgla kamiennego pył kopalniany: 
– może wybuchnąć (wybuch pyłu węglowego to największa katastrofa, jaka może wydarzyć się 

w kopalni), 
– może być przyczyną choroby zawodowej – pylicy. 
 Jeśli chodzi o podstawy prawne zagrożenia pyłowego, to w Prawie geologicznym i górniczym 
(art. 73) do zagrożeń naturalnych zaliczono m. innymi [6]: 
– zagrożenie wybuchem pyłu węglowego, 
– zagrożenie działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia. 
 Ponadto zagadnienia pyłowe ujęto w następujących aktach wykonawczych do Prawa geologicz-
nego i górniczego [6]: 
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 roku 

w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych [8]. 
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia 

ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach 
górniczych [9]. 

 Wybuchy pyłu węglowego dotyczą jedynie podziemnych kopalń eksploatujących kopaliny pal-
ne (węgiel kamienny i brunatny). Pylica płuc dotyczy natomiast wszystkich kopalń podziemnych 
i odkrywkowych, w których pył jest produktem ubocznym procesów urabiania i transportu skał, 
a w szczególności kopalń zawierających minerały zawierające krystaliczny kwarc [2]. 
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 Na podstawie obserwacji i pomiarów można stwierdzić, że głównymi źródłami zapylenia w ko-
palniach są: 
– praca kombajnów ścianowych i chodnikowych, 
– ruch obudowy, 
– transport urobku, a w szczególności punkty przesypowe, 
– przeróbka węgla (sortowanie, kruszenie). 
 
 
2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ ZAGROŻENIA WYBUCHEM PYŁU WĘGLOWEGO 
 
W latach 2000–2009 w 5 wybuchach pyłu węglowego, metanu i pyłu węglowego oraz metanu 
z udziałem pyłu węglowego wystąpiły 103 wypadki w tym: 
– 58 wypadków śmiertelnych, 
– 31 wypadków ciężkich, 
– 14 wypadków lekkich. 
 W tablicy 1 zastawiono ilość zdarzeń i wypadków powstałych podczas wybuchów pyłu węglo-
wego w kopalniach węgla kamiennego w latach 2000–2009. Jak wynika z tablicy 1 w przedmioto-
wym okresie wystąpiło 5 wybuchów pyłu węglowego, z czego w trzech przypadkach w następstwie 
wybuchu metanu, a w jednym przypadku miał miejsce wybuch metanu z udziałem pyłu węglowe-
go (w KWK „Wujek” Ruch „Śląsk”). W 2002 roku w KWK „Jas-Mos” miał miejsce wybuch pyłu 
węglowego w następstwie nieprawidłowo prowadzonych robót strzałowych. W przypadku wybu-
chu metanu i pyłu węglowego (bądź z udziałem pyłu węglowego) nie sposób jednoznacznie okre-
ślić kto zginął od wybuchu metanu, a kto od wybuchu pyłu węglowego. 
 
Tablica 1 Zestawienie ilości zdarzeń i wypadków powstałych podczas wybuchów 
pyłu węglowego w kopalniach węgla kamiennego w latach 2000–2009 

Rok Ilość zdarzeń 
Wypadki 

Uwagi 
śmiertelne ciężkie lekkie razem 

2000 0 0 0 0 0  
2001 0 0 0 0 0  

2002 2* 13 6 3 22 KWK „Jas-Mos” 
KWK „Rydułtowy” 

2003 0 0 0 0 0  
2004 0 0 0 0 0  
2005 0 0 0 0 0  
2006 1 23 0 1 24 KWK „Halemba” 
2007 0 0 0 0 0  
2008 1 2 0 1 3 KWK „Mysłowice-Wesoła” 
2009 1** 20 25 9 54 KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” 

Razem 5 58 31 14 103  
*KWK „Jas-Mos” – wybuch pyłu węglowego (10 wypadków śmiertelnych, 1 ciężki, 1 lekki). 
*KWK „Rydułtowy” – wybuch metanu i pyłu węglowego (3 wypadki lekkie, 5 ciężkich, 2 lekkie). 
**KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” – wybuch metanu z udziałem pyłu węglowego. 

 
 Nadmienić należy, że przed rokiem 2000 ostatni wybuch metanu i pyłu węglowego wystąpił 
4.02.1987 roku w KWK „Mysłowice” i spowodował 18 wypadków śmiertelnych, 13 ciężkich i 14 
lekkich. Świadczy to o znacznym pogorszeniu w ostatnich latach, w polskich kopalniach węgla ka-
miennego, zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Zagadnienia zagrożenia wybuchem pyłu wę-
glowego oraz ocenę skuteczności działań profilaktycznych w polskich kopalniach węgla kamien-
nego przedstawiono w pracy [1]. 
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3. KSZTAŁTOWANIE SIĘ ZAGROŻENIA PYŁAMI SZKODLIWYMI DLA ZDROWIA 
 
Przez zagrożenie pyłami szkodliwymi dla zdrowia rozumie się występowanie na stanowiskach pra-
cy pyłu wdychalnego lub respirabilnego o stężeniu przekraczającym najwyższe dopuszczalne war-
tości [8]. W kopalniach węgla kamiennego, gdzie zagrożenie to jest największe, występuje ono na 
wielu stanowiskach pracy. Szeregu bowiem procesom technologicznym towarzyszy niekorzystne 
zjawisko wytwarzania i emisji pyłów. Pył unosi się w atmosferze kopalnianej i jest przemieszczany 
wyrobiskami górniczymi wraz z prądami powietrza w kierunku szybów wydechowych. 
 Z punktu widzenia szkodliwości dla zdrowia najistotniejszymi czynnikami są wartość stężenia 
zapylenia powietrza (mg/m3), procentowa zawartość wolnej krystalicznej krzemionki w pyle (%), 
rozdrobnienie pyłu (frakcja) oraz sumaryczny czas oddziaływania pyłów szkodliwych dla zdrowia 
na pracownika. Z danych z grudnia 2009 roku, dotyczących kopalń węgla kamiennego, wynika, że 
w zdecydowanej większości przypadków procentowa zawartość wolnej krystalicznej krzemionki 
w pyle na podziemnych stanowiskach pracy w rejonach ścian oraz drążonych wyrobisk korytarzo-
wych zawierała się w granicach 2–10%, a przekroczenia NDS dla pyłów szkodliwych dla zdrowia 
najczęściej nie przekraczały 10 NDS, choć występowały również w przedziale od 10 NDS do 
20 NDS. Takie poziomy zapylenia powietrza są szkodliwe dla zdrowia i poprzez oddziaływanie 
w dłuższym okresie czasu mogą wywoływać u pracowników chorobę zawodową – pylicę płuc. 
Z drugiej jednak strony pracownicy nie powinni oddychać tak zapylonym powietrzem, ponieważ 
są zobowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej dróg oddechowych, które zgodnie 
z §669 ust. 2 pkt. 2 [9] powinny obniżać szkodliwe oddziaływanie pyłów poniżej dopuszczalnych 
wartości. Tak więc teoretycznie pracownicy powinni oddychać powietrzem o zapyleniu nieprze-
kraczającym NDS. Gdyby tak było, to problem pylicy płuc byłby z pewnością marginalny, jednak 
rzeczywistość przedstawia się diametralnie odmiennie. Pylica płuc, ze względu na skalę zachoro-
walności, stanowi bowiem największy problem spośród wszystkich chorób zawodowych występu-
jących w górnictwie. W latach 1998–2009 w górnictwie węgla, pomimo stosowania środków tech-
nicznych obniżających zapylenie oraz ochron układu oddechowego, nie udało się zapobiec pylicy 
płuc u 5335 pracowników. Warto więc przeanalizować statystykę zachorowalności na pylicę płuc, 
a następnie zastanowić się nad skutecznością stosowanych działań profilaktycznych. 
 

 
 
Rys. 1. Zachorowalność na choroby zawodowe w górnictwie ogółem w latach 2005–2009 
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 Do analizy zachorowalności na pylicę płuc wykorzystano zarówno dane opublikowane przez 
Instytut Medycyny Pracy [7] jak również dane zgromadzone przez Wyższy Urząd Górniczy udo-
stępnione przez czynne kopalnie węgla kamiennego. Na rysunku 1 przedstawiono zachorowalność 
na choroby zawodowe w górnictwie ogółem w latach 2005–2009, która jest w poszczególnych la-
tach 3–4-krotnie większa od łącznej zachorowalności na pozostałe choroby zawodowe. 
 Rysunek 2 przedstawia zachorowalność na pylicę płuc w poszczególnych rodzajach górnictwa 
w latach 2000–2009. 

 

 
 
Rys. 2. Zachorowalność na pylice płuc w poszczególnych 
rodzajach górnictwa w latach 2000–2009 

 
 Zachorowalność na pylice płuc w górnictwie węgla jest od 16 do 38 razy większa, aniżeli łącz-
na zachorowalność na tę chorobę w pozostałych rodzajach górnictwa. 
 W 2009 roku spośród wszystkich chorób zawodowych w poszczególnych rodzajach górnictwa 
największa zachorowalność, kształtująca się w przedziale 57–76%, występuje w zakresie pylicy 
płuc. Na drugim miejscu plasuje się trwały ubytek słuchu. 
 Przedstawione powy ej dane dotycz ce górnictwa w gla nie s  to same z danymi dotycz cymi 
kopal  w gla kamiennego, które aktualnie prowadz  eksploatacj . 
 Widząc potrzebę przeprowadzania analiz, dotyczących czynnych kopalń węgla kamiennego, 
Wyższy Urząd Górniczy opracował stosowne tabele i z udziałem okręgowych urzędów górniczych 
pozyskał dane z tej grupy zakładów górniczych. Przedstawione poniżej rysunki i analizy są oparte 
na tych właśnie danych. 
 Jak widać (rys. 3) pierwszych pięć kopalń, z największą ilością stwierdzonych przypadków py-
licy płuc, odnotowało w 2009 roku mniej więcej tyle samo przypadków tej choroby zawodowej (153 
przypadki), co pozostałe kopalnie razem wzięte (154 przypadki). 
 Rysunek 4 przedstawia zachorowalność na pylice płuc w 2009 roku w czynnych kopalniach węg-
la kamiennego w rozbiciu na pracowników czynnych zawodowo oraz byłych pracowników – eme-
rytów. W 13 kopalniach nie stwierdzono ani jednego przypadku pylicy płuc u czynnego zawodowo 
pracownika. Stwierdzono w nich natomiast 62 przypadki pylicy u byłych pracowników – emery-
tów. Łącznie w 2009 roku w czynnych kopalniach węgla kamiennego stwierdzono 60 przypadków 
pylicy płuc u czynnych zawodowo pracowników i 247 u byłych pracowników – emerytów. Każdy 
z tych 247 pracowników, przed odejściem na emeryturę, miał okresowe badania lekarskie, które nie 
wykazały pylicy płuc. Natomiast badania wykonane po przejściu na emeryturę jednak tę chorobę 
zawodową wykazały. 
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Rys. 3. Zachorowalność na pylicę płuc u pracowników czynnych kopalń węgla kamiennego 
 
 

 
 
Rys. 4. Zachorowalność na pylice płuc w 2009 roku w czynnych kopalniach węgla kamiennego 
w rozbiciu na pracowników czynnych zawodowo oraz byłych pracowników – emerytów 
 
 
 Zjawisko to świadczy o niskiej wykrywalności pylicy płuc, szczególnie we wczesnych stadiach 
rozwoju choroby, podczas okresowych badań lekarskich. Tezę tą potwierdza przypadek wypadku 
śmiertelnego pracownika o sześcioletnim stażu pracy w jednej z kopalń węgla kamiennego, u któ-
rego w zaświadczeniu lekarskim, wystawionym dziewięć miesięcy przed wypadkiem, nie stwier-
dzono przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy, natomiast wykonana po wypadku sek-
cja zwłok wykazała m.in. występowanie w płucach średnio licznych czarnych ognisk pyliczych. 
Występowanie tego zjawiska potwierdza również analiza danych z kolejnych 11 lat. 
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 Rysunek 5 przedstawia sumaryczną zachorowalność na pylicę płuc w KWK w latach 1999–2009 
u pracowników czynnych zawodowo oraz u emerytów. W 4 kopalniach węgla kamiennego w ciągu 
11 kolejnych lat nie stwierdzono ani jednego przypadku pylicy płuc u czynnego zawodowo pracow-
nika. Jednakże stwierdzono w nich 301 przypadków pylicy u byłych pracowników – emerytów. 
Łącznie w latach 1999–2009 w czynnych aktualnie kopalniach węgla kamiennego stwierdzono 516 
(15%) przypadków pylicy płuc u czynnych zawodowo pracowników i 3040 (85%) u byłych pra-
cowników – emerytów. 

 
 

 
 
Rys. 5. Sumaryczna zachorowalność na pylicę płuc w KWK w latach 1999–2009 
u pracowników czynnych zawodowo oraz u emerytów 

 
 Pomimo odnotowanego w 2009 roku spadku zachorowalności na pylicę płuc w kopalniach wę-
gla kamiennego, zachorowalność ta utrzymuje się nadal na bardzo wysokim poziomie i przedwcze-
sne byłoby twierdzenie o wyraźnej i trwałej tendencji spadkowej. Istnieje zatem potrzeba dalszej 
poprawy skuteczności prowadzonych działań profilaktycznych szczególnie w zakresie ochrony zbio-
rowej, której celem jest obniżanie poziomu zapylenia na stanowiskach pracy, jak również bardziej 
efektywnego systemu stosowania środków ochrony indywidualnej dróg oddechowych. 
 
 
4. OCENA DOTYCHCZASOWEJ PROFILAKTYKI PYŁOWEJ 
 
Poszukiwanie nowych i doskonalenie istniejących rozwiązań obniżających zapylenie stanowi klu-
czowy i chyba najważniejszy element w dążeniu do obniżenia zachorowalności na pylicę płuc. Na 
ocenę skuteczności podejmowanych działań profilaktycznych nie trzeba czekać wielu lat, podstawą 
oceny nie musi być bowiem wyłącznie kształtowanie się zachorowalności na pylicę płuc. Efekty 
bowiem można i należy oceniać w krótkim okresie czasu porównując wyniki pomiarów zapylenia 
przed i po realizacji poszczególnych przedsięwzięć profilaktycznych. W tej walce liczy się nie tyle 
ilość urządzeń co faktyczna skuteczność w obniżaniu zapylenia, którą należy potwierdzać pomiara-
mi (wymóg §676 ust. 2 i 3 Rozporządzenia [9]). W przypadku układów zraszających kluczowym 
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elementem, decydującym o ich skuteczności, jest zapewnienie wody o odpowiedniej czystości i nie-
zbędnych stabilnych parametrach. Analizie należałoby zatem poddać problematykę zasilania w wo-
dę przodków górniczych, filtrowania wody, stan rurociągów p.poż. zasadność stosowania środków 
chemicznych zwiększających efektywność zraszania [3]. Wybrane rozwiązania zraszań w kombaj-
nach węglowych przedstawiono w pracy [4]. Niestety w przypadku niektórych maszyn, w tym kom-
bajnów ścianowych i chodnikowych, uzyskanie obniżenia zapylenia poniżej NDS jest niezmiernie 
trudne. Należy więc oczekiwać, że dalszy postęp techniczny pozwoli na wprowadzanie nowych efek-
tywniejszych rozwiązań w tym zakresie. Przykładanie tak wielkiej wagi do obniżania zapylenia, ja-
ko podstawowego elementu przeciwdziałania pylicy płuc, jest spowodowane m. innymi generalnie 
niską skutecznością środków ochrony indywidualnej dróg oddechowych, co potwierdza utrzymują-
ca się na bardzo wysokim poziomie zachorowalność na pylice płuc pomimo stosowania już od wie-
lu lat półmasek przeciwpyłowych, które przecież powinny obniżać szkodliwe oddziaływanie pyłów 
poniżej dopuszczalnych wartości. W tej sytuacji stosowanie środków ochrony indywidualnej dróg 
oddechowych nie powinno być traktowane jako podstawowe rozwiązanie ochrony pracowników 
przed pyłami szkodliwymi dla zdrowia. Wadą półmasek przeciwpyłowych jest to, że obniżają one 
komfort pracy, co ma szczególnie duże znaczenie w przypadku wykonywania znacznego wysiłku 
fizycznego. Istotne znaczenie ma również występowanie na stanowiskach pracy niekorzystnych 
warunków mikroklimatu. Często mówi się, że aby obniżyć zachorowalność na pylicę płuc należy 
podnieść świadomość ludzi, pokazywać jak ciężką chorobą jest pylica płuc i zachęcać do stosowa-
nia półmasek przeciwpyłowych. Jest to słuszne i na pewno istotne, jednak niewystarczające, po-
nieważ nie uwzględnia kilku ważnych elementów, które w pośredni lub bezpośredni sposób wpły-
wają na postępowanie pracowników. 
 Dokonanie prawidłowego doboru odpowiedniej klasy ochronnej półmasek przeciwpyłowych dla 
poszczególnych stanowisk pracy to nie wszystko. Bardzo istotnym bowiem elementem jest zapew-
nienie pracownikom półmasek przeciwpyłowych charakteryzujących się dobrymi właściwościami 
użytkowymi w tym możliwie niskimi oporami oddychania. Bardzo dobrą, godną polecenia, prak-
tyką jest stworzenie możliwości przetestowania półmasek przeciwpyłowych różnych producentów 
przez załogę w trudnych warunkach dołowych w celu oceny ich właściwości użytkowych. Wiado-
mo bowiem, że dobrze oceniane półmaski, w których pracownikom najlepiej się pracuje, będą przez 
nich akceptowane i z większym przekonaniem stosowane. Kolejnym problemem, wpływającym na 
uciążliwość stosowania półmasek przeciwpyłowych, są warunki mikroklimatu. Relatywnie wysoka 
temperatura w miejscu pracy oraz wysoka wilgotność powietrza powodują szybsze męczenie się 
pracowników i obniżanie wydolności organizmu. W takich warunkach stosowanie półmasek prze-
ciwpyłowych może być dla nich szczególnie uciążliwe i stanowić dodatkowe utrudnienie. Należy 
zatem dążyć do stworzenia możliwie najkorzystniejszych, w aspekcie mikroklimatu, warunków pra-
cy poprzez stosowanie optymalnych rozwiązań wentylacyjnych oraz odpowiednich urządzeń kli-
matyzacyjnych. 
 Nawet prawidłowy dobór odpowiedniej klasy ochronnej półmasek przeciwpyłowych i stosowa-
nie tego środka ochrony przez pracownika nie musi zapewniać skutecznej ochrony np. w następu-
jących przypadkach: 
– gdy pracownik nie dokonał prawidłowego dopasowania półmaski jednorazowego użytku do twa-

rzy, poprzez odpowiednią regulację w części przynosowej, przez co większość wdychanego po-
wietrza zamiast przez materiał filtrujący półmaski przepływa przez niedomknięte przestrzenie 
wzdłuż nosa, (w półmaskach wielokrotnego użytku zapewnienie właściwej szczelności dokonu-
je się bez udziału pracownika, gdyż ich część przytwarzowa sama dopasowuje się do kształtu 
twarzy); 

– gdy pracownik stosuje półmaskę przeciwpyłową tylko w okresach maksymalnego zapylenia, pod-
czas gdy przekroczenia NDS dla pyłów szkodliwych dla zdrowia występują również w pozosta-
łych okresach zmiany roboczej. 
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 Doświadczenia praktyczne wskazują, że częstym zjawiskiem jest stosowanie półmasek przeciw-
pyłowych przez pracowników zatrudnionych w ścianach tylko podczas urabiania kombajnem i nie 
stosowanie ich w pozostałych okresach zmiany roboczej. Można mieć poważne wątpliwości, doty-
czące skuteczności takiej ochrony, w przypadku gdy nawet we wlotowym prądzie powietrza świe-
żego do ściany potwierdzono pomiarami występowanie przekroczeń NDS dla pyłów szkodliwych 
dla zdrowia. Według danych z grudnia 2009 roku w zdecydowanej większości ścian (87%) przekro-
czenia NDS dla pyłów szkodliwych dla zdrowia występowały już we wlotowych prądach powie-
trza świeżego. Było to spowodowane głównie prowadzeniem świeżego prądu powietrza wzdłuż dróg 
odstawy urobku jak również odprowadzaniem zapylonego powietrza z drążonych przodków do świe-
żego prądu powietrza do ścian. W grudniu 2009 roku eksploatowano 123 ściany, a do świeżych prą-
dów powietrza do ścian odprowadzano zapylone powietrze z 46 drążonych przodków. 
 Należy podkreślić, że obniżenie szkodliwego oddziaływania pyłów szkodliwych dla zdrowia po-
niżej dopuszczalnych wartości, poprzez stosowanie półmasek przeciwpyłowych, łączy się z konie-
cznością spełnienia szeregu warunków m. innymi takich jak: 
– prawidłowy dobór odpowiedniej klasy sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz określenie zasad 

jego stosowania podczas zmiany roboczej (co wynika m.in. z wymogów §669 ust. 2 pkt. 2 i 3 
Rozporządzenia [9]); 

– jednoznaczne informowanie osób dozoru oraz pracowników o obowiązującej klasie ochronnej 
oraz zasadach stosowania na poszczególnych stanowiskach pracy; 

– skuteczne egzekwowanie przez osoby dozoru obowiązujących zasad od pracowników; 
– stosowanie przez pracowników sprzętu ochrony indywidualnej dróg oddechowych zgodnie z obo-

wiązującymi zasadami oraz instrukcją użytkowania (w tym zapewnienie właściwego dopasowa-
nia do twarzy – szczelności). 

 Mając na uwadze poprawę skuteczności środków ochrony indywidualnej dróg oddechowych na-
leży podejmować wszelkie możliwe działania zmierzające do maksymalnego ograniczenia uciążli-
wości w ich stosowaniu szczególnie poprzez zapewnienie załodze półmasek odpowiedniej klasy och-
ronnej, które charakteryzują się jak najlepszymi właściwościami użytkowymi, a przede wszystkim 
relatywnie niskimi oporami oddychania. 
 Problemu wysokiej zachorowalności na pylicę płuc nie rozwiąże się doraźnymi akcjami lecz po-
przez konsekwentną realizację przemyślanej długofalowej strategii, wytyczanie konkretnych celów 
do realizacji oraz rozliczanie z uzyskanych efektów. Efekty te można oceniać monitorując m.in. ta-
kie zagadnienia jak: 
– kształtowanie się poziomu zapylenia na stanowiskach pracy w wyniku realizacji nowych lub 

doskonalenia istniejących rozwiązań; 
– poprawę wykrywalności pylicy płuc we wczesnych stadiach rozwoju lub nawet symptomów tej 

choroby u czynnych pracowników w wyniku bardziej szczegółowych badań lekarskich (niepo-
koi skala zjawiska stwierdzania pylicy płuc głównie u byłych pracowników kopalń węgla ka-
miennego po przejściu na emeryturę); 

– stosowanie środków ochrony indywidualnej w sposób obniżający szkodliwe oddziaływanie py-
łów poniżej dopuszczalnych wartości (klasa ochronna, zasady stosowania podczas zmiany ro-
boczej, stosowanie zgodnie z instrukcją użytkowania, właściwości użytkowe półmasek itd.); 

– kształtowanie się zachorowalności na pylicę płuc. 
 
 
5. KONCEPCJA POPRAWY PROFILAKTYKI PYŁOWEJ 

W POLSKICH KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO 
 
W dotychczasowym systemie profilaktyki pyłowej w kopalniach węgla kamiennego można wyróż-
nić trzy elementy: 
1. ograniczanie czynnika szkodliwego, 
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2. wyposażenie pracowników w odpowiednie środki ochrony, 
3. profilaktyka medyczno-organizacyjna. 
 W celu poprawy profilaktyki pyłowej należy więc ponownie przeanalizować dotychczas funk-
cjonujące rozwiązania systemowe dotyczące każdego 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 obniże-
nia ilości pyłu wytwarzanego w czasie procesów produkcyjnych oraz zwiększenia skuteczności wy-
trącania 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. Pamiętać należy o tym, że w kopalniach węgla kamiennego zagro-
żonych 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-
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. Wyposa enie pracowników w odpowiednie rodki ochrony 
 

Gdy pomimo ograniczania zapylenia przekracza ono stężenia dopuszczalne (NDS), wówczas stosu-
je się środki ochrony biernej w postaci środków ochrony indywidualnej. Środkami ochrony indywi-
dualnej, przeciwko nadmiernemu zapyleniu, są ochrony układu oddechowego. W kopalniach węgla 
kamiennego stosuje się półmaski filtrujące lub półmaski z wymiennymi filtrami. Sprzęt ten powo-
duje jednak pewne uciążliwości podczas oddychania i jest stosowany przez pracowników niechętnie 
i tylko sytuacjach ocenianych subiektywnie jako zagrożenie. Na rynku istnieje wiele wzorów, mo-
deli i producentów sprzętu filtrującego. 
 Istnieje jednak problem skuteczności stosowanych środków ochrony układu oddechowego. Wy-
daje się, że półmaski filtrujące z wymiennymi filtrami są bardziej skuteczne od półmasek jednora-
zowego użytku przeze wszystkim ze względu na lepsze i niewymagające regulacji przyleganie do 
kształtu twarzy. Niestety w kopalniach węgla kamiennego obserwuje się odchodzenie od tego typu 
sprzętu na rzecz tańszych półmasek jednorazowego użytku, które są wygodniejsze w dystrybucji 
i nie wymagają 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 
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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, umo-
żliwiają stosowanie różnych metod organizacyjnych poprzez zmniejszanie liczby osób przebywa-
jących 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 
mógłby też być powrót do koncepcji stworzenia stanowiska Higienisty Przemysłowego w zakła-
dach górniczych. 
 Reasumując, wstępna analiza wszystkich trzech elementów profilaktyki pylicy płuc w kopalniach 
węgla kamiennego wskazuje na uchybienia lub nieprawidłowości w dotychczasowych procedurach. 
Świadczy o tym nadmierna zachorowalność na pylicę płuc w kopalniach węgla kamiennego. 
 
 
WNIOSKI 
 
1. Wystąpienie w ostatnich latach pięciu wybuchów pyłu węglowego, w czterech przypadkach 

w następstwie bądź z udziałem metanu, w których zginęło 58 górników, świadczy o znacznym 
pogorszeniu zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i wymaga podjęcia działań dla jego ogra-
niczenia. 

2. Pylice płuc stanowią około 75% wszystkich chorób zawodowych w górnictwie. 
3. W latach 1999–2009 w czynnych aktualnie kopalniach węgla kamiennego stwierdzono 516 (15%) 

przypadków pylicy płuc u czynnych zawodowo pracowników i 3040 (85%) u byłych pracow-
ników – emerytów, co świadczy o niskiej wykrywalności pylicy płuc podczas okresowych ba-
dań lekarskich. 

4. Obniżenie zapylenia w wyrobiskach górniczych, poprzez prawidłowo działające układy zrasza-
nia, powinno być podstawowym elementem przeciwdziałania pylicy płuc i wybuchom pyłu węg-
lowego. 

5. W 2009 roku w 87% ścian stwierdzono przekroczenia NDS dla pyłów szkodliwych dla zdrowia 
we wlotowych prądach powietrza świeżego do ścian. 

6.  Zapewnienie odpowiedniej klasy półmasek przeciwpyłowych na stanowiskach pracy i ich cią-
głe stosowanie przez pracowników, gdzie przekraczane są NDS-y dla pyłów szkodliwych dla 
zdrowia, mogą spowodować, w dłuższym okresie czasu, zmniejszenie zachorowalności na py-
licę płuc. 

7. Oprócz zapewnienia pracownikom półmasek o odpowiedniej klasie ochronnej należy zadbać 
o możliwie jak najlepsze właściwości użytkowe, w tym relatywnie niskie opory oddychania. 

8. Przedstawiono koncepcję poprawy profilaktyki pyłowej w kopalniach węgla kamiennego. 
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Coal Dust – The Greatest Enemy of Polish Miner 
 
The paper presents basic data concerning coal dust. It describes the risk of coal-dust explosion and 
risk of morbidity of pneumoconiosis in polish coal mines. Furthermore it describes evaluation of 
actual prophylactic dust and selected technical construction for elimination of dust load. In conclu-
sion presents conception of correction dust prophylactic in polish coal mines. 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono badania dotyczące kultury bezpieczeństwa pracy pra-
cowników górnictwa. Przeprowadzono je na podstawie narzędzia badawczego jakim jest ankieta. 
Badania objęły reprezentatywną, losowo wybraną grupę ludzi, w skład której wchodzili pracow-
nicy dołowi różnych kopalń węgla kamiennego. Ankieta dotyczyła obszarów utożsamianych z kul-
turą bezpieczeństwa, a mianowicie pozwoliła na określenie: wartości autotelicznych i wartości pra-
cy, postaw wobec formalnych norm bezpieczeństwa, związku norm BHP z wynikami pracy, rodza-
ju zachowań ryzykownych i przyczyn ich podejmowania, a także akceptowanych wzorów zacho-
wań pracowników górnictwa. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Bezpieczeństwo pracy, kultura bezpieczeństwa 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Zdobycze cywilizacyjne ostatnich dwóch wieków mają duży wpływ na jakość naszego życia. Jed-
nak postęp technologiczny to nie tylko lepszy komfort życia, możliwość przemieszczania się czy 
powszechny, w krajach rozwiniętych, dostęp do medycyny. 
 Nowe technologie, procesy produkcyjne, a także nowe i zmieniające się wyzwania stawiane przed 
człowiekiem w pracy stwarzają również nieznane dotąd zagrożenia. Oprócz zagrożeń technicznych 
coraz większego znaczenia nabierają zagrożenia społeczne. Mogą one być związane m.in. z ostrą 
rywalizacją na rynku pracy, możliwością utraty pracy czy stosunkami z przełożonymi. Zagrożenia 
te stanowią dla pracowników dodatkowe źródło stresu, osłabiają koncentrację a w efekcie mogą do-
prowadzić do powstawania wypadków. 
 W ostatnich latach istotne stało się zatem pytanie, czy cena, którą ludzkość płaci za dobrodziej-
stwa cywilizacji, nie jest zbyt wysoka? Po serii wielkich katastrof przemysłowych, w obliczu wciąż 
ogromnej liczby wypadków w pracy i poza pracą, zrodziła się potrzeba rozwijania i umacniania kul-
tury bezpieczeństwa [4]. 
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2. PODSTAWY TEORETYCZNE ODNOŚNIE KULTURY BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
 
Badanie kultury bezpieczeństwa pracy w naszym kraju jest zjawiskiem nowym i zajmuje się nim 
dość ograniczona liczba osób. Problematyka kultury bezpieczeństwa – kształtowania bezpiecznych 
postaw i zachowań – była przez wiele lat bagatelizowana. Jednak w ostatnim czasie można zauwa-
żyć ożywioną dyskusję na ten temat. Również polityka Unii Europejskiej w tym zakresie postawiła 
bezpośredni nacisk na kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników. 
 Pojęcie „kultura bezpieczeństwa i higieny pracy” (w skrócie „kultura BHP” lub „kultura bezpie-
czeństwa”) to indywidualna wrażliwość człowieka na zagrożenia, postawa wobec ryzyka, przywią-
zanie do wartości zgodnych z przepisami bezpieczeństwa. Jest to stopień osiągniętej sprawności 
w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzkiego [3]. 
 Istotnym aspektem kultury bezpieczeństwa jest stosunek danej społeczności do ryzyka i zagro-
żeń. Pidgeon wprost definiuje kulturę bezpieczeństwa jako system znaczeń, poprzez który określo-
na grupa ludzi rozumie zagrożenia na świecie. System ten zawiera m.in. wyjaśnienia związane 
z wypadkami – dlaczego i jak powstają [6]. 
 Poziom kultury bezpieczeństwa jest więc wynikiem postaw członków danej społeczności do ry-
zyka, zagrożeń i bezpieczeństwa oraz wartości, które w tym zakresie uważane są za istotne. 
 Pidgeon wyróżnił trzy podstawowe aspekty kultury bezpieczeństwa. Są to [7]: 
1. Normy i zasady w zakresie radzenia sobie z ryzykiem – przyjęte w danej grupie zasady określa-

ją, kiedy ryzyko jest znaczące i wymaga odpowiedniej reakcji, a kiedy można je pominąć czy 
zlekceważyć. 

2. Postawy wobec bezpieczeństwa, które odnoszą się do indywidualnych i grupowych przekonań 
związanych z ważnością bezpieczeństwa. 

3. Refleksyjność związana z bezpieczeństwem, która polega na uczeniu się, czyli wyciąganiu wnios-
ków z rezultatów podejmowanych działań oraz odpowiedniego reagowania na zagrożenia nowe 
i nieznane. 

 Podstawową ideą koncepcji kultury bezpieczeństwa jest kształtowanie i wzmacnianie postaw, 
których podstawą jest wysoka wartość przypisywana zdrowiu i życiu własnemu oraz innych ludzi. 
Wysoka kultura bezpieczeństwa jest związana z utrzymywaniem granicy między niezbędnym ry-
zykiem, które jest nieodłącznym elementem życia i rozwoju, a zapewnieniem bezpieczeństwa i och-
rony przed zagrożeniami. 
 Ocena kultury bezpieczeństwa pracy umożliwia zatem identyfikację obszarów, które wymagają 
poprawy lub wzmocnienia. Może być wykorzystana w trakcie tworzenia programów profilaktycz-
nych oraz do oceny skuteczności tych programów. 
 Badanie kultury bezpieczeństwa pracy to również jeden ze sposobów oceny stanu bezpieczeń-
stwa oraz angażowania pracowników, a także okazja do propagowania pewnych idei i wartości 
w zakładach pracy. 
 
 
3. OCENA POSTAW I ZACHOWAŃ PRACOWNIKÓW GÓRNICTWA JAKO WSTĘP 

DO OKREŚLENIA POZIOMU KULTURY BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
 
Badania kultury bezpieczeństwa pracowników górnictwa przeprowadzono na podstawie narzędzia 
badawczego jakim jest ankieta [8]. Objęły one reprezentatywną, losowo wybraną grupę ludzi, 
w skład której wchodzili pracownicy dołowi dwóch różnych kopalń węgla kamiennego. Ankieta 
dotyczyła obszarów utożsamianych z kulturą bezpieczeństwa, a mianowicie pozwoliła na określenie: 
wartości autotelicznych i wartości pracy, postaw wobec formalnych norm bezpieczeństwa, związ-
ku norm BHP z wynikami pracy, rodzaju zachowań ryzykownych i przyczyn ich podejmowania, 
a także akceptowanych wzorów zachowań pracowników górnictwa [5]. 
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3.1. Warto ci uto samiane z kultur  bezpiecze stwa (warto ci autoteliczne oraz warto ci pracy) 

Warto ci autoteliczne [2]są to trwałe ponadsytuacyjne przekonania jednostki, że określony stan eg-
zystencji (bytu) jest osobiście bądź społecznie preferowany w stosunku do stanu alternatywnego. 
 Stwierdzono, iż liczba powszechnie cenionych wartości (niezależnie od miejsca i czasu) autote-
licznych jest stosunkowo niewielka. Termin „cenionych powszechnie” nie oznacza jednak cenio-
nych w jednakowym stopniu, mogą one bowiem różnić się pozycją w ich hierarchii. Wartości zaj-
mujące pozycje wysokie silniej wpływają na postrzeganie, myślenie, procesy emocjonalno-moty-
wacyjne oraz postawy i zachowanie człowieka, niż zajmujące miejsca dalsze [3]. 
 Badani tworzyli własną hierarchię spośród 10 wartości autotelicznych oraz wartości pracy za-
mieszczonych w narzędziu badawczym (ankiecie), tzn. tych które w badaniach sondażowych osią-
gnęły pozycje wysokie i oceniali je w przedziale punktów od 1 do 10. 
 Zbiorcze wyniki określające odsetek respondentów, którzy poszczególnym wartościom przypo-
rządkowali pozycje czołowe zamieszczono w tabeli 1. 

 
Tabela 1. Hierarchia wartości autotelicznych pracowników dołowych różnych kopalń węgla kamiennego 
Table 1. Hierarchy of autotelic values of employees different coal-mines 

Wartości autoteliczne 

Odsetek wyborów wśród 
pracowników dołowych 

kopalni „X” 
[%] 

Odsetek wyborów wśród 
pracowników dołowych 

kopalni „Y” 
[%] 

Rodzina 42,3 71,9 
Zdrowie 22,8 11,3 

Dobra materialne 5,2 1,6 
Praca zawodowa 11,6 1,6 

Poczucie bezpieczeństwa 5,6 1,9 
Miłość 4,6 2,2 

Dobre stosunki z ludźmi 3,7 0,9 
Możliwość poznania świata 0,6 4,1 

Zainteresowania 2,8 2,2 
Życie towarzyskie 0,8 2,5 
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Rys. 1. Procentowy udział wartości autotelicznych pracowników dołowych kopalni „X” 
Figure 1. Percent participation of autotelic values employees of “X” coal-mine 
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Rys. 2. Procentowy udział wartości autotelicznych pracowników dołowych kopalni „Y” 
Figure 2. Percent participation of autotelic values employees of “Y” coal-mine 

 
 Wartościami autotelicznymi cenionymi najwyżej przez znaczący odsetek respondentów są: ro-
dzina (42,3% pracowników kopalni „X” i 71,9% pracowników kopalni „Y”) oraz zdrowie (22,8% 
i 11,3%), a następnie praca zawodowa, poczucie bezpieczeństwa, dobra materialne, miłość, dobre 
stosunki z ludźmi, zainteresowania, życie towarzyskie oraz możliwość poznania świata. 
 Rodzina i zdrowie zajęły czołowe miejsce wśród pozostałych wartości. Fakt ten wiąże się praw-
dopodobnie z promocją zdrowia w środkach masowego przekazu – telewizja, prasa, radio – jak 
również zdrowym stylem życia. Nie bez znaczenia, jak się wydaje, jest w takim przypadku również 
zmiana stosunku przełożonych i współpracowników wobec osób często korzystających ze zwol-
nień lekarskich oraz wzrastająca świadomość, że zdrowie może być kapitałem umożliwiającym ra-
dzenie sobie w trudnej sytuacji na rynku pracy. 
 Jak wykazała dalsza, pogłębiona analiza, poziom wykształcenia oraz wiek nie różnicują staty-
stycznie badanych pod względem pozycji przypisywanych poszczególnym wartością autotelicznym. 
 W przypadku warto ci pracy ogólną strukturę wyborów pozycji najwyższych prezentuje tabela 2. 
 W przypadku wartości pracy najwyżej cenionymi przez pracowników są: pewność zatrudnienia 
(33,3% pracowników dołowych kopalni „X” oraz 21,3% wśród pracowników kopalni „Y”), wyso-
kie zarobki (26,7% i 25,6%), dobra organizacja pracy (10,6% i 23,1%), poczucie bezpieczeństwa 
w pracy (8,7% i 11,9%), a następnie dobre stosunki międzyludzkie, możliwość awansu, uznanie 
przełożonych i podwładnych, możliwość podwyższenia kwalifikacji, wysoka wydajność pracy oraz 
wykonywanie atrakcyjnych zadań. 
 W sporządzonej hierarchii wartości pracy, bezpieczeństwo zajęło miejsce czwarte wśród pra-
cowników dołowych obu kopalń. Fakt ten oznacza, że bezpieczeństwo może być poświęcone osią-
gnięciu innych, wyżej cenionych wartości. Często wybór sposobu realizacji zadań roboczych po-
dyktowany jest nie względami bezpieczeństwa a możliwościami związanymi z organizacją pracy 
bądź chęcią osiągnięcia wyższych zarobków. 
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Tabela 2. Hierarchia wartości pracy pracowników badanych kopalń węgla kamiennego 
Table 2. Hierarchy of work values of employees of coal-mines 

Wartości pracy 

Odsetek wyborów wśród 
pracowników dołowych 

kopalni „X” 
[%] 

Odsetek wyborów wśród 
pracowników dołowych 

kopalni „Y” 
[%] 

Dobra organizacja pracy 10,6 23,1 
Wysokie zarobki 26,7 25,6 

Dobre stosunki z ludźmi 7,1 2,8 
Pewność zatrudnienia 33,3 21,3 

Poczucie bezpieczeństwa 8,7 11,9 
Uznanie przełożonych lub podwładnych 3,9 2,8 

Możliwość awansu 5,3 5,6 
Możliwość podwyższenia kwalifikacji 2,9 0,9 

Wykonywanie atrakcyjnych zadań 0,7 3,1 
Wysoka wydajność pracy 0,9 2,5 
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Rys. 3. Procentowy udział wartości pracy pracowników dołowych kopalni „X” 
Figure 3. Percent participation of work values employees of “X” coal-mine 
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Rys. 4. Procentowy udział wartości pracy pracowników dołowych kopalni „Y” 
Figure 4. Percent participation of work values employees of “Y” coal-mine 
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3.2. Postawa pracowników górnictwa wobec stosowania formalnych norm bezpiecze stwa 
 

Postawa pracowników to określony, trwały stosunek emocjonalno-oceniający do danego przedmio-
tu lub zjawiska, który wyrażony jest w kategorii: negatywny, obojętny oraz pozytywny [1]. Wyniki 
realizowanych badań pozwoliły stwierdzić, jaka jest postawa pracowników górnictwa wobec stoso-
wania formalnych norm bezpieczeństwa. Zagadnienie to, w aspekcie bezpieczeństwa pracy, jest 
bardzo istotne, ponieważ od postawy załogi zależy, w dużej mierze, zakres dostosowania się pra-
cowników do przepisów, procedur czy instrukcji. Poniższe rysunki przedstawiają postawę pracow-
ników górnictwa wobec stosowania formalnych norm bezpieczeństwa (rys. 5 i 6). 
 Przekonania i opinie formułowane przez pracowników, a dotyczące stosowania formalnych norm 
bezpieczeństwa, sklasyfikowano w grupach odnoszących się do różnych aspektów ich funkcji re-
gulacyjnych. Zebrany materiał posłużył do obliczenia udziału procentowego respondentów wyra-
żających pozytywne i negatywne opinie na temat stosowania norm bezpieczeństwa (tab. 3). 
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Rys. 5. Postawa pracowników dołowych kopalni „X” wobec stosowania norm bezpieczeństwa 
Figure 5. Posture of employees of “X” coal-mine in accordance with application of safety norm 
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Rys. 6. Postawa pracowników dołowych kopalni „Y” wobec stosowania norm bezpieczeństwa 
Figure 6. Posture of employees of “Y” coal-mine in accordance with application of safety norm 
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Tabela 3. Wpływ formalnych norm bezpieczeństwa na poszczególne elementy pracy 
Table 3. Influence of formal safety norm on individual elements of work 

Elementy pracy 

Wpływ formalnych norm 
bezpieczeństwa wśród pracowników

kopalni „X” [%] 

Wpływ formalnych norm 
bezpieczeństwa wśród pracowników

kopalni „Y” [%] 

Pozytywny Brak 
zdania Negatywny Pozytywny Brak 

zdania Negatywny

Efektywność pracy 56,1 10,6 33,3 52,5 23,4 23,1 
Przebieg pracy 61,4 8,7 29,9 55,9 30,3 13,1 

Bezpieczeństwo pracy 77,2 7,1 15,7 78,1 12,5 9,1 
Treść pracy 57,3 7,3 35,4 30,3 53,8 15,3 

Tempo pracy 37,4 8,2 54,4 19,1 29,7 50,6 
Wydajność pracy 49,9 9,4 40,7 35,6 26,6 37,2 
Wyniki produkcji 39,1 12,1 48,8 26,3 44,7 28,1 

Zapewnienie porządku 
i spokoju w pracy 70,2 10,3 19,5 67,8 19,4 11,9 

Zmniejszenie ilości 
wypadków przy pracy 66,7 9,2 24,1 77,2 15,3 6,6 

 
 Według ankietowanych, głównymi przyczynami braku dostosowania się pracowników do wy-
mogów formalnych norm bezpieczeństwa są: 
– Negatywny wpływ na wyniki produkcji (48,8% pracowników kopalni „X” i 28,1% pracowni-

ków kopalni „Y”). 
– Negatywny wpływ na wydajność pracy (40,7% i 37,2%). 
– Niskie zarobki (47,9% i 41,9%). 
– Negatywny wpływ na zakres swobody i inicjatywy w pracy (25,5% i 21,3%). 
– Samo wykonanie normy nie zgodne z rzeczywistością pracy na dole (45,1% i 29,4%). 
– Uznanie zachowań zdroworozsądkowych nad wymogami normy (39,7% i 18,8%). 
– Utrudnienia w realizacji zadań wynikające z konieczności stosowania norm (33,3% i 25,3%). 
– Negatywny wpływ na tempo pracy (54,4% i 50,6%). 
– Uznanie, iż metody wypracowane przez pracowników są lepsze od tych ujętych w normach 

(41,2% i 20,0%). 
– Stanowią przeszkody w terminowym wykonaniu danej czynności (53,3% i 39,1%). 
 Podsumowując powyższe można stwierdzić, że dla większości robotników stosowanie przepi-
sów ma negatywny wpływ na wydajność pracy (40,7% oraz 37,2%), na zakres swobody i inicjaty-
wy w pracy (25,5% i 21,3%), oraz tempo pracy (54,4% i 50,6%). 
 Należy tutaj zauważyć, że w niektórych przypadkach wybory dokonywane przez pracowników 
dołowych kopalni „X” znacznie się różnią od wyborów dokonywanych przez pracowników kopal-
ni „Y” (np. negatywny wpływ na wyniki produkcji (48,8% i 28,1%), samo wykonanie normy nie 
zgodne z rzeczywistością pracy na dole (45,1% i 29,4%), uznanie zachowań zdroworozsądkowych 
nad wymogami normy (39,7% i 18,8%), uznanie, iż metody wypracowane przez pracowników są 
lepsze od tych ujętych w normach (41,2% i 20,0%) oraz stanowią przeszkody w terminowym wy-
konaniu danej czynności (53,3% i 39,1%). Temat ten wymaga dalszej, pogłębionej analizy. 
 
3.3. Akceptowane wzory zachowa  w ród pracowników górnictwa 
 

Diagnoza hierarchii wartości autotelicznych, jak również wartości pracy pozwala na określenie ogól-
nych kierunków dążeń pracowników oraz preferencji w zakresie wyboru środków zaspokajania po-
trzeb lub interesów. O tym, jak człowiek zachowa się w konkretnej sytuacji, jak rozwiąże proble-
my związane z daną sytuacją, by nie popaść w konflikt z innymi, decydują wzory postępowania. 
Są one w uproszczeniu pewnymi schematami działania w określonych sytuacjach. Ich poznanie poz-
wala na przewidywanie zachowań pracowników oraz oczekiwanie zgodnego z nimi postępowania. 

SEP 2011, Sesja: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w kopalniach 

– 1661 –



 

 

 W przeprowadzonych badaniach respondenci określając własne preferencje, poprzez wybór ok-
reślonych wzorów zachowań, wyznaczali stopień rozbieżności między wzorem modelowym 
(zgodnym z wymogami formalnych norm bezpieczeństwa) a wzorem cechującym pracownika: 
– pracującego efektywnie, 
– pracującego bezpiecznie, 
– pożądanego współpracownika, 
– pożądanego podwładnego, 
– pożądanego przełożonego, 
– cenionego przez dozór, 
– cenionego przez robotników. 
Ad. a) 
Ponad 50% badanych pracowników dołowych kopalni „X” uważa, że najefektywniej pracują po-
dejmujący wysokie ryzyko. Natomiast wśród pracowników kopalni „Y” odsetek ten wynosi zale-
dwie 20%. Około 40% pracowników kopalni „X” jest zdania, iż najefektywniejsze są osoby podej-
mujące ryzyko umiarkowane, a wśród robotników kopalni „Y” 44%. Jedynie około 10% stwierdzi-
ło, że efektywnie pracować mogą respektujący wszystkie zasady, przepisy oraz instrukcje (36% 
wśród pracowników kopalni „Y”). 
Ad. b) 
Najbezpieczniej, w opinii ponad 55% badanych pracowników dołowych kopalni „X”, pracują do-
stosowujący się do wszystkich formalnych norm bezpieczeństwa (i prawie 71% wśród badanych 
z kopalni „Y”). Jednak zdaniem około 30% najbezpieczniej pracują podejmujący ryzyko umiarko-
wane (22% badanych kopalni „Y”). Około 15% badanych pracowników kopalni „X” za model bez-
piecznego postępowania uważa wzór cechujący się znacznym stopniem rozbieżności z formalnymi 
normami, czyli wysokim poziomem ryzyka (i zaledwie 7% wśród robotników kopalni „Y”). 
Ad. c) 
26,1% robotników kopalni „X” w roli bezpośredniego współpracownika najchętniej widzi osobę 
postępującą zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa (wśród pracowników kopalni „Y” aż 
59%). Działających w sposób umiarkowanie ryzykowny wybiera ponad 56% pracowników z ko-
palni „X” (35% wśród zatrudnionych w kopalni „Y”), a z podejmującymi ryzyko wysokie chętnie 
pracuje 17,5% badanych (i zaledwie 6% robotników z kopalni „Y”). 
Ad. d) 
31,6% dozoru kopalni „X” swoich podwładnych najchętniej wybierze spośród pracujących zgodnie 
z wzorem modelowym (wśród pracowników kopalni „Y” aż 60%). Ponad 57% uważa, iż najlep-
szym podwładnym jest podejmujący ryzyko umiarkowane (34% badanych z kopalni „Y”), a 10,6% 
w roli tej widzi postępujących w sposób wysoce ryzykowny (i zaledwie 6% robotników kopalni „Y’). 
Ad. e) 
Do roli własnego przełożonego, zarówno robotnicy jak i pracownicy dozoru kopalni „X” (ponad 
42%) wybraliby osobę postępującą i doceniającą postępujących umiarkowanie ryzykownie (i 27% 
w kopalni „Y”). Ponad 36% badanych kopalni „X” przełożonego wybrałoby spośród zachowują-
cych się zgodnie z wzorem modelowym (i aż 63% pracowników z kopalni „Y”). Jednak ponad 
21% robotników i dozoru w roli swojego przełożonego widzi pracownika działającego w sposób 
wysoce ryzykowny (i tylko 10% wśród robotników kopalni „Y”). 
Ad. f) 
W ocenie robotników dozór kopalni „X” najwyżej ceni podejmujących ryzyko wysokie – 56,1% 
(wśród pracowników kopalni „Y” zaledwie 12%). Jedynie 14,1% dozoru postrzega pracowników, 
jako doceniających postępowanie zgodne z wszystkimi normami bezpieczeństwa (i aż 54% wśród 
robotników kopalni „Y”), a 29,8% podejmujących ryzyko umiarkowane (i 33% badanych kopalni „Y”). 
Ad. g) 
Ponad 40% badanych kopalni „X” uważa, że załoga najwyżej ceni podejmujących ryzyko umiar-
kowane (i 32% wśród robotników kopalni „Y”). Jedynie około 15% wybrało wzór zgodny z mode-
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lem zachowania bezpiecznego, jako odpowiadający sylwetce najbardziej cenionej przez pracowni-
ków kopalni „X”, co oznacza, że znaczący odsetek załogi w stopniu najwyższym ceni podejmują-
cych ryzyko wysokie. Wśród pracowników kopalni „Y” odsetek ten kształtował się całkowicie od-
miennie i aż 61% wybrało wzór zgodny z modelem zachowania bezpiecznego, jako odpowiadający 
sylwetce najbardziej cenionej przez pracowników kopalni. 
 Reasumując, pracownicy dołowi kopalni „X” akceptujący ryzykowne wzory zachowań – w róż-
nych sytuacjach i w różnym stopniu – są najchętniej widzianymi członkami zespołów roboczych 
i równocześnie zaliczanymi do najbardziej efektywnych. Pozytywnie oceniają ryzykantów, zarów-
no w roli podwładnych, jak i przełożonych, tym samym wyrażają aprobatę dla wzorów rozbieżnych 
z formalnymi normami bezpieczeństwa. Ryzykujących oceniają ponadto, jako najbardziej efektyw-
nych. 
 Wśród pracowników kopalni „Y” sytuacja jest całkowicie odmienna. Ryzykantów oceniają ne-
gatywnie, a wśród współpracowników, przełożonych i podwładnych chętnie widzą osoby przestrze-
gające formalne normy bezpieczeństwa. 
 
3.4. Ryzykowne zachowania najcz ciej podejmowane przez pracowników górnictwa 

Mianem ryzykownych określono zachowania sprzeczne z obowiązującymi formalnymi normami 
bezpieczeństwa pracy – przepisami, procedurami, instrukcjami. 
 Dla potrzeb artykułu przedstawiono 10 spośród ponad 30 odnotowanych najczęściej podejmo-
wanych ryzykownych zachowań przez pracowników górnictwa. 
 

Zestawienie procentowe najcz ciej podejmowanych ryzykownych zachowa  to: 
1. Niezgodne z przepisami poruszanie się po drogach przewozowych (63,8% pracowników ko-

palni „X” i 37,6% pracowników dołowych kopalni „Y”). 
2. Przebywanie lub poruszanie się na trasach transportowych w czasie prowadzenia transportu 

(57,2% i 37,8%). 
3. Jazda przenośnikiem niedostosowanym do przewozu ludzi (58,1% i 30,5%). 
4. Posługiwanie się urządzeniami lub narzędziami w złym stanie technicznym (53,4 i 47,8%). 
5. Używanie nieprawidłowych narzędzi (44,1% i 39,4%). 
6. Czyszczenie przenośnika taśmowego w ruchu (50,9% i 50,3%). 
7. Przechodzenie przez przenośniki taśmowe, zgrzebłowe w miejscach niedozwolonych (43,4% 

i 29,6%). 
8. Niestosowanie ochron osobistych (49,4% i 36,9%). 
9. Lekceważenie przepisów BHP obowiązujących na terenie kopalni (37,5% i 37,2%). 
10. Praca pod wpływem alkoholu (30,4% i 27,5%). 
 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 reali-
zowanych w kopalni wykazuje, iż najkorzystniejsze efekty uzyskano w przypadku ścisłego ukierun-
kowania 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”, pokazy 

wybuchu pyłu węglowego, np. w Kopalni Doświadczalnej „Barbara”, emisja filmów o tematyce 
odnoszącej się do zagrożeń w kopalni (np. metanowego) nie pozostało bez wpływu na zmniej-
szenie częstości palenia na dole, braku stosowania zabezpieczeń, np. podczas spawania, czy też 
lekceważenia przepisów BHP. 
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– Wprowadzenie bardziej funkcjonalnych masek przeciwpyłowych oraz przekazywane informa-
cje o skutkach pracy w zapyleniu doprowadziło do poprawy w zakresie stosowania masek prze-
ciwpyłowych itp. 

 
3.5. Przyczyny podejmowania ryzykownych zachowa  przez pracowników górnictwa 
 

Według ankietowanych głównymi przyczynami podejmowania ryzykownych zachowań są: 
– Odgórne naciski na szybkie wykonanie zadania (56,7% pracowników dołowych kopalni „X” 

i 74,4% pracowników kopalni „Y”). 
– Nierealne terminy wykonania zadania (43,8% i 40,3%). 
– Błędy w organizacji pracy (46,9% i 64,4%). 
– Brak narzędzi lub urządzeń (36,8% i 54,7%). 
– Nieprzewidywalna, nietypowa sytuacja (35,1% i 27,5%). 
– Niedostosowanie norm do rzeczywistego czasu wykonania zadań (40,3% i 31,6%). 
– Przepisy i procedury niedostosowane do zadań i warunków pracy na dole (42,1% i 24,1%). 
– Brak możliwości wyboru zachowań bezpiecznych w efekcie stosowanej techniki lub technolo-

gii (22,8% i 13,1%). 
– Ułatwienie lub usprawnienie sobie pracy (26,1% i 30,0%). 
– Brak koncentracji, pośpiech (52,6% i 53,1%). 
– Rutyna (56,1% i 47,5%). 
– Bezmyślność, przemęczenie (45,6% i 36,3%). 
– Stres, nerwy, mobbing (50,9% i 41,9%). 
– Zbyt duże nakłady pracy a niewystarczająca ilość ludzi (47,3% i 49,7%). 
– Zastraszanie pracowników przez przełożonego (33,3% i 21,6%). 
 
 
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 
Jak wynika z powyższych badań ankietowych odnośnie postaw i ryzykownych zachowań podejmo-
wanych przez pracowników, otrzymaliśmy wyniki skłaniające do wyciągnięcia pewnych wniosków. 
 Jeżeli chodzi o wartości autoteliczne oraz wartości pracy – wybory dokonywane przez pracow-
ników dołowych obydwu kopalń są dosyć zbieżne. 
 Także postawy pracowników górnictwa wobec stosowania formalnych norm bezpieczeństwa 
dają podobne wyniki. 
 Zaobserwować można dość znaczne różnice w przekonaniach i opiniach dotyczących stosowa-
nia formalnych norm bezpieczeństwa. Temat ten wymaga dalszej pogłębionej analizy. 
 Największe rozbieżności można natomiast zauważyć przy określaniu akceptowanych wzorów 
zachowań wśród pracowników górnictwa. Według robotników dołowych kopalni „X” pracownicy 
akceptujący ryzykowne wzory zachowań – w różnych sytuacjach i w różnym stopniu – są najchęt-
niej widzianymi członkami zespołów roboczych i równocześnie zaliczanymi do najbardziej efek-
tywnych. Pozytywnie oceniają ryzykantów, zarówno w roli podwładnych, jak i przełożonych, tym 
samym wyrażają aprobatę dla wzorów rozbieżnych z formalnymi normami bezpieczeństwa. Ryzy-
kujących oceniają ponadto, jako najbardziej efektywnych. Wśród pracowników kopalni „Y” mamy 
do czynienia z sytuacją całkowicie odmienną, bowiem ryzykantów oceniają negatywnie, a wśród 
współpracowników, przełożonych i podwładnych chętnie widzą osoby przestrzegające formalne nor-
my bezpieczeństwa. 
 Podobnie natomiast widzą ryzykowne zachowania najczęściej podejmowane przez pracowników 
górnictwa oraz wymieniają podobne przyczyny podejmowania ryzykownych zachowań. 
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Comparison of Questionnaire Research Relatively Put and Risky Behaviour 
of Employees Different Coal-Mines as Introduction to Determination 
of Level of Safety Work Culture in Mining Industry 
 
The paper presents research concerning culture safety work employees mining industry. Question-
naire carry it be on base of investigative instrument that. Research have included representative, fate 
chosen group of people, they entered which composition employees of different coal-mines. It con-
cerned questionnaire with culture of safety areas identified. It has allowed: autotelic values, work 
values, postures in accordance with formal norms of safeties, with results of work relationship of 
safety norm, kind of risky behaviour and reasons of taking up, as well as accepted exemplars of be-
haviour of employees of mining industry. 
 
 

SEP 2011, Sesja: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w kopalniach 

– 1665 –



 

 

Wpływ prędkości poruszania się górników 
w niskich wyrobiskach na zmianę tętna 
 
 
Jan Kania, Krzysztof Słota, Zbigniew Słota 
Politechnika l ska, Gliwice 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W komorze ćwiczeń Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego w KWK „Ha-
lemba-Wirek” przeprowadzane są szkolenia i ćwiczenia górników oraz ratowników na potrzeby ko-
palni. Rutynowe ćwiczenia ratowników górniczych zawierają między innymi symulację typowych 
prac ratowniczych oraz poruszanie się wyrobiskami o różnych gabarytach. Podczas takich ćwiczeń 
przeprowadzono analizę prędkości poruszania się górników w wyrobiskach niskich. Podjęto się 
próby określenia wpływu tej prędkości na zmianę tętna. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Pokłady niskie, ergonomia, bezpieczeństwo pracy 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Prognozy rozwoju górnictwa na najbliższe lata wskazują na konieczność eksploatacji przodków 
znajdujących się na coraz większych głębokościach oraz w pokładach cienkich – poniżej 1,5 m gru-
bości. W chwili obecnej pokłady cienkie są prawie całkowicie nieeksploatowane, pomimo stosun-
kowo wysokiego udziału w bazie zasobów przemysłowych, wynoszącej aż 16,5% (660 mln Mg), 
ze względu na uwarunkowania ergonomiczne i występujące zagrożenia. Z doświadczeń przemysło-
wych w Polsce i wielu krajach na świecie wynika, że problem uzyskania wysokiej koncentracji 
produkcji w pokładach cienkich jest bardziej złożony, niż w innych przedziałach grubości eksplo-
atowanych pokładów i należy go rozpatrywać nie tylko w obszarze technicznym i ekonomicznym, 
ale także ergonomicznym. Wydajną pracę w pokładach cienkich ogranicza głównie utrudnienie 
w poruszaniu się górników wzdłuż frontu ściany. Przepisy górnicze dokładnie precyzują jakie po-
winny być wymiary przejścia. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń przyjmuje się wyso-
kość ściany nie mniejszą od 1,4–1,5 m, gdyż przy tej wysokości z punktu widzenia ergonomiczne-
go możliwe jest jeszcze poruszanie się ludzi, jednakże stosunek grubości pokładu do wysokości 
ściany nie powinien być niższy niż 0,7 ze względu na zanieczyszczenia urobku. Poza tym, ze wzglę-
du na możliwość opuszczenia miejsca pracy w przypadku wystąpienia zagrożenia, długość ścian 
niskich ograniczona jest do 250 m. 
 
 
2. METODYKA POMIAROWA 
 
Celem autorów artykułu jest pokazanie wpływu wielkości wyrobiska oraz sposobu i prędkości po-
ruszania się w nim górników na zmiany tętna. W związku z tym wykorzystano komorę ćwiczebną 
Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego oraz badaniu poddano ratowników górniczych wyko-
nujących tam rutynowe ćwiczenia. 
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 Komora została przebudowana w taki sposób, aby odzwierciedlała przestrzeń wyrobiska eks-
ploatacyjnego (ściany) prowadzonej w pokładach cienkich. 
 W celu opracowania prawidłowej metodyki badań [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7] oraz przed przy-
stąpieniem do zasadniczych badań, przeprowadzono pomiary wstępne wraz z ich szczegółową ana-
lizą. Analiza wyników pomiarów pozwoliła na prawidłowe ukierunkowanie badań w ich zasadni-
czej 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. 
 Parametry klimatyczne panujące w komorze (rys. 1) kształtowały się następująco: 
 

 HT1 – 
 HT2 – 
 HT3 – 
 HT4 – 

ts = 26,0°C, 
ts = 26,5°C, 
ts = 27,0°C, 
ts = 26,5°C, 

 = 85%, 
 = 80%, 
 = 80%, 
 = 85%. 

 
 Do ćwiczeń wytypowano tylko jeden zastęp ratowniczy. Zastęp ratowniczy składał się z ratow-
ników górniczych, którzy jednocześnie byli operatorami kombajnów ścianowych. Miało to na celu 
wykonanie zaplanowanych wariantów badań, w których zmieniane były przekroje wyrobisk oraz 
sposób poruszania się. 
 Przed przystąpieniem do ćwiczeń, u każdego z ratowników, przeprowadzane było podstawowe 
badanie lekarskie. Całe ćwiczenie odzwierciedlało sposoby przejścia przez ścianę. 
 Przebieg ćwiczenia przedstawiał się następująco: 
– wejście do komory, 
– przejście przez komorę ćwiczeń (rys. 1) – 10 okrążeń – dystans jednego okrążenia wynosił 26 m, 

łącznie do przejścia było 260 m, 
– odpoczynek 10 minut, 
– przejście przez komorę ćwiczeń (rys. 1) – 20 okrążeń – dystans jednego okrążenia wynosił 26 m, 

łącznie do przejścia było 520 m, 
– zakończenie ćwiczeń – wyjście z komory. 
 Czas przejścia przez komorę ćwiczeń był zmienny i zależny od tempa (prędkości) poruszania 
się górników, co zostało przedstawione na rysunkach 2–11. 
 Ratownicy ubrani byli, zgodnie z przepisami, w standardową odzież roboczą, której opór ciepl-
ny przeprowadzający badania określili jako Icl = 1 clo. 
 Badania przeprowadzono dla następujących warunków: 
– I seria pomiarowa – przejście przez komorę w pozycji pochylonej (ok. 11 m – przekrój komory 

B-B – rys. 1) oraz na czworaka (pozostały dystans – około 15 m), 
– II seria pomiarowa – przejście przez komorę w pozycji na czworaka (cały dystans – 26 m), 
– III seria pomiarowa – przejście przez komorę w pozycji na czworaka (cały dystans – 26 m), 
– IV seria pomiarowa – przejście przez komorę w pozycji na czworaka (cały dystans – 26 m), 
– V seria pomiarowa – przejście przez komorę w pozycji na czworaka (cały dystans – 26 m). 
 Przebieg ćwiczeń był przez cały czas na bieżąco monitorowany. Jak również przez cały czas 
trwania ćwiczeń zapewniona była opieka medyczna dyżurnego lekarza, który jednocześnie decydo-
wał o dopuszczeniu ratowników do ćwiczeń. 
 Dodatkowym zabezpieczeniem była linka, dająca możliwość ćwiczącym przerwania testu w do-
wolnym momencie (na przykład, gdyby ratownik źle się poczuł). W przypadku uruchomienia za-
bezpieczenia, nawiew ciepłego powietrza do komory zostałby przerwany i włączyłaby się dodatko-
wa wentylacja. 
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Rys. 1. Widok komory ćwiczebnej wraz z przekrojami 
Figure 1. View along of schooling chamber with sections 

 
 Podczas ćwiczeń w Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego środowisko określono jako 
ciepłe i gorące. Odzwierciedlało to stan faktyczny, z jakim styczność mają górnicy pracujący pod 
ziemią. 
 W związku z powyższym, określono potrzebne do badań i analiz parametry fizjologiczne orga-
nizmu: 
– ciśnienie tętnicze krwi (mierzone na początku, po 10 okrążeniach i na końcu ćwiczeń), 
– tętno (mierzone przed ćwiczeniami, po każdym okrążeniu i na koniec ćwiczeń), 
– ilość wydzielonego potu (na podstawie utraty wagi ciała podczas ćwiczeń), 
– temperatura skóry i temperatura wewnętrzna (mierzone przed ćwiczeniami, po każdym okrąże-

niu i na koniec ćwiczeń). 
 Dodatkowo określono następujące parametry: 
– przybliżony wydatek energetyczny, 
– temperatury termometru suchego i wilgotnego oraz wilgotność względna powietrza w poszcze-

gólnych miejscach komory ćwiczeń, 
– prędkość powietrza, 
– czas wykonywania ćwiczeń, 
– sposób ubrania i rodzaj używanego sprzętu ratowniczego, 
– aklimatyzacja, waga i wiek ratownika. 
 Dodatkowym elementem badań w KSRG było wypełnianie ankiet przez biorących udział w ćwi-
czeniach ratowników. 
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3. POMIARY ORAZ ANALIZA BADAŃ W KOMORZE ĆWICZEŃ 
 
Przebieg ćwiczeń ratowników górniczych w KSRG opisano przedstawionej metodyce badań. W ni-
niejszym rozdziale przedstawiono wyniki pomiarów (rys. 2–11) i próbę ich analizy. 
 W czasie ćwiczeń prowadzonych w Kopalnianej Stacji Ratownictwa uzyskano dużą liczbę da-
nych pomiarowych, które obrazują zmiany tętna w zależności od sposobu i prędkości poruszania 
się ratowników górniczych. Poniżej zamieszczono wybrane wykresy z uzyskanymi wynikami po-
miarów (rys. 2–11). 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 26 52 78 104 130 156 182 208 234 260

przebyta droga, m

cz
as

, s

70

80

90

100

110

120

130

140

t
tn

o,
 u

d.
/m

in
.

10 okrążeń - I seria czas-droga

10 okrążeń - I seria tętno-droga

 
 
Rys. 2. Zależność zmiany tętna ratowników górniczych od ich sposobu 
i prędkości poruszania się dla I serii pomiarowej – przebyty dystans 260 m 
Figure 2. Dependence of pulse change from manner and speed of moving 
of lifeguards for I measuring series – stayed distance 260 m 
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Rys. 3. Zależność zmiany tętna ratowników górniczych od ich sposobu 
i prędkości poruszania się dla II serii pomiarowej – przebyty dystans 260 m 
Figure 3. Dependence of pulse change from manner and speed of moving 
of lifeguards for II measuring series – stayed distance 260 m 
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Rys. 4. Zależność zmiany tętna ratowników górniczych od ich sposobu 
i prędkości poruszania się dla III serii pomiarowej – przebyty dystans 260 m 
Figure 4. Dependence of pulse change from manner and speed of moving 
of lifeguards for III measuring series – stayed distance 260 m 
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Rys. 5. Zależność zmiany tętna ratowników górniczych od ich sposobu 
i prędkości poruszania się dla IV serii pomiarowej – przebyty dystans 260 m 
Figure 5. Dependence of pulse change from manner and speed of moving 
of lifeguards for IV measuring series – stayed distance 260 m 
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Rys. 6. Zależność zmiany tętna ratowników górniczych od ich sposobu  
i prędkości poruszania się dla V serii pomiarowej – przebyty dystans 260 m 
Figure 6. Dependence of pulse change from manner and speed of moving 
of lifeguards for V measuring series – stayed distance 260 m 
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Rys. 7. Zależność zmiany tętna ratowników górniczych od ich sposobu 
i prędkości poruszania się dla I serii pomiarowej – przebyty dystans 520 m 
Figure 7. Dependence of pulse change from manner and speed of moving 
of lifeguards for I measuring series – stayed distance 520 m 
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Rys. 8. Zależność zmiany tętna ratowników górniczych od ich sposobu 
i prędkości poruszania się dla II serii pomiarowej – przebyty dystans 520 m 
Figure 8. Dependence of pulse change from manner and speed of moving 
of lifeguards for II measuring series – stayed distance 520 m 
 
 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 26 52 78 104 130 156 182 208 234 260 286 312 338 364 390 416 442 468 494 520

przebyta droga, m

cz
as

, s

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

t
tn

o,
 u

d.
/m

in
.

20 okrążeń - III seria czas-droga

20 okrążeń - III seria tętno-droga

 
 
Rys. 9. Zależność zmiany tętna ratowników górniczych od ich sposobu 
i prędkości poruszania się dla III serii pomiarowej – przebyty dystans 520 m 
Figure 9. Dependence of pulse change from manner and speed of moving 
of lifeguards for III measuring series – stayed distance 520 m 
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Rys. 10. Zależność zmiany tętna ratowników górniczych od ich sposobu 
i prędkości poruszania się dla IV serii pomiarowej – przebyty dystans 520 m 
Figure 10. Dependence of pulse change from manner and speed of moving 
of lifeguards for IV measuring series – stayed distance 520 m 
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Rys. 11. Zależność zmiany tętna ratowników górniczych od ich sposobu 
i prędkości poruszania się dla V serii pomiarowej – przebyty dystans 520 m 
Figure 11. Dependence of pulse change from manner and speed of moving 
of lifeguards for V measuring series – stayed distance 5200 m 
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 Z przeprowadzonych badań w komorze ćwiczeń oraz wykonanych analiz z uzyskanych danych 
wynika, że: 
– prędkość poruszania się ratowników dla cyklu 10 okrążeń – 260 m wynosiła od 0,17 m/s (rys. 5), 

0,19 m/s (rys. 6), 0,22 m/s (rys. 4), 0,38 m/s (rys. 2) do 0,42 m/s (rys. 3); 
– prędkość poruszania się ratowników dla cyklu 20 okrążeń – 520 m wynosiła od 0,17 m/s (rys. 10), 

0,19 m/s (rys. 11), 0,22 m/s (rys. 9), 0,40 m/s (rys. 8) do 0,44 m/s (rys. 7); 
– porównując wyniki pomiarów dla I i II serii pomiarowej (różniących się między sobą sposobem 

poruszania się) zauważono, że ciągłe poruszanie się w pozycji stałej na czworaka jest mniej mę-
czące niż poruszanie w pozycji zmiennej na czworaka i pochylonej (rys. 2, 3, 7 i 8); 

– zmniejszenie prędkości poruszania się ratowników z 0,42 m/s (rys. 3) do 0,17 m/s (rys. 5) dla 
cyklu 10 okrążeń skutkuje zmniejszeniem wielkości przyrostu tętna (z 56 na 20 uderzeń na mi-
nutę) i maksymalnej wartości tętna (138 uderzeń na minutę dla prędkości 0,42 m/s i 110 ude-
rzeń na minutę dla prędkości 0,17 m/s); 

– zmniejszenie prędkości poruszania się ratowników z 0,4 m/s (rys. 8) do 0,17 m/s (rys. 10) dla 
cyklu 20 okrążeń skutkuje zmniejszeniem wielkości przyrostu tętna (z 62 na 37 uderzeń na mi-
nutę) i maksymalnej wartości tętna (150 uderzeń na minutę dla prędkości 0,40 m/s i 125 ude-
rzeń na minutę dla prędkości 0,17 m/s); 

– ratownicy osiągali 90% wartości tętna maksymalnego najczęściej po III okrążeniu, to jest po 
przejściu dystansu 78 m, następnie z każdym okrążeniem wartość tętna nieznacznie rosła. 

 
 
PODSUMOWANIE 
 
W niniejszym artykule przedstawiono wyłącznie zmianę tętna ratowników górniczych podczas wy-
konywanych przejść przez komorę badawczą i tylko dla tego parametru przedstawiono wykresy 
i analizy. Wykonano również pomiary innych parametrów fizjologicznych, między innymi tempera-
tury wewnętrznej, temperatury skóry oraz ilości wydzielonego potu (mierzonej na podstawie zmia-
ny masy ciała). Wyniki tych pomiarów oraz ich analizy zostaną przedstawione w oddzielnym arty-
kule. 
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Influence of Speed of Moving of Miners 
in Low Excavations for Change of Pulse 
 
In chambers of Mining Stations of “Halemba-Wirek” coal-mine are carried exercises of miners and 
life-guards. Practice exercises of workers include simulation of typical rescue works and simulation 
of moving in different excavations. It carries analysis of speed of moving of miners during such 
exercises in low excavations. Attempts of determination of influences of this speed take on change 
of pulse. 
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Podmioty zewnętrzne w ruchu zakładów górniczych 
 
 
Walter Menzel, Marek Pytlik 
UGBKUE w Katowicach 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono doświadczenia w zakresie czynności wykonywanych 
przez podmioty w ruchu zakładów górniczych oraz wskazania dotyczące sporządzania dokument-
tacji w tym zakresie. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Przedsiębiorca, podmiot, zakład górniczy 
 
 
 
I. PODSTAWY PRAWNE 
 
Temat poniższych rozważań wyjaśnią przedstawione poniżej postanowienia przepisów rozporzą-
dzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych za-
kładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z poźn. zm.), a mianowicie: 
 §2.1. Przepisy rozporz dzenia stosuje si  do: 

1) przedsi biorców, 
2) pracowników zatrudnionych w ruchu podziemnych zak adów górniczych, zwanych dalej „za-

k adami górniczymi”. 
 2. Przepisy rozporz dzenia stosuje si  odpowiednio do: 

1) podmiotów wykonuj cych w zakresie swej dzia alno ci zawodowej powierzone im czynno ci 
w ruchu zak adu górniczego, zwanych dalej „podmiotami”, 

2) osób niewymienionych w ust. 1 pkt 2, je eli wykonuj  prace lub przebywaj  w zak adzie gór-
niczym. 

 W warunkach gospodarki rynkowej zakłady górnicze powierzają innym podmiotom gospodar-
czym czynności w ruchu zakładu górniczego, uznając tym opłacalność realizacji takiej umowy. 
Oprócz względów ekonomicznych za ich zatrudnianiem przemawia wielokrotnie interdyscyplinar-
ny zakres robót, do wykonania których zatrudniani są specjaliści, jakimi nie dysponują kopalnie. 
Zachodzi więc konieczność współpracy z podmiotami oferującymi usługi nie tylko w sferze gos-
podarczej, ale również warunków pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Zawiłość zbioru 
obowiązujących przepisów oraz rozdział kompetencji organów kontrolnych w omawianym zakre-
sie mogą powodować w konsekwencji błędy proceduralne wyjaśniane niestety post fatum w toku 
badania przyczyn i okoliczności zaistniałych zdarzeń lub wypadków przez organy nadzoru górni-
czego. 
 Celowym jest więc przypomnieć podstawowe akty prawne dotyczące omawianych spraw, w tym 
podmiotów wykonujących w zakresie swej działalności zawodowej powierzone im czynności w ru-
chu zakładu górniczego: 

ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. 
Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, 
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ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. 
zm. 3) wraz z aktami wykonawczymi. 
Jaki jest zatem w świetle Prawa geologicznego i górniczego status podmiotów wykonujących 

w zakresie swej działalności zawodowej powierzone im czynności w ruchu zakładu górniczego, 
a w szczególności pracowników (osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych) tych podmiotów? 

Biorąc pod uwagę fakt, że przepisy cytowanego na wstępie rozporządzenia Ministra Gospo-
darki z dnia 28 czerwca 2002 r., stosuje się odpowiednio do podmiotów wykonujących w zakresie 
swej działalności zawodowej powierzone im czynności w ruchu zakładu górniczego można stwier-
dzić, że pracownicy tych podmiotów podlegają tym samym prawom i obowiązkom jak odpowia-
dający im pracownicy zakładu górniczego. 

Podkreślić jednak należy, że powyższa teza nie może dotyczyć spraw związanych z uwarun-
kowaniami stosunku pracy i wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
Pracy. 

Jeżeli przyjmiemy postawioną wyżej tezę za słuszną to zapewnione powinno być, aby kierow-
nik ruchu zakładu górniczego zastosował kryteria dopuszczenia pracownika podmiotu do pracy 
w ruchu zakładu górniczego takie same, jakie stosuje w odniesieniu do pracownika zakładu gór-
niczego, w tym osób kierownictwa i dozoru ruchu podmiotu, jeżeli osoby te wykonują czynności 
w ruchu zakładu górniczego. Kryteria ogólne określono w §§16, 17 i 19 cytowanego na wstępie 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. 
 §16. Pracownik mo e by  dopuszczony do pracy w ruchu zak adu górniczego, je eli: 

1) posiada wymagane kwalifikacje lub potrzebne umiej tno ci do wykonywania pracy, 
2) odby  aktualne przeszkolenia w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy, 
3) posiada dostateczn  znajomo  przepisów oraz zasad bezpiecze stwa i higieny pracy, 
4) w wyniku bada  lekarskich oraz innych wymaganych bada  zosta  uznany za zdolnego do 
wykonywania okre lonej pracy. 

 §17.1. Dopuszczenie do pracy osób zatrudnionych w kierownictwie i dozorze ruchu zak adu gór-
niczego, których zakres czynno ci obejmuje sprawy: 
1) techniki strza owej, 
2) przewietrzania i zwalczania zagro e : py owego, po arowego, metanowego, wyrzutami ga-
zów i ska , 
3) zagro enia t paniami, 
4) podsadzania wyrobisk górniczych, 
5) ruchu wyci gów szybowych 
– mo e nast pi  tylko po uko czeniu przez te osoby specjalistycznego przeszkolenia, powta-
rzanego co pi  lat. 
2. Odbycie specjalistycznego przeszkolenia, o którym mowa w ust. 1, jest wymagane równie  od 
pracowników przed dopuszczeniem ich do pracy w ruchu zak adu górniczego na stanowiskach: 
1) górnika, 
2) górnika rabunkarza, 
3) cie li szybowego. 
(…) 
§19.1. Pracownik mo e by  zatrudniony na nowym stanowisku pracy po odbyciu przeszkolenia 
w zakresie: 
1) zagro e  wyst puj cych na tym stanowisku, 
2) sposobów ochrony przed zagro eniami, o których mowa w pkt 1, 
3) metod bezpiecznego wykonywania prac. 
2. Instrukta  stanowiskowy powinny prowadzi  osoby kieruj ce pracownikami, przeszkolone 
w zakresie metod prowadzenia instrukta u. 
3. Pracownicy, którzy byli nieobecni w pracy d u ej ni  6 miesi cy, po powrocie do pracy po-
winni by  ponownie przeszkoleni w zakresie bezpiecznego wykonywania okre lonych prac. 
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II. OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY I ZLECENIOBIORCY 
 
Rozpoczęcie wykonywania czynności w ruchu zakładu górniczego przez podmioty, w rozumieniu 
cytowanego na wstępie §2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r., 
musi być poprzedzone działaniami, na które wskazuje §14 tego rozporządzenia. 

§14.1. Kierownik ruchu zak adu górniczego, przed przyst pieniem podmiotów do wykonywania 
pracy w ruchu zak adu górniczego, okre la na pi mie szczegó owy podzia  obowi zków mi dzy 
osobami kierownictwa i dozoru ruchu zak adu górniczego a podmiotem, w celu zapewnienia bez-
piecznych warunków pracy i koordynacji prac. 
2. Okre laj c obowi zki, o których mowa w ust. 1, uwzgl dnia si  w szczególno ci: 
1) zasady wspó pracy mi dzy osobami kierownictwa i dozoru ruchu zak adu górniczego a pod-
miotem w zakresie organizacji pracy, bezpiecze stwa, ochrony zdrowia i zapobiegania ryzyku 
zawodowemu oraz wzajemnego informowania si  o istniej cym ryzyku, 
2) organizacj  przeszkolenia pracowników wykonuj cych prace w zakresie obowi zuj cych 
w zak adzie górniczym przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz bezpie-
cze stwa po arowego, wyst puj cych zagro e , porz dku i dyscypliny pracy, zasad czno ci 
i alarmowania, znajomo ci rejonu prac, a tak e zg aszania wypadków i zagro e , 
3) zasady i warunki dostarczania materia ów, urz dze , sprz tu i dokumentów kartograficz-
nych. 
3. Kierownik ruchu zak adu górniczego powiadamia w a ciwy organ nadzoru górniczego o pod-
j ciu prac w ruchu zak adu górniczego przez podmiot najpó niej w dniu ich rozpocz cia. 
Należy tu stwierdzić, że często określony przez kierownika ruchu zakładu górniczego podział 

obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego a podmiotem nie 
wyczerpuje we właściwy sposób przesłanek zawartych w ust. 2 cytowanego wyżej §14, które w de-
cydujący sposób stanowią o bezpieczeństwie w toku procesu pracy. 
 
 
III. ROLA ORGANÓW NADZORU GÓRNICZEGO 
 
Nadzór górniczy (specjalistyczny urząd górniczy – Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych Urzą-
dzeń Energomechanicznych) wykonując swoje zadania stosuje odrębny program (plan) kontroli 
lub rozpoznania w tym zakresie. Sprawdzeniu i weryfikacji podlegają: 
1. Zawarcie umowy cywilno-prawnej z podmiotem. 
2. Uregulowania wewn trzne (przedsi biorcy/zak adu górniczego) w sprawach powierzania pod-
miotom wykonuj cym w zakresie swej dzia alno ci zawodowej czynno ci w ruchu zak adu górnicze-
go, dotycz ce w szczególno ci: 

organizacji i dokumentowania szkole , 
trybu dopuszczania podmiotu do robót, 
trybu przekazania miejsca pracy przed rozpocz ciem robót, 
trybu odbioru technicznego robót, 
trybu przekazania miejsca pracy po zako czeniu robót. 

3. Zgodno  uregulowa  wewn trznych (przedsi biorcy/zak adu górniczego), o których mowa 
w punkcie 2 z wymaganiami §14 rozporz dzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 ro-
ku w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy (…) w podziemnych zak adach górniczych. 
4. Zgodno  zatwierdzonych dokumentów w odniesieniu do podmiotu, o którym mowa w punkcie 1 
z uregulowaniami wewn trznymi (przedsi biorcy/zak adu górniczego), o których mowa w punkcie 2 
i/lub – gdy ma to zastosowanie – z wymaganiami §14 cytowanego rozporz dzenia. 

Podkreślić należy, że zaprezentowany wyżej zakres przeprowadzanych kontroli lub rozpozna-
nia stosuje się odpowiednio do osób nie wymienionych w ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gos-
podarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (…) w podziemnych 
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zakładach górniczych, jeżeli wykonują prace lub przebywają w zakładzie górniczym – gdy ma to 
zastosowanie. 
 
 
IV. STWIERDZONE UCHYBIENIA 
 
W dalszej części referatu szczegółowo zaprezentowane zostały najczęściej spotykane uchybienia 
i błędy dostrzegane przez nadzór górniczy, wskazując równocześnie na propozycje oczekiwanych 
rozwiązań w omawianej tematyce. 

W schemacie organizacyjnym podległość osób dozoru ruchu podmiotu a zakładu górniczego 
jest podwójna, tzn. osoba dozoru ruchu podmiotu ma dwóch tzw. „szefów”, co jest niezgodne 
ze „Schematem organizacyjnym zakładu górniczego z określeniem pionów i służb technicznych 
oraz stanowisk kierownictwa i dozoru ruchu”, będącym załącznikiem nr 1 do części szczegół-
łowej Planu Ruchu Zakładu Górniczego. Zdarza się, że „wyższa” rangą osoba dozoru ruchu 
z podmiotu posiadająca zakres czynności zatwierdzony przez kierownika ruchu zakładu górni-
czego (KRZG) podlega „niższej” rangą osobie dozoru ruchu zakładu górniczego, np. Kierownik 
Działu Energomechniacznego (KDEM) podmiotu podlega Głównemu Mechanikowi zakładu 
górniczego, która jest osobą wyższego dozoru ruchu. 

 Zdarza się, że w schemacie organizacyjnym umieszcza się inne osoby niebiorące udziału w kon-
kretnych pracach wykonywanych przez podmiot w ruchu zakładu górniczego. Jeżeli jest to nie-
zbędne, to pozycje takie należy na schemacie oznaczyć szczególnie i wyjaśnić ich znaczenie, np. 
w legendzie do schematu. 

Często „na wyrost”, w schemacie organizacyjnym konkretnego zakresu robót, umieszcza się 
KDEM podmiotu z odpowiednim zakresem czynności w sytuacji, gdy do nadzoru/dozoru nad 
wykonywaniem robót uprawniona jest osoba średniego dozoru ruchu. W konsekwencji działa-
nia „na wyrost”, następuje podporządkowanie KDEM podmiotu osobie średniego dozoru ruchu 
zakładu górniczego. 
Absurdalnymi są sytuacje, kiedy ze schematu organizacyjnego wynika, że osoba dozoru ruchu 
podmiotu podlega przodowemu lub innemu pracownikowi brygady w ruchu zakładu górnicze-
go. 
Dopuszczając osobę dozoru ruchu podmiotu do pracy w ruchu zakładu górniczego sporządza 
się dla niego zakres czynności, który wielokrotnie jest tym samym dokumentem jaki wynika ze 
stosunku pracy u pracodawcy, tj. podmiotu, a KRZG jedynie go zatwierdza. W ten sposób pow-
staje zakres czynności w wielu przypadkach odbiegający od czynności, które należy wykonać 
w związku z pracami planowanymi do wykonania przez podmiot w ruchu zakładu górniczego. 
Spotyka się niekiedy zakresy czynności dla osób kierownictwa w ruchu zakładów górniczych 
np. KDEM sprawowanego przez KDEM podmiotu, co jest niezgodne ze schematem organiza-
cyjnym zamieszczonym w planie ruchu zakładu górniczego. Gdy istnieje jednak taka konie-
czność to można np. osobie KDEM podmiotu powierzyć obowiązki zastępcy KDEM w ruchu 
zakładu górniczego w zakresie prac planowanych do wykonania przez podmiot. 
Również „na wyrost”, jednemu pracownikowi podmiotu (np. osobie dozoru ruchu) określa się 
w zakresie czynności w ruchu zakładu górniczego kilka zadań, np. jako osoby dozoru ruchu, ja-
ko rewidenta szybowego a nawet jako spawacza, gdy tymczasem świadectwo okresowych ba-
dań lekarskich kwalifikuje tego pracownika do pracy jako osobę dozoru ruchu. 
Bardzo częstymi uchybieniami podczas wykonywania czynności w ruchu zakładu górniczego 
przez podmioty, stanowią nieprawidłowo sporządzone technologie, a w szczególności techno-
logie prac szczególnie odpowiedzialnych oraz innych prac w rozumieniu robót i prac szybo-
wych, o których mowa w punktach 5.29. oraz 5.30. załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (…) w pod-
ziemnych zakładach górniczych. Najczęściej spotyka się niekompletność dokumentacji techno-
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logii w zakresie określonym przepisami. Niedopełnienie uwarunkować prawnych stanowi więc 
w tych przypadkach wykroczenie, którego ujawnienie skutkuję karą grzywny. 

 
 

V. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ 
 
Zebrane doświadczenia w zakresie kontroli czynności wykonywanych przez podmioty w ruchu za-
kładów górniczych pozwalają na sporządzenie wykazu zagadnień formalno-organizacyjnych, któ-
rych odpowiednie wykorzystanie może przyczynić się do wypełnienia przesłanek zawartych w §14 
ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy (…) w podziemnych zakładach górniczych podczas ustalania podziału obowiązków 
między osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego a podmiotem. 
1. Schemat organizacyjny dla czynności wykonywanych przez podmioty w ruchu zakładu górni-

czego, wskazujący zależność organizacyjną pomiędzy osobami dozoru ruchu oraz wskazujący 
pracownikom podmiotu jaka jest struktura organizacyjna zakładu górniczego. 

 Należy zwrócić uwagę na zachowanie zgodności ze schematem zawartym w załączniku nr 1 do 
części szczegółowej Planu Ruchu Zakładu Górniczego. 

2. Wykaz osób kierownictwa i dozoru ruchu podmiotu, w przypadku gdy umowa i schemat orga-
nizacyjny przewidują takie osoby. 

 Schemat powinien wskazywać tylko te osoby, które uczestniczą w czynnościach wykonywa-
nych przez podmioty w ruchu zakładu górniczego. 

3. Wykaz osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego upoważnionych do koordynacji, 
nadzoru i kontroli czynności wykonywanych przez podmiot. Jeśli jest kilka osób kordynują-
cych i/lub nadzorujących, to należy wskazać jakie są ich zakresy kompetencji, ze zwróceniem 
uwagi na ich odrębność. 

4. Potwierdzone kopie stwierdzenia kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu oraz innych 
pracowników podmiotu, gdy ma to zastosowanie. 

5. Zakresy czynności kierownictwa i osób dozoru ruchu podmiotu w sprawach dotyczących czyn-
ności wykonywanych przez podmioty w ruchu zakładu górniczego. Zakresy praw, obowiązków 
i odpowiedzialności wynikających z przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz aktów 
wykonawczych. Pełnienie funkcji osoby dozoru ruchu w zakładzie górniczym przez pracowni-
ków podmiotów zewnętrznych wiąże się z podporządkowaniem takiej osoby Kierownikowi Ru-
chu Zakładu Górniczego w myśl §7.3. „Kierownik ruchu zakładu górniczego wykonuje swoje 
obowiązki przy pomocy podległych mu osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, 
zwanych dalej „osobami kierownictwa i dozoru ruchu”, rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (…). 

6. Oświadczenia osób kierownictwa i dozoru ruchu podmiotu o zapoznaniu się z aktualnym Pla-
nem Ruchu Zakładu Górniczego oraz Planem Ratownictwa oraz Dokumentem Bezpieczeństwa. 

7. Aktualny wykaz osób zatrudnionych przez podmiot dla wykonania czynności w ruchu zakładu 
górniczego (osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego) z określonym termi-
nem ważności badań lekarskich i psychologicznych, itp. gdy ma to zastosowanie. 

8. Karty oceny ryzyka zawodowego dla nowych lub zmienionych stanowisk pracy. 
9. Wykaz upoważnień wydanych przez KRZG dla pracowników podmiotu wykonujących czyn-

ności w ruchu zakładu górniczego. Zgodność wykazu z rejestrem upoważnień w zakładzie gór-
niczym. 

10. Potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających odbycie szkolenia wstępnego i okresowego 
BHP, p.poż. itd. przez pracowników podmiotu wykonujących czynności w ruchu zakładu gór-
niczego. 

11. Wykaz osób zapoznanych z projektami, technologiami itp., dotyczącymi realizacji czynności 
wykonywanych przez podmiot w ruchu zakładu górniczego. Wykaz ten powinien obejmować 
w szczególności osoby o których mowa w zagadnieniu 7. 
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12. Ewidencja urządzeń budowy przeciwwybuchowej będących własnością podmiotu. 
 Powyższe zagadnienia dotyczą również podmiotów będących podwykonawcami podmiotu wy-
konującego czynności w ruchu zakładu górniczego. 
 Sporządzając dokumenty należy pamiętać, że są one sporządzane każdorazowo dla zakresu ro-
bót objętego umową, sporządzane są one konkretnie dla tego zakresu. Błędem jest traktowanie waż-
ności dokumentów w przypadku kiedy podmiot kilkakrotnie kolejno wygrywa przetarg i pracuje 
ciągle w ruchu zakładu górniczego lecz wykonuje różne roboty. W takim przypadku do każdej 
umowy należy sporządzić oddzielną dokumentację dla każdej roboty. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
W podsumowaniu omawianych wyżej spraw należy stwierdzić, że poza tzw. „czynnikiem ludz-
kim” niewypełnienie we właściwy sposób przesłanek zawartych w §14 ust. 2 rozporządzenia Mi-
nistra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (…) 
w podziemnych zakładach górniczych, stanowi jedną z głównych przyczyn zaistnienia niebezpiecz-
nych zdarzeń i wypadków w ruchu zakładów górniczych z udziałem pracowników podmiotów, wy-
konujących w zakresie swej działalności zawodowej powierzone im czynności w ruchu zakładu 
górniczego. 
 
 
 
Contracting Companies in the Polish Mining 
 
The paper presents experiences in the range of actions executed by contractors in the mining com-
panies. It also shows indications relating to preparing records in this range. 
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STRESZCZENIE: Kopalniane Stacje Ratownictwa Górniczego dysponują specjalnymi komorami 
przeznaczonymi między innymi do okresowych ćwiczeń i szkoleń ratowników górniczych. Komo-
ry zbudowane są w taki sposób, aby odzwierciedlały wyrobiska górnicze (chodniki niskie, średnie, 
wysokie), zarówno poziome, nachylone (pochylnie), jak i pionowe (szyby, szybiki), i jednocześnie 
pozwalały na symulację pracy w warunkach przeprowadzania akcji ratowniczej. Dodatkowo wy-
posażone są one w elementy pozwalające zwiększać wydatek energetyczny u ratowników (np. cię-
żarek, bieżnia, cykloergonometr). Bardzo nowoczesną komorą ćwiczebną dysponuje KWK „Bole-
sław-Śmiały”, gdzie oprócz wcześniej wymienionych elementów można dodatkowo symulować 
wyjątkowo trudne warunki klimatyczne – bardzo wysoką temperaturę powietrza i wysoką wilgot-
ność (do 45ºC i 90% wilgotności). W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania komory 
ćwiczebnej KSRG na potrzeby prowadzenia badań naukowych, których tematyka obejmuje popra-
wę bezpieczeństwa pracy ratowników górniczych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Ratownictwo górnicze, bezpieczeństwo pracy 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Wymagania odnośnie wyposażenia Kopalnianych Stacji Ratownictwa Górniczego oraz kopalnia-
nych służb ratownictwa górniczego są określone w planie ratownictwa. Muszą one uwzględniać 
wielkość i rodzaj zagrożeń występujących w zakładzie górniczym, a także liczbę pracowników za-
trudnionych w zakładzie w ciągu doby, a w szczególności pod ziemią. W myśl tych przepisów Ko-
palniane Stacje muszą dysponować specjalnymi komorami przeznaczonymi między innymi do okre-
sowych ćwiczeń i szkoleń ratowników górniczych. Ponadto stacje powinny być wyposażone 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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 Komory ćwiczebne, wyposażenie Kopalnianych Stacji, jak również przeprowadzane rutynowe 
ćwiczenia i szkolenia ratowników górniczych oraz pozostałej załogi sprawiają, że istnieją dodatko-
wo możliwości prowadzenia prac naukowo-badawczych, między innymi w celu poprawy bezpie-
czeństwa pracy górników i ratowników górniczych. 
 Komory KSRG zbudowane są w taki sposób, aby odzwierciedlały wyrobiska górnicze (chodni-
ki niskie, chodniki średnie, chodniki wysokie), zarówno poziome, nachylone (pochylnie), jak i pio-
nowe (szyby, szybiki), i jednocześnie pozwalały na symulację pracy w warunkach przeprowadza-
nia akcji ratowniczej. Dodatkowo wyposażone są one w elementy pozwalające zwiększać wydatek 
energetyczny u ratowników (np. ciężarek, bieżnia, cykloergonometr). 
 Jedną z najnowocześniejszych komór ćwiczebnych dysponuje KWK „Bolesław-Śmiały”, gdzie 
oprócz wcześniej wymienionych elementów można dodatkowo symulować wyjątkowo trudne wa-
runki klimatyczne – bardzo wysoką temperaturę powietrza i wysoką wilgotność (do 45ºC i 90% 
wilgotności). 
 W kolejnych rozdziałach przedstawiono jedną z możliwości wykorzystania komory ćwiczebnej 
KSRG na potrzeby prowadzenia badań naukowych, których tematyka obejmuje poprawę bezpie-
czeństwa pracy ratowników górniczych. Opisano krótko metodykę badań oraz uzyskane wyniki. 
 
 
2. METODYKA BADAŃ 
 
Budowa i wyposażenie komory ćwiczeń KSRG KWK „Bolesław Śmiały” 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 przy pro-
wadzeniu prac ratowniczych. Z uwagi na fakt, iż na co dzień w komorze prowadzone są ćwiczenia 
ratownicze, komora ta zbudowana jest zgodnie z określonymi zasadami i wyposażona w wymaga-
ne urządzenia techniczne. 
 W celu symulacji rzeczywistych warunków dołowych zaopatrzono komorę w urządzenia po-
zwalające uzyskać odpowiednie warunki mikroklimatu (wysoką temperaturę i wilgotność powie-
trza). Cała strefa objęta pomiarami była wyposażona w oświetlenie. Na całej długości chodnika 
ćwiczebnego (w równych odstępach) były zainstalowane urządzenia pomiarowe (termohigrometry). 
Zainstalowano także urządzenia pozwalające na awaryjne opuszczenie strefy ćwiczeń. 
 W celu opracowania prawidłowej metodyki badań [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], przed przystą-
pieniem do zasadniczych badań, przeprowadzono pomiary wstępne wraz z ich szczegółową anali-
zą. Analiza wyników pomiarów pozwoliła na prawidłowe ukierunkowanie badań w ich zasadniczej 
części. Założony cel pracy, wymusił w sposób zasadniczy wybór metodyki badań, a w szczególno-
ści dobór pracowników, rodzaju ćwiczeń, czasu ich trwania i parametrów mikroklimatu, w których 
powinny być wykonane badania. 
 Parametry klimatyczne panujące w komorze kształtowały się następująco: 
– baza – ts = 37°C,  = 45%, 
– przepust tamowy – ts = 40°C,  = 50%, 
– chodnik niski od strony drabiny – ts = 40°C,  = 80%, 
– chodnik niski od strony chodnika kontrolnego – ts = 42°C,  = 80%, 
– chodnik średni i wysoki – ts = 43°C,  = 80%. 
 Do ćwiczeń wytypowano grupę pięciu ratowników górniczych o zróżnicowanych parametrach 
fizycznych i różnym stażu ratowniczym. W każdym kolejnym dniu badań skład ten nie ulegał 
zmianie. Miało to na celu zbadanie wpływu trudnych warunków mikroklimatu przy różnych rodza-
jach odzieży na parametry fizjologiczne organizmu, a co za tym idzie określenie obciążenia ter-
micznego. 
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Rys. 1. Komora ćwiczeń 
Figure 1. Chamber of exercises 
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Rys. 2. Badani podczas ćwiczeń w komorze 
Figure 2. Life-guards during of exercises in chamber 
 
 
 Przed przystąpieniem do ćwiczeń, u każdego z pracowników, przeprowadzane było podstawo-
we badanie lekarskie. Całe ćwiczenie w założeniach odzwierciedlać miało typowe prace ratowni-
cze pod ziemią. Przebieg ćwiczenia wyglądał następująco: 
 Przebieg ćwiczeń: 
– Dojście do przełazu, otarcie, wyjęcie worków z piaskiem, przejście przez przełaz, zamknięcie 

przełazu, dojście do bazy. 
– Ćwiczenie wysiłkowe – podnoszenie ciężarka 10  – pomiar temperatur (skóry i ucha). 
– Transport rur (drabina, chodnik niski, średni, wysoki), skręcanie rur, transport rur do bazy. 
– Rozkręcanie rur – pomiar temperatur (skóry i ucha). 
– Otwarcie przełazu, przejście przełazem, drabina, chodnik niski, średni, wysoki, baza. 
– Ćwiczenie wysiłkowe – podnoszenie ciężarka 10  – pomiar temperatur (skóry i ucha). 
– Transport kostki (baza, chodnik wysoki, średni, niski), drabinka, baza. 
– Przejście – drabinka, chodnik niski, średni, wysoki, baza. 
– Odpoczynek – pomiar temperatur (skóry i ucha). 
– Otwarcie przełazu, przejście przełazem, załadowanie worków z piaskiem, zamknięcie przełazu. 
– Przejście – drabinka, chodnik niski, średni – rozmowa z kierownikiem przez telefon, następnie 

wyjście chodnikiem wysokim do bazy. 
– Odpoczynek – pomiar temperatur (skóry i ucha). 
– Przejście chodnikiem wysokim, średnim – podpięcie się do łączności ratowniczej, rozmowa 

z bazą, dalej chodnik niski, drabina i baza. 
– Odpoczynek – pomiar temperatur (skóry i ucha) – zakończenie ćwiczenia. 
 Podczas przeprowadzonych ćwiczeń zmianie ulegał wyłącznie rodzaj stosowanej odzieży och-
ronnej. Cały przebieg ćwiczeń był na bieżąco monitorowany. Dodatkowym zabezpieczeniem była 
linka, dająca możliwość ćwiczącym przerwania testu w dowolnym momencie (na przykład, gdyby 
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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 dopuszczeniu 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 i na końcu ćwiczeń), 
– tętno (mierzone przed ćwiczeniami oraz na koniec ćwiczeń), 
– ilość wydzielonego potu (na podstawie utraty masy ciała podczas ćwiczeń), 
– temperatura skóry i temperatura wewnętrzna (mierzone na początku, w trakcie i na końcu 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, 
– aklimatyzacja, masa ciała i wiek pracownika, 
– współczynnik BMI (Body Mass Index), 
– zawartość tłuszczu i wody w organizmie. 
 Dodatkowym elementem badań w KSRG było wypełnianie ankiet przez biorących udział w ćwi-
czeniach. 
 Średnia wieku ratowników górniczych uczestniczących w badaniach wynosiła 35 lat. Najstar-
szy miał 40 lat, a najmłodszy 29 lat. Staż pracy w górnictwie wahał się od 2 do 22 lat. Wszyscy by-
li zatrudnieni w trudnych warunkach mikroklimatu i byli do nich zaadoptowani. 
 Pracownicy biorący udział w badaniach wyposażeni zostali w trzy zestawy odzieży ochronnej. 
 

 Zestaw I: 
o standardowa bielizna bawełniana, 
o spodnie i bluza (75% bawełna, 24% PES, 1% włókno przewodzące), 
o rękawice robocze, 
o obuwie robocze (ratownicze), 
o hełm ochronny, 
o nakolanniki. 

 

 Zestaw II: 
o standardowa bielizna bawełniana, 
o spodnie i bluza NOMEX (98% aramid, 2% carbon), 
o rękawice robocze, 
o obuwie robocze (ratownicze), 
o hełm ochronny, 
o nakolanniki. 

 

 Zestaw III: 
o standardowa bielizna bawełniana, 
o spodnie i bluza Indura (87% bawełna, 12% polyamid, 1% carbon), 
o rękawice robocze, 
o obuwie robocze (ratownicze), 
o hełm ochronny, 
o nakolanniki. 

SEP 2011, Sesja: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w kopalniach 

– 1686 –



 

 

 Zestaw odzieży ulegał zmianie w każdym dniu pomiarowym. Podczas ćwiczeń wszyscy ratow-
nicy wyposażeni byli w ten sam rodzaj odzieży. 
 
 
3. WYNIKI BADAŃ 
 
Poniższe wykresy przedstawiają uzyskane wyniki pomiarów. 
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Rys. 3. Wartość wskaźnika BMI ratowników biorących udział w badaniach 
Figure 3. Value of BMI of mining life-guards 
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Rys. 4. Zmiana temperatury skóry ratowników 
Figure 4. Change of skin temperature of mining life-guards 
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Rys. 5. Zmiana temperatury wewnętrznej ratowników 
Figure 5. Change of internal temperature of mining life-guards 
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Rys. 6. Przyrosty tętna ratowników dla wszystkich rodzajów ubrań 
Figure 6. Increases of pulse of mining life-guards for all clothes 
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Rys. 7. Utrata masy ciała (ilość wydzielonego potu) ratowników dla wszystkich rodzajów ubrań 
Figure 7. Lost of body mass (amount of given off sweat) of mining life-guards for all clothes 
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Rys. 8. Zmiana temperatury skóry ratowników dla wszystkich rodzajów ubrań 
Figure 8. Change of skin temperature of mining life-guards for all clothes 
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Rys. 9. Zmiana temperatury wewnętrznej ratowników dla wszystkich rodzajów ubrań 
Figure 9. Change of internal temperature of mining life-guards for all clothes 
 
 
4. ANALIZA UZYSKANYCH WYNIKÓW 
 
Na podstawie przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników dokonano ich analizy. 
 Masa ciała ratowników wynosiła od 75,5 do 93,3 kg, a wzrost od 178 do 185 cm. Obliczony 
wskaźnik BMI wahał się od 23,3 do 27,17. Zawartość tłuszczu w organizmie badanych wynosiła 
od 18,8 do 30%, natomiast zawartość wody od 51 do 57%. Przed przystąpieniem do ćwiczeń tem-
peratura skóry zawierała się w granicach od 36,7 do 37,9°C, a temperatura wewnętrzna od 35,9 do 
37,9°C. Ciśnienie tętnicze krwi przed przystąpieniem do ćwiczeń u wszystkich badanych było pra-
widłowe. Puls na początku ćwiczeń wahał się od 58 do 95 ud./min. Po zakończeniu ćwiczeń masa 
ciała zmniejszyła się od 0,9 do 1,3 kg (dla zestawu I), od 0,8 do 1,3 kg (dla zestawu II) i od 0,7 do 
1,3 kg (dla zestawu III). Temperatura skóry zmieniała się w zakresie od 1,7 do 4,0°C (dla zestawu I), 
od 1,8 do 3,1°C (dla zestawu II) i od 0,6 do 2,6°C (dla zestawu III). Temperatura wewnętrzna przy-
rastała w zakresie od 1,7 do 3,6°C (dla zestawu I), od 2,1 do 3,2°C (dla zestawu II) i od 1,0 do 2,7°C 
(dla zestawu III). Przyrost pulsu zawierał się w granicach od 15 do 72 ud./min (dla zestawu I), od 
22 do 100 ud./min (dla zestawu II) i od 24 do 71 ud./min (dla zestawu III). Średnia utrata masy cia-
ła (ilość wydzielonego potu) podczas ćwiczeń wyniosła 1,02 kg (dla zestawu I), 1,10 kg (dla zesta-
wu II) i 1,00 kg (dla zestawu III). Średni wzrost temperatury skóry podczas ćwiczeń wyniósł 2,56°C 
(dla zestawu I), 2,40°C (dla zestawu II) i 1,64°C (dla zestawu III). Średni wzrost temperatury we-
wnętrznej podczas ćwiczeń wyniósł 2,54°C (dla zestawu I), 2,90°C (dla zestawu II) i 1,98°C (dla 
zestawu III). Średni przyrost pulsu wyniósł 38 ud./min (dla zestawu I), 54,4 ud./min (dla zestawu II) i 
42 ud./min (dla zestawu III). 
 Na podstawie przeprowadzonej ankiety stwierdzono, że: 
– wszyscy badani odczuwają w swojej pracy wpływ trudnych warunków mikroklimatu; 
– od 2 do 4 dni zajmuje im aklimatyzacja do trudnych warunków klimatycznych, po krótkiej (do 

7 dni) przerwie w pracy; 
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– od 3 do 6 dni zajmuje im aklimatyzacja do trudnych warunków klimatycznych, po dłuższej przer-
wie w pracy; 

– wszyscy badani zgodnie twierdzili, że najbardziej pocili się przy zestawie II odzieży; 
– ich zdaniem największy przyrost pulsu i temperatury był również przy zestawie II odzieży; 
– na pytanie o najlepsze samopoczucie po ćwiczeniach ankietowani udzieli zgodnej odpowiedzi, 

że był to zestaw III odzieży; 
– oceny, jakie wystawili badani dla każdego zestawu odzieży były zróżnicowane i wynosiły od 2 

do 5 (dla zestawu I – średnio 3,6), od 1 do 2 (dla zestawu II – średnio 1,6) i od 4 do 5 (dla ze-
stawu III – średnio 4,2). 

 Podsumowując można stwierdzić, że na podstawie przeprowadzonych badań i subiektywnej oce-
ny badanych najkorzystniejszym wariantem odzieży okazał się zestaw III. W jego przypadku zano-
towano najniższą utratę masy ciała oraz najniższy przyrost temperatury wewnętrznej organizmu 
i stosunkowo niewielki przyrost pulsu. Są to parametry, które pośrednio określają wielkość obciąże-
nia termicznego organizmu. Osoby badane ubrane w tego typu odzież doświadczały podczas ćwiczeń 
najmniejszego stresu cieplnego, przez co zmniejszało się ryzyko wystąpienia ewentualnego udaru 
cieplnego. Należy pamiętać, że ratownicy górniczy wykonują często pracę w bardzo trudnych wa-
runkach klimatycznych i każdy środek prowadzący do zmniejszenia obciążenia termicznego zasłu-
guje na uwagę. 
 Autorzy przeprowadzili badania na podstawie opracowanej metodyki (rozdział 2), a uzyskane 
wyniki powinny być powtarzalne dla zawartych tam warunków brzegowych. 
 Badania dotyczyły tylko wpływu rodzaju dostarczonej odzieży na obciążenie termiczne organi-
zmu ratowników górniczych. Nie były tutaj brane pod uwagę takie parametry, jak: wytrzymałość 
odzieży, jej funkcjonalność oraz aspekty ekonomiczne zakupu i eksploatacji. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
W artykule przedstawiono przykład wykorzystania specjalnej komory ćwiczeń Kopalnianej Stacji 
Ratownictwa Górniczego KWK „Bolesław Śmiały” do pracy naukowo-badawczej, którą było ok-
reślenie i analiza obciążenia termicznego ratowników górniczych pracujących w różnych zestawach 
odzieży ochronnej trudnopalnej. Autorzy artykułu w swojej pracy naukowo-badawczej prowadzą 
wiele badań dotyczących poprawy bezpieczeństwa pracy górników i ratowników górniczych przy 
wykorzystaniu bogatych zasobów kopalnianych Stacji Ratownictwa Górniczego, a wyniki tych prac 
prezentowane są w postaci artykułów w czasopismach branżowych, jak i referatów na konferen-
cjach i seminariach naukowych. 
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Capabilities of Execution of Scientific Research in Exercises Chambers 
of Mine Stations of Mining Rescue on Example 
“Bolesław Śmiały” Coal-Mine 
 
Mine Stations of Mining Rescue have at disposal special chambers assigned between other for pe-
riodic exercises and instruction of mining life-guards. Chambers enter to composition horizontal ex-
cavations (low, average and high gallery), drooping and vertical excavations, and they allowed ma-
lingering of work in conditions of rescue actions simultaneously. They are furnished energy expen-
se boost to elements at miners additional allow (e.g. race track). It has at disposal chamber very mo-
dern “Bolesław Śmiały” coal-mine, where it is possible to used hard climatic conditions – high tem-
perature of air and high humidity (to 45ºC and humidity 90%). It present capabilities of utilization 
in article on requirements of conducts of scientific research chambers of Mine Stations, topic inclu-
des which correction of work safety of miners. 
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Promocja bezpieczeństwa pracy poprzez motywację 
pracowników Kompanii Węglowej S.A. 
 
 
Andrzej Pakura, Grzegorz Ochman, Bogusław Porwoł 
Kompania W glowa S.A. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono system promowania zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz stosowane rozwiązania służące poszerzeniu wiedzy pracowników Kompanii Węglowej 
S.A. zmierzające do poprawy warunków pracy, jej bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w śro-
dowisku pracy. Opisane w referacie rozwiązania kierowane są do wszystkich zatrudnionych w Kom-
panii Węglowej S.A. a przede wszystkim do pracowników zatrudnionych w warunkach występowa-
nia znaczących zagrożeń zawodowych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Promocja, motywacja, bezpieczeństwo pracy 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Prowadzone w Kompanii Węglowej S.A. analizy wypadków przy pracy, wskazują jako najczęstszą 
ich przyczynę tzw. czynnik ludzki. Przyczyny osobowe stanowią ponad 70% przyczyn wszystkich 
wypadków przy pracy zaistniałych w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. Stąd też koniecznym 
jest stałe doskonalenie działań mających na celu ograniczenie zagrożeń, a w szczególności zagro-
żeń osobowych, mających zdecydowany wpływ na stan bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

Przyczyna Ilo  [%]

 Zagro enia osobowe 72,8%

 Zagro enia techniczne 14,8%

 Zagro enia naturalne 12,4%

 
 
Rys. 1. Przyczyny wypadków przy pracy w Kompanii Węglowej S.A. za III kwartały 2010 roku 
Figure 1. Causes of accidents at work in Kompania Węglowa S.A. for three quarters of 2010 

 
 Osiągnięcie pożądanego postępu w zakresie kształtowania stanu bezpieczeństwa w zakładach 
górniczych wymaga stosowania jakościowo nowych działań prewencyjnych, skoncentrowanych 
głównie na dokonaniu zmian w świadomości załóg, Działania te w KW S.A. zawsze posiadały wy-
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soki priorytet wśród innych działań prewencyjnych służących poprawie stanu bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy i podlegały ciągłemu doskonaleniu. Od roku 2009 znalazły one również swoje odzwier-
ciedlenie w obowiązującym w firmie „Planie poprawy BHP na lata 2009–2015”. 
 
 
2. ROZWÓJ SYSTEMU MOTYWACJI W KW S.A. 
 
Od chwili powstania Kompanii Węglowej S.A., tj od roku 2003 podejmowane były różne próby 
aktywacji pracowników do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwszym 
z zastosowanych rozwiązań był tzw. audyt stanowiskowy, wykorzystywany od oceny stanu bezpie-
czeństwa i higieny pracy przez pracowników wszystkich szczebli organizacyjnych zakładu górni-
czego. Wprowadzone rozwiązanie było ważnym czynnikiem, służącym promocji zagadnień BHP, 
a pośrednio również służącym poprawie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 Kolejnym nowatorskim rozwiązaniem zastosowanym na tak dużą skalę, bo obejmującym wszyst-
kich pracowników Kompanii Węglowej S.A. było rozpoczęcie w roku 2004 organizacji konkursów 
ze znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W roku 2005 konkurs rozszerzono o nowe kategorie. Poza kategorią dotyczącą znajomości prze-
pisów bezpieczeństwa i higieny pracy wprowadzono do konkursu dwie nowe kategorie dotyczące 
rozwiązań organizacyjno-technicznych zastosowanych w kopalni, poprawiających bezpieczeństwo 
i higienę pracy oraz rozwiązań obejmujących różne formy i metody popularyzacji zagadnień w dzie-
dzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (prace plastyczne, techniki multimedialne, rozwiązania infor-
matyczne). Do finału konkursu, w kategorii rozwiązań obejmujących różne formy i metody popu-
laryzacji zagadnień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy kopalnie zgłosiły 37 najlepszych 
prac, wśród których było 25 plakatów, 5 prezentacji multimedialnych, 4 filmy o tematyce BHP, 
2 rozwiązania obejmujące system komunikowania załóg oraz jedno rozwiązanie obejmujące system 
informatyczny. W kategorii rozwiązań organizacyjno-technicznych zastosowanych w kopalni, po-
prawiających bezpieczeństwo i higienę pracy zgłoszono 24 rozwiązania, które dotyczyły ogranicze-
nia lub likwidacji zagrożeń wypadkowych, ograniczenia lub likwidacji czynników szkodliwych wy-
stępujących w środowisku pracy, ograniczenia lub likwidacji zagrożeń wywoływanych przez czyn-
niki niebezpieczne, poprawy ergonomii pracy. Wszyscy laureaci konkursu zostali wyróżnieni cen-
nymi nagrodami, a wiele ze zgłoszonych do konkursu rozwiązań funkcjonuje do dnia dzisiejszego, 
jest rozwijanych i przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa pracy. 
 Czwarta edycja konkursu „Pracuję bezpiecznie 2007” miała nowatorski charakter. Konkurs po-
łączony został z audytem stanowiskowym prowadzonym we wszystkich oddziałach ruchowych i na 
powierzchni kopalń. Wyniki audytów były jednym z kryteriów służących do wyłonienia najlep-
szych oddziałów w zakresie BHP. W finale konkursu spotkały się cztery drużyny. Ich skład wyło-
niono z grona zwycięzców eliminacji w poszczególnych grupach pracowniczych na szczeblach 
Centrów Wydobywczych. Zasady tego konkursu odbiegały od poprzednich edycji. Nie był to już 
turniej wiedzy indywidualnej, lecz pojedynek zespołów, które rywalizowały nie tylko w zakresie 
znajomości przepisów, ale również w zakresie umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożeń 
oraz znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy. Głównym założeniem tej edycji konkursu by-
ło objęcie jego zasięgiem jak największej liczby pracowników. Rywalizacja odbywała się w trzech 
grupach – oddziałów przodkowych, oddziałów pozaprzodkowych i powierzchniowych. Liderzy bez-
pieczeństwa w poszczególnych kopalniach wyłaniani byli w większości na imprezach plenerowych 
zorganizowanych dla najlepszych oddziałów, wyłonionych w trakcie przeprowadzonych audytów 
stanowiskowych. Dzięki tej formie, konkurs objął swym zasięgiem zdecydowanie więcej osób niż 
w poprzednich latach. 
 Szósta edycja konkursu, która rozegrana została w 2009 roku, została rozszerzona o tematykę 
„ryzyka zawodowego”, co było również odpowiedzią na prowadzoną w roku 2009 ogólnopolską 
kampanię społeczną pt.: „Ryzyko zawodowe w górnictwie”. Do ścisłego finału kopalnie zgłosiły 
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najlepsze rozwiązania dotyczące różnych form i metod popularyzacji zagadnień dotyczących oce-
ny ryzyka zawodowego. Wśród laureatów znalazły się prace graficzne, rozwiązania multimedialne 
i filmy szkoleniowe. 
 

 
 
Rys. 2. Przykładowa grafika zgłoszona do konkursu 
Figure 2. Sample graphics submitted for the competition 

 

 
 
Rys. 3. Kadr z filmu o ryzyku zawodowym, zgłoszony do konkursu 
Figure 3. A picture from the movie on the occupational risks submitted for the competition 
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3. DOŚWIADCZENIA 
 
Na bazie organizowanych konkursów „Pracuję bezpiecznie”, wypracowany został ramowy program, 
według którego przebiegają obecnie organizowane konkursy. Głównym celem tych konkursów jest 
promowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poszerzenie wiedzy pracowników Kompa-
nii Węglowej S.A. w zakresie znajomości przepisów BHP. 
 Zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Kompanii Węglowej S.A. zasadami, uczestnikami kon-
kursu mogą być wyłącznie pracownicy Kompanii Węglowej S.A. zatrudnieni na stanowiskach ro-
botniczych. Konkurs ze znajomości przepisów BHP rozgrywany jest obecnie trzyetapowo. 
 Pierwszy etap konkursu rozstrzygany jest na szczeblu każdej kopalni Kompanii Węglowej S.A. 
Do konkursu ze znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy mogą przystąpić wyłącznie 
pracownicy z oddziału, który uzyskał najlepszy wyniki w swojej kategorii podczas przeprowadzo-
nego audytu stanowiskowego. 
 Audyt stanowiskowy jest przeprowadzany we wszystkich kopalniach Kompanii Węglowej S.A. 
według tych samych zasad. W skład zespołów audytujących wchodzą: przedstawiciel służb BHP, 
osoba dozoru audytowanego oddziału, społeczny inspektor pracy oraz przedstawiciele pracowników. 
Audyty prowadzone są zgodnie z obowiązującym rocznym harmonogramem audytów, w oparciu 
o przygotowane przez zespół audytujący listy kontrolne. Narzędziem wspomagającym proces au-
dytu stanowiskowego jest aplikacja informatyczna, specjalnie dostosowana w roku 2010 do potrzeb 
konkursu „Pracuję bezpiecznie”. 

 

 
 
Rys. 4. Przykładowe okno programu wspomagającego audyt. Lista pytań kontrolnych 
w obszarze świadomość i kompetencje pracowników 
Figure 4. Sample window of a software supporting the audit. The list of screening 
questions in the area of awareness and competence of employees 

 
 Najlepszy oddział wyłania się w trzech kategoriach: 
1) oddziałów przodkowych oraz oddziałów pomocniczych przodkowych (górnicze wydobywcze, 

górnicze przygotowawcze, maszynowe przodkowe, elektryczne przodkowe); 
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2) oddziałów pomocniczych pozaprzodkowych (likwidacyjno-zbrojeniowe, przebudów, przewozu 
dołowego, podsadzki hydraulicznej, transportu mechanicznego, odstawy urobku, dział wentyla-
cji, dział tąpań, służba strzałowa, maszynowe i elektryczne pozaprzodkowe, oddział łączności 
i metanometrii oraz pozostałe dołowe);

3) oddziałów powierzchni (Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla, warsztaty powierzchniowe, pla-
ce składowe, kolejowy, transport wewnątrzzakładowy i inne powierzchniowe).

 Na podstawie przeprowadzonych audytów, w oparciu o wyniki zapisane w listach kontrolnych, 
które przechowywane są w programie komputerowym, tworzony jest ranking oddziałów. Ranking 
tworzony jest w oparciu o algorytm, którego zasady przedstawia poniższy wzór: 
 

b

1i
ii

b

1i

c

1j
ijj

ch

ph
W

i

 

gdzie: W – końcowa ocena audytu, b – ilość ocenianych obszarów, c – ilość pytań w konkretnym 
obszarze, h – waga konkretnego obszaru, p – ocena konkretnego pytania. 
 
 Uzyskane wyniki, dla poszczególnych grup oddziałów prezentowane są w sposób przedstawio-
ny na poniższym rysunku. 
 

 
 
Rys. 5. Przykładowe okno programu wspomagającego audyt. 
Ranking oddziałów przodkowych dla KWK „Bobrek-Centrum” 
Figure 5. Sample window of a software supporting the audit. 
Ranking of face divisions /units/ for “Bobrek-Centrum” coal-mine 

 
 Laureatów konkursu na szczeblu kopalni wyłania się spośród pracowników najlepszych oddzia-
łów (po jednym z każdego oddziału), którzy wykazali się największą wiedzą w zakresie znajomości 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 Drugi etap konkursu – w czasie którego zwycięzcy I etapu konkursu (50 osób) odpowiadają pi-
semnie na przygotowane przez zespół konkursowy pytania testowe. W ten sposób wyłaniani są 
uczestnicy trzeciego etapu – finaliści konkursu „Pracuję bezpiecznie”. 
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 Laureaci konkursu, otrzymują cenne nagrody pieniężne ufundowane przez Zarząd Kompanii 
Węglowej S.A., a liderzy bezpieczeństwa w kopalniach pracy poza nagrodami ufundowanymi na 
konkursach kopalnianych, są zapraszani do udziału w gali finałowej konkursu. Każdorazowo, po 
zakończeniu zmagań finalistów, ogłoszeniu przez jury zwycięzców i wręczeniu nagród organizo-
wane jest widowisko artystyczne dedykowane dla wszystkich uczestników konkursu. 
 
 
WNIOSKI 
 
Wprowadzony system promowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest ważnym czynnikiem, 
angażującym coraz szerzej pracowników wszystkich szczebli struktury organizacyjnej zakładu do 
działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ważnym elementem tego rozwią-
zania jest zastosowany system motywacyjny, połączony z nagradzaniem najlepszych. 
 Zastosowane rozwiązanie pokazuje, że wiele osób – pracowników kopalń Kompanii Węglowej 
S.A. jest zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy jak również chce aktywnie współuczest-
niczyć w działaniach podejmowanych dla poprawy warunków pracy, jej bezpieczeństwa oraz och-
rony człowieka w środowisku pracy. 
 Należy w tym miejscu podkreślić, że do pracy w kopalniach Kompanii Węglowej S.A., w os-
tatnich trzech latach, zostało przyjętych ponad dziesięć tysięcy nowych pracowników. Stanowi to 
1/6 wszystkich pracujących w firmie. Wśród tej grupy pracowników najczęściej też dochodzi do 
wypadków przy pracy. Koniecznym zatem staje się dalsze rozwijanie tego systemu motywacji, aby 
szeroko objąć nim również pracowników o najkrótszym stażu pracy. 
 Jesteśmy pewni, że najlepsze nawet przepisy i nowoczesny sprzęt, nie zastąpią świadomego za-
grożeń i dobrze wyszkolonego pracownika! 
 
 
 
Work Safety Promoting Through Motivation 
of the Employees of Kompania Węglowa S.A. 
 
The paper presents a system to promote work safety and hygiene and applied solutions serving for 
broadening of the knowledge of employees of Kompania Węglowa S.A. focused on improvement 
of working conditions. Solutions described in the paper are addressed to all employees in KW S.A. 
and above all to the workers employed in conditions of significant occupational hazards. 
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Rozwój procesu adaptacji zawodowej 
w Kompanii Węglowej S.A. 
 
 
Andrzej Pakura, Grzegorz Ochman, Anna Wiśniewska 
Kompania W glowa S.A. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: Referat stanowi kontynuację ubiegłorocznego tematu „Adaptacja zawodowa pra-
cowników przyjmowanych do pracy w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. …”. W referacie za-
prezentowano funkcjonowanie dotychczasowego procesu adaptacji zawodowej w KW S.A. oraz 
przedstawiono analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalniach KW S.A. w odniesieniu 
do pracowników o najkrótszym stażu pracy. W oparciu o przedstawioną analizę zaprezentowano 
dalszy rozwój procesu adaptacji zawodowej wzbogacając go o nowe zasady. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Adaptacja zawodowa, bezpieczeństwo pracy 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Zgodnie z realizowanym w Kompanii Węglowej S.A. Systemem Zarządzania BHP, w oparciu o obo-
wiązującą Polityk  Zintegrowanego Systemu Zarz dzania w zakresie dotyczącym ograniczenia licz-
by wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wdrażane są w Kompanii Węglowej S.A. nowo-
czesne rozwiązania umożliwiające coraz skuteczniejsze monitorowanie stanu bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. Jednym z takich rozwiązań jest narzędzie służące szczegółowemu prowadzeniu analiz 
wszystkich zdarzeń wypadkowych. 
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Rys. 1. Wskaźnik wypadkowości w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych w czterech grupach stażowych 
Figure 1. Accident rate per 1,000 employees in four professional adaptation groups 
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 Wysoka wypadkowość wśród pracowników o stażu pracy do lat trzech to jeden z wniosków, 
wypływających z tych analiz. 
 Wynika z tego, że dotychczas funkcjonujący proces adaptacji zawodowej nie zapewnia wystar-
czającego przygotowania do prowadzenia bezpiecznej pracy w trudnych warunkach podziemnych 
zakładów górniczych. 
 Wskaźnik wypadkowości w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych w czterech grupach stażowych, 
na koniec roku 2009 oraz do końca marca 2010 roku przestawia rysunek 1. 
 Z wyżej przedstawionego wykresu wynika, że najczęściej wypadkom przy pracy ulegają pra-
cownicy o stażu pracy do lat trzech. 
 
 
2. PROCES ADAPTACJI ZAWODOWEJ W KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. 
 
Zarząd Kompanii Węglowej S.A. mając na uwadze bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników 
nowo przyjmowanych, podjął działania w celu zapewnienia jak najlepszej adaptacji tych osób do 
całokształtu czynności zawodowych oraz do życia społecznego środowiska pracy kopalni. Ze wzglę-
du na niezadowalające efekty procesu adaptacji zawodowej przejawiające się dużą liczbą wypad-
ków w grupie zawodowej pracowników o stażu do trzech lat, obecny proces adaptacji należało udo-
skonalić. Obowiązujący do 21 września 2010 r. proces adaptacji zawodowej trwał od 3 do 6 mie-
sięcy. Każdy pracownik zatrudniany był na czas określony trwający sześć miesięcy. 
 Podczas tego okresu w trakcie pierwszych trzech miesięcy realizowany był program adaptacji 
zawodowej, który odbywał się w dwóch etapach: 
 Etap pierwszy – obejmował szkolenie wstępne, na które składał się instruktaż ogólny i stanowi-
skowy. 
 Etap drugi – obejmował adaptację zawodową w środowisku pracy. W trakcie tego etapu pracow-
nikowi nowoprzyjętemu zostawał przydzielony oddział oraz odpowiednio przeszkolony do pro-wa-
dzenia instruktażu stanowiskowego opiekun. Po zakończeniu okresu adaptacji, powołana do tego 
celu Komisja dokonywała oceny tego procesu. 
 Uzyskanie pozytywnej oceny z okresu adaptacji zawodowej było podstawą do podpisania z pra-
cownikiem umowy na czas nieokreślony. W przypadku uzyskania negatywnej oceny, adaptacja za-
wodowa ulegała przedłużeniu na okres kolejnych trzech miesięcy, po odbyciu których przeprowa-
dzana była ponowna ocena. Pozytywny wynik wiązał się z podpisaniem umowy na czas nieokre-
ślony natomiast negatywny skutkował nie podpisaniem kolejnej umowy o pracę. 
 Adaptacja zawodowa ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa pracy gdyż w dużym stop-
niu rzutuje na dalsze funkcjonowanie pracownika w kopalni. W celach sprawdzenia poprawności 
funkcjonowania procesu adaptacji zawodowej przeprowadzona została analiza wypadkowości przy 
szczególnym zwróceniu uwagi na pracowników o stażu do trzech lat. 
 
 
3. ANALIZA WYPADKOWOŚCI WŚRÓD PRACOWNIKÓW KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. 

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRACOWNIKÓW O STAŻU DO 3 LAT 
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2009 ROKU DO 31 MARCA 2010 ROKU 

 

3.1. Struktura zatrudnienia w Kompanii W glowej S.A. 
 

Istniejące w ostatnich kilkunastu latach ograniczenia w przyjmowaniu pracowników do zakładów 
górniczych, doprowadziły do powstania luki pokoleniowej oraz niedoborów kadrowych, a w kon-
sekwencji do zaniku szkolnictwa zawodowego, kształcącego na potrzeby górnictwa. Dodatkowo 
duża liczba odejść pracowników Kompanii Węglowej S.A. na emerytury, przy jednoczesnym 
ograniczeniu przyjęć spotęgowały to zjawisko. 
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Tabela 1. Przyjęcia i zwolnienia w Kompanii Węglowej S.A. w latach 2003–2009 
Table 1. Recruitment and dismissals in Kompania Węglowa SA in 2003–2009 

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Stan zatrudnienia ogółem 82 335 72 553 69 822 66 398 62 819 64 955 63 656 

Zwolnienia ogółem 3144 10 121 3193 3770 5523 6325 2873 
Przyjęcia ogółem 504 339 462 346 1944 3461 1574 

 
 Pracownicy o stażu pracy do lat trzech, według stanu na dzień 31.03.2010 roku stanowią 6% 
wszystkich zatrudnionych, co obrazuje poniższy wykres. 
 

6%

94%

Pracownicy o stażu do 3 lat Pracownicy o stażu powyżej 3 lat
 

 
Rys. 2. Udział pracowników Kompanii Węglowej S.A. o stażu pracy do 3 lat, 
w stanie zatrudnienia ogółem w okresie od 1.01.2009 do 31.03.2010 roku 
Figure 2. The share of workers’ of Kompania Węglowa S.A. with professional experience 
record up to 3 years in total employment during the period of 1.01.2009 till 31.03.2010 
 
3.2. Wypadkowo  w ród pracowników o sta u do 3 lat 
 

Na tle wypadkowości ogółem w Oddziałach Kompanii Węglowej S.A. w okresie od 1 stycznia 2009 
do 31 marca 2010 roku wypadkowość w grupie stażowej do lat trzech kształtowała się następująco: 
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Rys. 3. Wypadki przy pracy w Kompanii Węglowej S.A. wg stażu 
poszkodowanych za okres od 1.01.2009 do 31.03.2010 roku 
Figure 3. Accidents at work in Kompania Węglowa S.A. according to work 
experience record of those affected for the period from 1.01.2009 to 31.03.2010 
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 Wśród pracowników o stażu do trzech lat w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. w analizo-
wanym okresie odnotowano ogółem 263 wypadki przy pracy. Spośród 263 pracowników, którzy 
ulegli wypadkom przy pracy, 185 pracowników podjęło pracę po raz pierwszy, pozostałych 78 
pracowników legitymowało się stażem pracy w innych zakładach pracy. 
 Wypadki pracowników o stażu do trzech lat stanowią 18% wszystkich zaistniałych wypadków 
w Kompanii Węglowej S.A. a struktura zatrudnienia tej grupy zawodowej wynosi jedynie 6% w licz-
bie wszystkich zatrudnionych. 
 

3.2.1. Kszta towanie si  liczby wypadków w ród pracowników o sta u pracy do 3 lat, 
podczas okresu adaptacji zawodowej oraz w kolejnych latach pracy 

Doświadczenie pracy w zawodzie górnika ma duży wpływ na bezpieczeństwo zatrudnionych, a co 
za tym idzie na liczbę wypadków przy pracy. Z upływem czasu zatrudnienia pracowników o stażu 
do lat trzech, maleje liczba wypadków wśród tych osób. Zależność tą przedstawiono na rysunku 4. 
 
 

8   
3%

155  
59%

100  
38%

do 6 miesięcy od 7 miesięcy do 1,5 roku od 1,5 roku do 3 lat

 
 
Rys. 4. Wypadki przy pracy pracowników o stażu poniżej 3 lat w poszczególnych 
etapach pracy, za okres od 1.01.2009 do 31.03.2010 roku 
Figure 4. Accidents at work of workers with work experience record less than 3 years 
in particular stages of work for the period from 1.01.2009 to 31.03.2010 
 
 
 Najmniej wypadków odnotowano wśród pracowników, będących w okresie adaptacyjnym. Stan 
ten wynika z faktu, że osoby te wykonują pracę pod nadzorem swojego opiekuna, przy pracach 
o niskiej kategorii ryzyka zawodowego. Z wykresu tego, zdecydowanie wynika, że najwięcej wy-
padków zaistniało w pierwszym roku pracy, po odbyciu okresu adaptacyjnego, czyli w przedziale 
od 7 miesięcy do 1,5 roku. 
 

3.2.2. Wypadkowo  w ród pracowników o sta u do 3 lat na tle ich wykszta cenia 
Na poziom bezpieczeństwa pracy, a co za tym idzie na liczbę wypadków przy pracy ma wpływ 
przygotowanie zawodowe pracowników zatrudnionych w kopalniach KW S.A. 
 Najwięcej wypadków zaistniało wśród pracowników, posiadających wykształcenie średnie. Za-
istniałych 136 wypadków w tej grupie, stanowi 52% ogólnej liczby wypadków (263) w analizowa-
nej grupie. Z przedstawionego powyżej wykresu wynika, że najczęściej wypadkom ulegali pracow-
nicy, którzy nie ukończyli szkół o profilu górniczym. Wśród tych osób odnotowano aż 229 wypad-
ków przy pracy, co stanowi 87% ogólnej liczby wypadków tej grupy stażowej. Zatem wyraźnie wi-
dać jak istotne dla pracy w kopalni jest przygotowanie zawodowe. 
 

SEP 2011, Sesja: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w kopalniach 

– 1702 –



 

 

16

86

5

120

16

7

13

0

20

40

60

80

100

120

140

podstawowe zawodowe średnie wyższe

inny profil profil górniczy

 
 
Rys. 5. Wypadki przy pracy pracowników o stażu do 3 lat według ich poziomu 
oraz profilu wykształcenia za okres od 1.01.2009 do 31.03.2010 roku 
Figure 5. Accidents at work of employees with work experience record up to 3 years 
according to their level and profile of education for the period from 1.01.2009 to 31.03.2010 

 
3.2.3. Okoliczno ci zaistnienia wypadków 
Analizując wydarzenia powodujące wypadki przy pracy, należy stwierdzić, że najczęściej występu-
jącym wydarzeniem jest potknięcie, poślizgnięcie się i upadek osób. Odnotowano aż 105 wypad-
ków z tej przyczyny. 
 Ilość wypadków według wydarzeń, powodujących uraz przedstawia poniższa tabela. 
 
Tabela 2. Wypadki przy pracy wśród pracowników o stażu do 3 lat w wyniku 
niebezpiecznego wydarzenia, powodującego uraz, za okres od 1.01.2009 do 31.01.2010 roku 
Table 2. Accidents at work among employees with professional experience record of up to 3 years 
as a result of a dangerous event that causes an injury, covering the period from 1.01.2009 to 31.01.2010 

Wydarzenie powodujące uraz pracownika Ilość wypadków 

Potknięcie się, pośliźnięcie się i upadek osób 105 
Spadnięcie, stoczenie innych przedmiotów 49 
Spadnięcie, stoczenie mas i brył skalnych 36 
Uderzenie przedmiotem transportowanym 28 

Uderzenie o przedmioty 11 
Nadmierny wysiłek lub szkodliwy ruch 6 

Pochwycenie lub uderzenie elementami innych maszyn 5 
Najechanie lub przygniecenie środkiem transportu 5 

Wybuch naczyń pod ciśnieniem 4 
Niebezpieczne posługiwanie się narzędziami 4 

Pochwycenie lub uderzenie ruchomymi maszynami 3 
Inne zdarzenie spowodowane zagrożeniem naturalnym 2 

Zderzenie się środka transportowego, wykolejenie 2 
Działanie substancji żrących i parzących 1 

Inne zdarzenie spowodowane zagrożeniem osobowym 1 
Spadnięcie lub wywrócenie się obudowy 1 
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 Szczegółowe zestawienie liczby wypadków, wywołanych analizowanym wydarzeniem przedsta-
wia rysunek 6. 
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Rys. 6. Wypadki przy pracy zaistniałe w wyniku potknięcia, poślizgnięcia się 
oraz upadku osób, za okres od 1.01.2009 do 31.03.2010 roku 
Figure 6. Accidents at work that occurred as a result of stumbling, slipping 
and falling of persons for the period from 1.01.2009 to 31.03.2010 

 
 Dokonując analizy wszystkich wypadków przy pracy, zaistniałych w tym okresie a związanych 
z potknięciem, poślizgnięciem się i upadkiem osób, przedstawionych na wykresie 6, należy stwier-
dzić, że zdecydowanie najczęściej dochodzi do wypadków z tego tytułu w grupie zawodowej o sta-
żu poniżej trzech lat. 
 Wskaźnik częstości wypadków zaistniałych w wyniku potknięcia, poślizgnięcia się i upadku, 
przedstawia poniższe zestawienie. 
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Rys. 7. Wskaźnik częstości wypadków przy pracy w wyniku potknięcia, 
poślizgnięcia się oraz upadku osób, za okres od 1.01.2009 do 31.03.2010 roku 
Figure 7. Index of accidents rate due to stumbling, slipping and falling 
people for the period from 1.01.2009 to 31.03.2010 

 
 Z zestawień wynika, że pracownicy o stażu poniżej trzech lat częściej ulegają wypadkom przy 
pracy niż pracownicy, ze stażem powyżej trzech lat. 
 Z analizy czynności wykonywanych podczas wypadku wynika, że najwięcej wypadków zdarza 
się w trakcie chodzenia podczas pracy oraz w czasie noszenia i ręcznego przesuwania. Podczas wy-
konywania tych czynności zaistniało w sumie 166 wypadków. Tabela 4 przedstawia czynności, 
w trakcie których pracownicy ulegli wypadkom. 
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Tabela 4. Wypadki przy pracy wśród pracowników o stażu do 3 lat, zaistniałe 
podczas chodzenia w pracy, za okres od 1.01.2009 do 31.01.2010 roku 
Table 4. Accidents at work among workers with professional experience record of up to 
3 years which occurred when walking at work for the period from 1.01.2009 to 31.01.2010 

Czynność wykonywana podczas wypadku Ilość wypadków 

Chodzenie podczas pracy 101 
Noszenie i ręczne przesuwanie 65 

Inne czynności 18 
Obsługa i eksploatacja innych maszyn i urządzeń 15 

Dojście do miejsca pracy i powrót 12 
Montaż i demontaż, przeglądy maszyn i urządzeń 12 

Wykonywanie nie zmechanizowanej obudowy 11 
Załadunek lub wyładunek materiałów 6 

Ręczny przewóz 4 
Ładowanie ręczne urobku 3 

Montaż, demontaż, przeglądy maszyn i urządzeń 3 
Wiercenie otworów 2 

Transport przenośnikami 2 
Przewóz lokomotywowy 2 

Utrzymanie wyrobisk 1 
Obsługiwanie obudowy zmechanizowanej 1 

Obrywka skał 1 
Przekładanie, zdłużanie, skracanie przenośników 1 

Kontrolowanie miejsca i warunków pracy 1 
Montaż i demontaż obudowy zmechanizowanej 1 

Roboty murarskie i budowlane 1 

 
 Porównanie wypadków, zaistniałych w trakcie chodzenia podczas pracy wśród pracowników 
o stażu do trzech lat do pozostałej załogi KW S.A. przedstawiają poniższe zestawienia. 
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Rys. 8. Wypadki przy pracy zaistniałe podczas 
chodzenia, za okres od 1.01.2009 do 31.03.2010 roku 
Figure 8. Accidents at work that occurred while walking 
for the period from 1.01.2009 to 31.03.2010 
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Rys. 9. Wskaźnik częstości wypadków przy pracy zaistniałych 
podczas chodzenia za okres od 1.01.2009 do 31.03.2010 roku 
Figure 9. Index of accidents rate occurring during walking 
for the period from 1.01.2009 to 31.03.2010 
 
 Jak wynika z analizy, pracownicy o stażu poniżej trzech lat zdecydowanie najczęściej ulegają 
wypadkom w trakcie chodzenia w pracy. Wynika to m.in. z braku doświadczenia w poruszaniu się 
na dole kopalni oraz z braku właściwego przeszkolenia w tym zakresie. 
 
 
4. ZMIANY W PROCESIE ADAPTACJI ZAWODOWEJ 
 
Z przeprowadzonej analizy wypadkowości w Kompanii Węglowej S.A. wynika, że na 263 zaist-
niałe wypadki przy pracy wśród pracowników o stażu do lat trzech, zaledwie 8 wypadków miało 
miejsce podczas okresu adaptacyjnego. Najwięcej wypadków odnotowano po odbyciu okresu ad-
aptacyjnego, czyli w momencie, kiedy nowoprzyjęci pracownicy otrzymali już umowę o pracę na 
czas nieokreślony. 
 Skierowanie pracownika do samodzielnej pracy w pierwszym roku jego zatrudnienia, bez ści-
słego nadzoru, stwarza warunki zmierzające do powstania niebezpiecznych wydarzeń. Analiza przy-
czyn tych wypadków potwierdza, że głównie dochodzi do nich na skutek poczucia dużej pewności 
oraz przeświadczenia o posiadaniu wystarczającej wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania 
czynności, w każdych warunkach pracy górniczej. 
 Powyższe wyniki analizy wypadkowości wskazują, że dotychczasowy proces adaptacji zawo-
dowej nie przygotowywał wystarczająco pracownika do samodzielnej pracy. W celu poprawy tego 
stanu należało wdrożyć nowe rozwiązania udoskonalające proces adaptacji zawodowej. Dla reali-
zacji tego celu wprowadzono następujące działania: 
1. Wprowadzono zmiany w warunkach zatrudniania, zatwierdzone Uchwałą Prezesa Zarządu Kom-

panii Węglowej S.A. Od dnia 21 września 2010 roku okres procesu adaptacji zawodowej uległ 
wydłużeniu. Pracownik objęty jest szczególnym nadzorem przez pierwsze 1,5 roku jego pracy. 
Z pracownikami zawierane są dwie umowy na czas określony: pierwsza – na czas określony 
w wymiarze sześciu miesięcy, druga – na czas określony w wymiarze jednego roku a dopiero 
trzecia jest umową na czas nieokreślony. Warunkiem zawarcia z pracownikami umów o pracę 
na czas jednego roku oraz na czas nieokreślony jest wydanie przez Komisję dokonującą oceny 
procesu adaptacji zawodowej, pozytywnej opinii w aspekcie zachowań i postaw wobec wyma-
gań zawartych w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Pracownicy po okresie instruktażu stanowiskowego objęci są szczególnym nadzorem poprzez: 
precyzyjne wyznaczanie im przodowych; 
przydzielanie ich do pracy w brygadach z doświadczonymi osobami; 
zlecanie im robót ściśle związanych z ich kwalifikacjami, zwracając uwagę na gatunkowy 
ciężar przydzielonych zadań; 
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kontrolowanie sposobu i techniki wykonywanych czynności; 
udzielanie fachowych rad i szczególnych instrukcji, w celu utrwalenia metodyki wykony-
wania pracy i zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. 

 
 
WNIOSKI 
 
Odpowiednie przygotowanie robotników oraz kadry inżynieryjno-technicznej ma zasadniczy wpływ 
na bezpieczeństwo pracy. Proces adaptacji zawodowej przede wszystkim powinien przekazać wzor-
ce zachowań wymaganych od pracownika w przyszłości jak również wyeliminować negatywne po-
stawy pracownika. 
 W kopalniach pracuje coraz mniejsza liczba pracowników z kierunkowym wykształceniem. Więk-
szość z zatrudnianych osób nigdy nie miała kontaktu z górnictwem, co powoduje, że samodzielna 
praca po trzymiesięcznym okresie adaptacji zawodowej jest zagrożeniem dla nich samych jak i rów-
nież dla otoczenia. Profil ukończonej szkoły w górnictwie ma bardzo istotny wpływ na bezpie-
czeństwo wykonywanej pracy. Dlatego też podczas ustalania kryteriów zatrudnieniowych, decydu-
jące znaczenie powinien mieć profil wykształcenia kandydata – wykształcenie górnicze. 
 Ponadto dokonana analiza programów nauczania wykazała, że podczas kształcenia w szkołach 
średnich, nie ma możliwości nabycia odpowiednich nawyków i zachowań probezpiecznych, gdyż 
brakuje przedmiotu Bezpiecze stwo i higiena pracy. Obecnie w szkołach, bezpieczeństwo pracy jest 
jedynie elementem programu nauczania w ramach konkretnych przedmiotów zawodowych. Wypad-
ki przy pracy najczęściej występują wśród pracowników o średnim wykształceniu. Świadczy to 
o tym, że tak pobieżnie przedstawiany materiał nie jest wystarczający aby osiągnąć pełną świado-
mość z dziedziny bezpieczeństwa. Dla poprawy tego stanu należy rozszerzyć programy nauczania 
w szkołach o przedmiot ściśle związany z bezpieczeństwem i higieną pracy. 
 
 
 
The Development of Professional Adaptation Process 
in Kompania Węglowa S.A. 
 
This paper is a continuation of last year’s theme “Professional adaptation of employees recruited to 
work in the mines of Kompania Węglowa S.A. ...”. The paper presents the operation of the current 
process of professional adaptation in KW S.A. and provides an analysis of occupational safety and 
health situation in mines of KW S.A. with regard to workers with the shortest professional experi-
ence. Based on the presented analysis further development of occupational adaptation process was 
presented by enriching it with new rules. 
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Bezpieczne stanowisko pracy w kopalni Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej S.A. – wymagania i wyzwania 
 
 
 
Andrzej Tor, Augustyn Holeksa 
Jastrz bska Spó ka W glowa S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono warunki jakie powinno spełniać bezpieczne stanowi-
sko pracy w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. W kopalniach JSW S.A. występuje 
duże natężenie i zakres zagrożeń naturalnych, co jest związane między innymi z prowadzeniem 
eksploatacji na znacznych głębokościach. 
 Model bezpiecznego stanowiska pracy w kopalni powinien spełniać następujące wymagania 
o charakterze technicznym i osobowym: 

– stosowanie skutecznych metod zapobiegania oraz zwalczania zagrożeń naturalnych, 

– rozwój systemów sterowania oraz monitorowania maszyn i ciągów technologicznych, 

– wdrożenie systemu identyfikacji pracowników, 

– zapewnienie wszechstronnych kwalifikacji zawodowych pracowników i ich wysokiego pozio-

mu świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy. 

 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
W strukturze organizacyjnej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. utworzonej w 1993 roku funkcjo-
nuje sześć kopalń: „Borynia”, „Budryk”, „Jas-Mos”, „Krupiński”, „Pniówek” i „Zofiówka” (rys. 1) 
oraz Zakład Logistyki Materiałowej zajmujący się zaopatrzeniem materiałowym Spółki. 
 
 Od 1.01.2011 roku nastąpi połączenie organizacyjne kopalń „Borynia” oraz „Zofiówka” i utwo-
rzenie dwuruchowej kopalni zespolonej o nazwie KWK „Borynia-Zofiówka”. 
 
 Obszar górniczy kopalń wynosi 170 km2. JSW S.A. w rejonie swojej działalności jest najwięk-
szym pracodawcą zatrudniającym ponad 22,5 tys. pracowników. 
 
 Zasoby operatywne węgla kamiennego w obszarach koncesyjnych kopalń według stanu na dzień 
31.12.2009 r. wynoszą 514,4 mln ton z czego 246,3 mln ton stanowią zasoby udostępnione. 
 
 JSW S.A. jest największym w Europie producentem węgla ortokoksowego o wysokich parame-
trach jakościowych, który znajduje zastosowanie przede wszystkim do produkcji najwyższej jako-
ści koksu wielkopiecowego. 
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Rys. 1. Mapa obszarów górniczych kopalń JSW S.A. 
Figure 1. The plan of mining areas operated by coal mines of JSW S.A. 
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 Bardzo istotny wpływ na zdolności produkcyjne kopalń oraz efektywność robót górniczych ma 
skomplikowana budowa geologiczna złóż kopalń charakteryzująca się nieregularnością zalegania 
pokładów oraz występowaniem wielu zaburzeń geologicznych. 
 Eksploatacja złóż w kopalniach JSW S.A. prowadzona jest poza tym w warunkach występowa-
nia wszystkich zagrożeń naturalnych, często występujących w sposób skojarzony i w dużym nasi-
leniu. Dominuje zagrożenie metanowe. W roku 2009 w kopalniach Spółki łącznie wydzieliło się 
341 mln m3 metanu. 
 W kopalniach spółki występują ponadto zagrożenia pożarami endogenicznymi, klimatyczne, tą-
paniami i sejsmiczne, wyrzutami metanu i skał oraz zagrożenie pyłowe i wodne. 
 Prowadzenie robót górniczych w warunkach występowania zagrożeń naturalnych przy średniej 
głębokości eksploatacji, przekraczającej 860 m, wymaga konsekwentnej realizacji przedsięwzięć 
w zakresie zapewnienia i stałej poprawy bezpieczeństwa pracy. 
 Poza działaniami natury organizacyjnej JSW S.A. przeznacza znaczące środki finansowe na za-
pewnienie bezpieczeństwa i poprawę warunków pracy załóg górniczych. W 2009 roku nakłady na 
ten cel wyniosły 460,0 mln zł, co w przeliczeniu na 1 osobę daje 20 464 zł. 
 Zbiorczą charakterystykę zakładów górniczych JSW S.A. zamieszczono w tablicy 1. 
 
 
Tablica 1. Charakterystyka zakładów górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 
Table 1. Specification of mining operations managed by JSW S.A. 

 
 
 
2. PORÓWNANIE POZIOMU ZAGROŻEŃ NATURALNYCH 

W KOPALNIACH JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ 
W LATACH 2000, 2010 ORAZ 2030 (WEDŁUG PROGNOZ) 

 
Najbardziej charakterystycznym czynnikiem, który wpływa na wielkość zagrożeń naturalnych w ko-
palniach jest głębokość prowadzenia robót górniczych. Poniżej na rysunku 2 oraz w tablicy 2 przed-
stawiono głębokości poziomów udostępnienia w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej w latach 
2000, 2010 i planowanych w 2030. 
 W 2000 roku eksploatację prowadzono przeważnie na głębokości od 700 m do 830 m. W roku 
2009 53% ścian wydobywczych zlokalizowanych było poniżej 900 m. Natomiast w 2030 roku więk-
szość wydobycia będzie pochodziła z piętra 1000–1300 m. Tak znaczący wzrost głębokości 
prowadzenia robót górniczych istotnie wpłynie na intensyfikację wielkości zagrożeń naturalnych. 

Ruch
"Borynia"

Ruch
"Zofiówka" "Budryk" "Jas-Mos" "Krupi ski" "Pniówek" JSW S.A.

[km 2] 17,4 26,8 37,5 32,5 27,2 28,6 170,0 

[mln ton] 36,2 95,8 242,2 31,2 24,1 84,9 514,4 
35.1 - 35.2 35.1 - 37.1 34.2 - 35.1 35.2 - 37.2 32.2 - 34.2 35.1 - 35.2 

[m] 830 ÷ 900 820 ÷ 940 700 ÷ 1050 560 ÷ 990 720 ÷870 740 ÷ 930 rednio 840

- metanowe 
- pyłowe 
- tąpaniami 
- temperaturowe 
- wyrzutowe 

  - III kategoria
  - klasa B 
  - I stopień 
  - występuje
  - nie występuje

  - IV kategoria 
  - klasa B 
  - I, II III stopień 
  - występuje
  - występuje

  - I÷IV kategorie 
  - klasa B 
  - nie występuje 
  - występuje
  - nie występuje

  - IV kategoria 
  - klasa B 
  - I i III stopień 
  - występuje
  - nie występuje

  - IV kategoria 
  - klasa B 
  - nie występuje 
  - występuje
  - występuje

  - IV kategoria 
  - klasa B 
  - nie występuje 
  - występuje
  - występuje

[osób] 3 554 3 974 2 570 4 149 2 601 5 219 22 636 
Termin obowi zywania koncesji 2025 2042 2019 2019 2015 2020 

  Typ w gla w z o u kopalni

  G boko  eksploatacji 

  Zagro enia naturalne

  Zatrudnienie

   - stan na 31.12.2010 r. (prognoza) 

Wyszczególnienie 
  Obszar górniczy

  Zasoby operatywne

  
- według staniu na dzień

    31.12.2009 r. 
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Najwyraźniej jest to widoczne w przypadku zagrożenia klimatycznego. Na rysunku 3 przedsta-
wiono zmianę temperatury pierwotnej górotworu z głębokością, natomiast rysunek 4 pokazuje 
dynamikę wzrostu mocy chłodniczej zainstalowanych urządzeń chłodniczych. Aktualnie nominalna 
moc chłodnicza systemów klimatyzacji wynosi 35 MW. W roku 2030, dla zapewnienia skuteczne-
go zwalczania zagrożenia klimatycznego, sumaryczna moc chłodnicza w kopaniach JSW S.A. wzro-
śnie do około 75 MW. 
 
 

 
 
Rys. 2. Najgłębsze poziomy udostępnienia w kopalniach JSW S.A. 
w latach 2000–2010 oraz w roku 2030 (prognoza) 
Figure 2. The deepest coal seams available for extraction at JSW S.A. 
in 2000–2010 and 2030 (prediction) 
 
Tablica 2. Zestawienie najgłębszych poziomów udostępnienia w kopalniach JSW S.A. 
w latach 2000–2010 oraz w roku 2030 (prognoza) 
Table 2. The breakdown of the deepest coal seams available for extraction 
at coal mines of JSW S.A. in 2000–2010 and 2030 (prediction) 

 
Kopalnia 

 
(Ruch) 

 

KWK 
Borynia 

(Ruch Borynia) 

KWK 
Zofiówka 

(Ruch Zofiówka) 

KWK 
Budryk 

 

KWK 
Jas-Mos 

 

KWK 
Krupiński 

 

KWK 
Pniówek 

 

Rok 2000 838 900 900 860 820 830 

Rok 2010 950 900 1050 1060 820 1000 

Rok 2030 950 1110 1290 - 820 1140 
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Rys. 3. Zmiany temperatury pierwotnej górotworu w zależności od głębokości 
Figure 3. Variation of the virgin rock primary temperature as the function of the deposition depth 
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Rys. 4. Wzrost mocy urządzeń chłodniczych zainstalowanych w kopalniach JSW S.A. 
Figure 4. Power increase of refrigeration units installed at coal mines of JSW S.A. 
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 Aktualnie w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej najgroźniejszym jest zagrożenie meta-
nowe. Stan ten utrzyma się również w przyszłości. W ostatnim dziesięcioleciu miał miejsce zdecy-
dowany wzrost tego zagrożenia o czym świadczy przedstawiony na rysunku 5 wzrost metanowości 
bezwzględnej. Największy wzrost metanowości zarejestrowano w kopalniach „Borynia” i „Krupiń-
ski”. W KWK „Borynia” wystąpił wzrost metanowości bezwzględnej od 27,44 m3/min. w 2002 ro-
ku do 84 m3/min w 2006 roku W perspektywie do 2030 roku, w oparciu o sporządzone prognozy, 
w kopalniach spodziewane jest utrzymanie zagrożenia metanowego na aktualnym poziomie lub je-
go wzrost. W KWK „Budryk” prognozowany jest ponad dwukrotny wzrost metanowości do około 
180 m3/min. 
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Rys. 5. Metanowość bezwzględna w kopalniach JSW S.A. 
w latach 2000–2010 (bez uwzględnienia kopalni „Budryk”) 
Figure 5. The absolute Coal Bed Methane (CBM) at coal mines 
of JSW S.A. (without consideration of “Budryk” coal mine) 

 
 Z zagrożeń naturalnych towarzyszących eksploatacji podziemnej najtrudniejszymi w zakresie 
rozpoznania i zwalczania są zagrożenia związane z występowaniem zjawisk o charakterze dyna-
micznym – zagrożenie tąpaniami i sejsmiczne oraz zagrożenie wyrzutami metanu i skał. 
 W minionym dziesięcioleciu w kopalniach JSW nastąpił wzrost zagrożenia tąpaniami. W kwiet-
niu 2007 roku w kopalniach „Jas-Mos” i „Zofiówka” wystąpiły tąpnięcia (dotychczas jedyne w hi-
storii jastrzębskich kopalń). Natomiast w czerwcu 2009 roku w kopalni „Borynia” pojawiła się wy-
soka aktywność sejsmiczna, w konsekwencji część pokładów tej kopalni zostało zaliczone do za-
grożonych tąpaniami. Objawy aktywności sejsmicznej występują również w kopalni „Pniówek”. 
W przyszłości uwzględniając wzrost głębokości eksploatacji, skomplikowaną tektonikę złóż oraz 
występowanie licznych zaszłości eksploatacyjnych należy się liczyć ze wzrostem zagrożenia tąpa-
niami w kopalniach „Zofiówka”, „Pniówek” i „Borynia”. 
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 Zagrożenie wyrzutami metanu i skał jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zagrożeń natu-
ralnych występujących w górnictwie podziemnym. Wynika to z dynamiki przebiegu tego zjawiska 
i jego potencjalnych skutków oraz zasięgu. Dotychczas nie opracowano w pełni skutecznych me-
tod przewidywania wyrzutów skalno-gazowych w oznaczonym czasie i miejscu. W sierpniu 2002 
roku miał miejsce wyrzut metanu i skał w kopalni „Pniówek”. Do wyrobisk wydzieliło się wów-
czas ponad 50 000 m3 metanu. Był to pierwszy wyrzut metanu i skał w obszarze Górnośląskiego 
Zagłębia Węglowego (dotychczas występowały sporadycznie jedynie zjawiska gazogeodynamicz-
ne). Potwierdzeniem faktu, że wyrzuty metanu i skał stanowią realne zagrożenie w kopalniach stał 
się wyrzut w KWK „Zofiówka” w listopadzie 2005 roku (zginęło wówczas 3 górników). W na-
stępstwie tego zdarzenia wdrożono w kopalniach JSW S.A. rygorystyczne procedury i zasady za-
pobiegania zagrożeniu wyrzutowemu, polegające m.in. na intensywnym rozpoznaniu górotworu 
badawczymi otworami wyprzedzającymi. Stosowana profilaktyka okazała się skuteczna, powoduje 
ona jednak wzrost kosztów i zmniejszenie postępów robót korytarzowych. Czynnikami decydują-
cymi o wzroście niebezpieczeństwa wystąpienia wyrzutów gazów i skał są miedzy innymi: wysoka 
gazonośność złoża, mała zwięzłość węgla, wysokie ciśnienie i intensywność desorpcji gazów oraz 
prowadzenie robót w sąsiedztwie zaburzeń geologicznych w nierozpoznanym górotworze. Dlatego 
w perspektywie do 2030 roku m.in. w związku z projektami powadzenia robót górniczych w no-
wych złożach i polach należy się spodziewać potencjalnego zagrożenia wyrzutami metanu i skał 
w kopalniach „Pniówek” i „Zofiówka”. 
 Od kilku lat w kopalniach Spółki obserwuje się wzrost zagrożenia pożarami endogenicznymi. 
Mimo, że eksploatowane pokłady węgla są generalnie pokładami o małej skłonności do samozapa-
lenia to jednak wysoka temperatura pierwotna skał i skomplikowana tektonika wymuszająca pozo-
stawienie fragmentów pokładów w zrobach są czynnikami generującymi zagrożenie. Czynniki te 
będą się utrzymywały lub nasilały w przyszłości. Szczególnie niebezpieczne jest i będzie współwy-
stępowanie zagrożenia pożarowego i metanowego ze względu na przeciwstawne środki stosowane 
do ich zwalczania. Wzrost głębokości eksploatacji wpływa również na zagrożenie zawałowe oraz 
warunki wykonywania i utrzymywania wyrobisk korytarzowych, a szczególnie przyścianowych. 
 
3. MODEL BEZPIECZNEGO STANOWISKA PRACY W KOPALNI 

JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ 
 
Przedstawione w poprzedniej części artykułu zakres i intensywność zagrożeń naturalnych oraz spe-
cyficzne warunki pracy w kopalni podziemnej powodują, że bezpieczne stanowisko pracy w ko-
palni powinno spełniać wiele szczególnych wymagań, które scharakteryzowano poniżej. 
 
3.1. Stosowanie skutecznych metod zapobiegania oraz zwalczania zagro e  naturalnych 
 

W możliwie bliskiej przyszłości powinny zostać opracowane i wdrożone efektywniejsze metody 
rozpoznawania zagrożenia pożarowego w zrobach ścian oraz zagrożenia wyrzutami metanu i skał. 
Należy systematycznie upowszechniać stosowanie metanometrii ciągłej. Niezbędne jest również 
ustanowienie nowych przepisów dotyczących zagrożenia klimatycznego, które uwzględnią wpływ 
większej ilości parametrów środowiska na komfort pracy. Zagrożenie to, ze względu na rosnącą 
głębokość eksploatacji może stać się istotną barierą rozwoju górnictwa, dlatego potrzebne jest rów-
nież efektywniejsze wykorzystanie wytworzonej mocy chłodniczej i opracowanie sposobów termo-
izolacji wyrobisk. 
 Najważniejszym środkiem profilaktyki w zakresie zagrożenia metanowego jest odmetanowanie, 
którego skuteczność wzrosłaby istotnie w przypadku opracowania i wdrożenia do praktyki efektyw-
nego odmetanowania wyprzedzającego w warunkach bardzo małej przepuszczalności węgli 
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. 
 Rozwiązanie wyżej wymienionych problemów wymaga zaangażowania potencjału polskiej na-
uki górniczej. 
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3.2. Rozwój systemów automatyki, zdalnego sterowania oraz monitorowania 
maszyn i ci gów technologicznych 

 

W celu utworzenia bezpiecznych miejsc pracy w warunkach występowania zagrożeń naturalnych 
i technicznych konieczne jest stworzenie jednego spójnego systemu monitorowania, sterowania i ra-
portowania. 
 W kopalniach JSW S.A. funkcjonują i będą rozwijane następujące systemy monitorowania: 
– systemy monitorujące zagrożenia naturalne (metanometria, sejsmika, przewietrzanie); 
– systemy monitorujące parametry techniczne ciągów technologicznych, monitoring wizyjny i trans-

misja danych technologicznych (systemy nadzoru urządzeń energomechanicznych wraz z cen-
tralnym oprogramowaniem); 

– systemy łączności technologicznej dla obiektów ruchomych w oparciu o technikę kabla promie-
niującego oraz o technikę światłowodową. 

 W celu poprawy bezpieczeństwa tworzone są w kopalniach dyspozytornie energomechaniczne 
wraz z ich obsługą, których zadaniem jest szybkie przygotowanie raportów koniecznych do podej-
mowania trafnych decyzji w określonych sytuacjach produkcyjnych, awaryjnych, zagrożenia natu-
ralnego itp. 
 Istotną poprawę bezpieczeństwa można uzyskać poprzez odsunięcie pracowników od miejsc 
bezpośredniego zagrożenia i wyposażenia ich w narzędzia umożliwiające ciągłą kontrolę parame-
trów ciągów technologicznych. Przykładem rozwiązania, w którym pracą kompleksu ścianowego 
w trakcie urabiania zarządza algorytm realizowany przez komputer, jest kompleks strugowy. W tym 
przypadku system sterowania umożliwia między innymi: 
– monitoring podstawowych parametrów pracy kompleksu, 
– identyfikację położenia i pomiar drogi głowicy struga w ścianie, 
– zdefiniowanie głębokości zabioru głowicy struga podczas pracy, 
– automatyczną zmianę kierunku i prędkości urabiania głowicy strugowej, 
– automatyczne kroczenie obudowy, 
– sekwencyjne zraszanie wodą głowicy urabiającej, 
– ręczne sterowanie sekcjami obudowy zmechanizowanej w przypadkach awaryjnych, 
– monitoring ciśnienia zasilania i ciśnienia w magistrali spływowej, 
– bieżącą kontrolę przebiegu frontu ścianowego, 
– prowadzenie analizy statystycznej układu. 
 W niedalekiej przyszłości wdrożone zostaną również kombajny umożliwiające zdalne sterowa-
nie dzięki zastosowaniu szybkiej transmisji światłowodowej. Stanowisko sterowania będzie zloka-
lizowane w strefie bezpiecznej, gdzie na monitorach wyświetlane będą obrazy z kamer zainstalo-
wanych w maszynie urabiającej oraz jej bieżące parametry techniczne. 
 
3.3. Wdro enie systemu lokalizacji i identyfikacji pracowników 
 

System identyfikacji pracowników ma na celu lokalizację oraz identyfikację osób wchodzących do 
strefy zagrożenia tąpaniami, wyrzutami metanu i skał, metanowego, klimatycznego i innych. Sys-
tem musi informować wskazane służby dołowe i powierzchniowe o przekroczeniach ilości załogi 
w danej strefie oraz informować pracownika wchodzącego do strefy. 
 System identyfikacji załogi działa w oparciu o technologię wykorzystującą łączność radiową. 
Każdy pracownik dołowy kopalni będzie posiadał wbudowany w lampie identyfikator z unikalnym 
numerem. We wskazanych miejscach zostaną zabudowane czytniki. Jeżeli identyfikator znajdzie się 
w obszarze działania czytnika, wówczas w systemie zostanie odnotowana informacja o jego 
obecności. 
 Czytniki wprowadzone zostaną zarówno w miejscach szczególnie niebezpiecznych takich jak: 
strefy zagrożenia jak i w miejscach związanych ze wzmożonym ruchem załogi (skrzyżowania chod-
ników). 
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 W przypadku pojawiania się pracownika w strefie zagrożonej możliwe jest wyświetlanie na trans-
parencie odpowiedniej informacji (np. zakaz wejścia w razie przekroczenia dopuszczalnej liczby 
pracowników). 
 System identyfikacji załogi powinien spełniać warunki systemu bezpieczeństwa. Może być po-
mocny w przypadku prowadzenia akcji ratunkowych, gdyż pozwala dokonać identyfikacji pracow-
ników znajdujących się w strefie zagrożenia. Ponadto na bieżąco monitoruje liczbę i listę osób, któ-
re wyjechały na powierzchnię, wyszły lub znajdują się w monitorowanym rejonie. 
 W kopalniach „Pniówek” i „Budryk” w 2010 roku przeprowadzono próby techniczno-ruchowe 
systemu lokalizacji i identyfikacji pracowników. Próby te zakończyły się powodzeniem i uzasad-
niają wdrożenie tego systemu w kopalniach. Na rysunku 6 przedstawiono rozmieszczenie urządzeń 
dołowych systemu identyfikacji załogi dla rejonu ściany w KWK „Pniówek”, a na rysunku 7 przed-
stawiono ekran stanowiska wizualizacyjnego z rejonu ściany z otwartym okienkiem danych perso-
nalnych. 
 

 
 
Rys. 6. Schemat rozmieszczenia urządzeń dołowych systemu identyfikacji załogi 
dla rejonu ściany w KWK „Pniówek” 
Figure 6. Deployment of underground equipment for the staff identification system 
within the longwall region of the “Pniówek” hard coal mine 
 
 Prowadzenie robót górniczych w kopalni wyposażonej w sieć światłowodową oraz systemy: 
– monitorowania zagrożeń naturalnych i parametrów ciągów technologicznych, 
– wizualizacji i zdalnego sterowania, 
– lokalizacji i identyfikacji pracowników, 
pozwalają na utworzenie bezpiecznych stanowisk pracy. 
 Na rysunku 8 przedstawiono poglądowy schemat wymienionych powyżej systemów w rejonie 
ściany wydobywczej. 
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Rys. 7. Ekran stanowiska wizualizacyjnego z rejonu ściany z otwartym okienkiem danych personalnych 
Figure 7. The screen of the visualization station display for the longwall area. The window with personal 
information about the involved staff is open at the moment 
 

 
 
Rys. 8. Poglądowy schemat monitoringu stanowiska pracy, wizualizacji 
oraz identyfikacji pracowników w rejonie ściany wydobywczej 
Figure 8. The outlook diagram of workplace monitoring, visualization 
and staff identification within the region of the longwall 
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3.4. Zapewnienie wszechstronnych kwalifikacji zawodowych pracowników 
i ich wysokiego poziomu wiadomo ci w zakresie bezpiecze stwa pracy 

 

Szeroki zakres mechanizacji, automatyzacji i zdalnego sterowania procesami technologicznymi nie 
zastąpią w górnictwie podziemnym – charakteryzującym się trudnymi warunkami prowadzenia ro-
bót górniczych – człowieka. Jednak jego obecność w obrębie dołowych stanowisk pracy powinna 
zostać znacząco ograniczona. Górnik pracujący na bezpiecznym stanowisku pracy musi być osobą 
o wszechstronnych kwalifikacjach zawodowych i wysokim poziomie świadomości w zakresie bez-
pieczeństwa pracy. Jego główne zadania nie powinny być związane z wykonywaniem wymagają-
cych wysiłku czynności manualnych, lecz przede wszystkim z obsługą, sterowaniem i monitorowa-
niem procesów technologicznych. W związku z tym istotne jest zapewnienie załodze ciągłego pro-
cesu szkolenia, na wysokim poziomie merytorycznym, odpowiednim do zastosowanej techniki oraz 
wdrażanie nowoczesnych rozwiązań wpływających na świadomość w ramach funkcjonowania sys-
temu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 
 Z przedstawionych powyżej rozważań wynika, że model bezpiecznego stanowiska pracy powi-
nien spełniać wiele szczególnych wymagań o charakterze technicznym i osobowym. 
 Poglądowy model bezpiecznego stanowiska pracy w kopalni JSW S.A. przedstawiono na ry-
sunku 9. 
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Rys. 9. Model bezpiecznego stanowiska pracy w kopalni JSW S.A. 
Figure 9. Safe workplace model at coal mines of JSW S.A. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
W przyszłości większość robót górniczych będzie powadzona na głębokościach 1000–1300 m. 
Duża głębokość eksploatacji wiąże się ze wzrostem zakresu i intensywności występowania więk-
szości zagrożeń naturalnych, szczególnie zagrożenia klimatycznego. Warunkiem koniecznym re-
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alizacji powyższych planów jest zapewnienie bezpiecznych i akceptowalnych warunków pracy  
kopalniach. 

 Model bezpiecznego stanowiska pracy w kopalni powinien spełniać następujące wymagania 
o charakterze technicznymi i osobowym: 
– stosowanie skutecznych metod zapobiegania oraz zwalczania zagrożeń naturalnych, 
– rozwój systemów sterowania oraz monitorowania maszyn i ciągów technologicznych, 
– wdrożenie systemu identyfikacji pracowników, 
– zapewnienie wszechstronnych kwalifikacji zawodowych pracowników i ich wysokiego pozio-

mu świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy. 
 Należy podkreślić, że dla spełnienia wymienionych wymagań potrzebne jest zaangażowanie 
znacznych nakładów finansowych oraz wykorzystania potencjału polskiej nauki górniczej. 
 
 
 
A Safe Workplace at A Mine of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (JSW) 
- Requirements and Challenges 
 
The paper outlines the pre-requirements that should be fulfilled at coal mines of Jastrzębska Spółka 
Węglowa S.A. (JSW) to make the workplaces safe, despite of dangerous working conditions. The 
collieries of JSW feature with a wide range and high intensity of natural hazards caused by numer-
ous reasons, where extraction of coal from very deep seams is one of the most essential factors. 
 The safe workplace at a coal mine must meet the following requirements of both technical and 
personnel management nature: 
– application of efficient methods intended to prevent and eliminate or at least mitigate natural 

hazards, 
– continuous improvements of control and monitoring systems for mining machinery and process 

lines, 
– implementation of the staff identification systems, 
– providing a comprehensive professional training for the employees to increase their awareness 

of the occupational safety issues. 
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Stan techniki strugowej w światowym górnictwie 

Michał Myszkowski 
Bucyrus Europe GmbH, Lünen, Niemcy 

Krzysztof Burzan 
Bucyrus Polska Sp. Z o.o. 

STRESZCZENIE: Systemy strugowe stosowane są w górnictwie światowym od 70 lat. Obecnie 
stosowane zautomatyzowane mieczowe (płytowe) systemy strugowe w pokładach niskich oraz 
ślizgowe systemy w pokładach niskich i średniej miąższości są efektem długiej drogi rozwoju 
technicznego. W ostatnich latach w szczególności strugi ślizgowe nabierają na znaczeniu 
ze względu na ich wysoki potencjał, przewyższający możliwości innych rodzajów systemów 
eksploatacyjnych przy aplikacjach w porównywalnych warunkach. Z tego względu przewidywane 
jest na następne lata szersze zastosowanie systemów strugowych w świecie. 

SŁOWA KLUCZOWE: Strugowe systemy eksploatacji ścianowej, eksploatacja pokładów małej 
i średniej miąższości. 

1. WPROWADZENIE 

Eksploatacja niskich pokładów zyskuje stopniowo na znaczeniu, ponieważ pokłady grube zostały 
w przeszłości w wielu krajach w znaczącym stopniu wybrane. Duża część światowych rezerw 
węgla kamiennego zalega w pokładach niskich. W niemieckim Zagłębiu Ruhry około 80% 
zasobów znajduje się w pokładach o miąższości mniejszej niż 1,5 m. W Polsce w pokładach 
o miąższości do 1,5 m znajduje się prawie 20%, a w pokładach do 2 m ponad 1/3 zasobów 
przemysłowych. W Chinach zasoby węgla ulokowane w pokładach niższych niż 1,3 m szacowane 
są na 25% ogólnych rezerw węgla. W Stanach Zjednoczonych spodziewane jest umocnienie się 
trendu eksploatacji węgla z pokładów niższych niż 1,7 m w okresie najbliższych kilku lat. 

W świetle tych zmian powstaje na świecie istotne zapotrzebowanie na technologię dla 
wysokowydajnej eksploatacji niskich pokładów [1]. Otwiera się w ten sposób możliwość dla 
nowoczesnych kompleksów strugowych, które w ostatnich latach zostały znacząco wzmocnione 
i ulepszone. 

2. RYS HISTORYCZNY TECHNIKI STRUGOWEJ 

Pierwszy strug składający się z głowicy podstawowej z nożami oraz z dwóch kolumn do 
mocowania lin pociągowych został zbudowany w warsztacie kopalni w Ibbenbüren w Niemczech. 
W roku 1948 zbudowano w firmie Wetsfalia Lünen wg. kostrukcji W. Löbbe jednolite urządzenie 
strugowe poprzez zespolenie napędu struga i przenośnika na jednej ramie napędowej (rys. 1). 
W roku 1950 zastosowano ten strug po raz pierwszy w kopalni Friedrich Heinrich 
w zachodnioniemieckim Zagłebiu Ruhry. Od tego momentu udział urabiania przy zastosowaniu 
techniki strugowej w ogólnym wydobyciu ze ścian zaczął wzrastać. 
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Rys. 1: Strug firmy Westfalia Lünen konstukcji W. Löbbe 
Fig. 1: Coal plow from Westfalia Lünen designed by W. Löbbe 

W celu zmniejszenia oporów ruchu głowicy w następnym kroku rozwoju techniki strugowej 
zrezygnowano z miecza, a prowadzenie głowicy przeniesiono na przymocowany od strony ociosu 
do przenośnika ścianowego prowadnik ślizgowy. Pod koniec lat osiemdziesiątych przetestowano w 
Westfalii Lünen strug z prowadzeniem ślizgowo-mieczowym. W sumie w drugiej połowie 
dwudziestego wieku skonstruowano i wyprodukowano wiele typów strugów. Strugi w tym okresie 
były szeroko rozpowszechnione na całym świecie. Stosowano je w między innymi w Niemczech, 
w Polsce, w Wielkiej Brytanii, w Związku Radzieckim, Holandii i Stanach Zjednoczonych. 
Statystyka ilustrująca ilość czynnych strugów w Niemczech Zachodnich, z podziałem na strugi 
mieczowe i ślizgowe, przedstawiona została na rys. 2. W okresie szczytowym przypadającym na 
połowę lat sześćdziesiątych w górnictwie zachodnioniemieckim pracowało ponad 550 strugów [2]. 
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Rys.2: Populacja strugów w górnictwie zachodnioniemieckim 
Fig.2: Coal plow population in the German Mining Industry 

3. POSTĘP TECHNICZNY W TECHNICE STRUGOWEJ 

W przeszłości strugi stosowane były wyłącznie do wybierania miękkich pokładów węglowych. 
Głównym tego powodem była niska moc zainstalowana na kompleksach strugowych, 
wykorzystywana z reguły tylko w pewnej części z uwagi na brak możliwości technicznych 
kompensujących nierównomierną podziałkę łańcuchów strugowych oraz dużą trudność ustawienia 
stałej głębokości zabioru skutkującą licznymi blokadami. W ostatniej dekadzie sytuacja ta ulegla 
radykalnej poprawie z uwagi na następujące czynniki: 

 Wdrożenie mikroprocesorów stanowiło przełom dla techniki strugowej. Dozowane 
przesuwanie przenośnika ścianowego umożliwia obecnie ustawienie głębokości urabiania 
z dużą precyzją, a zatem również wyeliminowanie przypadków blokowania głowicy 
struga, które wcześniej były częste. 

 Ograniczono znacznie występowanie zerwań łańcucha poprzez wdrożenie skutecznych 
układów zapobiegających przekroczeniu nastawionego momentu obrotowego stacji 
napędowych. 

 Zainstalowana moc systemów strugowych ulegała stałemu zwiększaniu. Obecnie systemy 
te dysponują mocą wynoszącą nawet 1,6 MW.  

 Silniki z przemiennikami częstotliwości pozwalają na płynną regulację prędkości głowicy 
strugowej oraz pełne wykorzystanie zainstalowanej mocy dzięki funkcji wyrównywania 
obciążeń. W połączeniu z silnikami przenośników ścianowych tego samego rodzaju oraz z 
systemem dozowanego przesuwania pozwalają one na daleko idącą optymalizację 
technologii w ścianach urabianych strugami. 

 Dzisiejsze systemy strugowe pracują w trybie automatycznym, pozwaląjacym na 
uzyskanie bardzo wysokiej efektywności przy zredukowanym obłożeniu ściany strugowej. 
Długość wysokowydajnych ścian strugowych waha się pomiędzy 300 a 450 m. 

Dzisiejsze systemy strugowe wyposażone w wyżej opisane możliwości techniczne są w stanie 
urabiać twarde pokłady oraz pokonywać uskoki równie skutecznie jak kombajny węglowe [1]. 

4. TYPY WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMÓW STRUGOWYCH 

Obecnie eksploatowane są na świecie systemy ścianowe stosujące dwa typy strugów: 

1. Strugi mieczowe (rys. 3) 
2. Strugi ślizgowe (rys. 4). 

W okresie obecnym na świecie stosowane są w większości strugi ślizgowe w pokładach 
średnich oraz w mniejszym stopniu strugi mieczowe w pokładach bardzo niskich [3, 4]. 

4.1. Strugi mieczowe 

Cechami charakterystycznymi strugów mieczowych są przede wszystkim: 

 Prowadzenie łańcucha ciągnącego głowicę strugową oraz łańcucha powrotnego po stronie 
odzawałowej. 

 Ruch głowicy strugowej po spągu. 
 Stosowanie miecza czyli płyty podprzenośnikowej dla przeniesienia punktu zaczepu 

łańcucha na stronę odzawałową przenośnika ścianowego oraz stabilizacji głowicy. 
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 Niewielka wysokość prowadnika struga umożliwiająca skuteczne ładowanie urobku przez 
głowicę strugową na przenośnik ścianowy. 

Z uwagi na wyżej wymienione właściwości strugi mieczowe używane są obecnie do urabiania 
pokładów bardzo niskich, przede wszystkim przy miąższościach mniejszych od 1 m. W przeszłości 
ten rodzaj struga był najbardziej rozpowszechnionym typem w górnictwie zachodnioniemieckim 
(zob. wykres na rys. 2), używanym również do pracy w pokładach średniej miąższości. System 
wykorzystuje prowadzenie łańcucha po stronie odzawałowej przenośnika, co umożliwia łatwy 
dostęp do łańcucha w przypadku potrzeby. Podczas ruchu głowicy płyta struga ślizga się po spągu 
pod rynnami przenośnika, stabilizując jej pracę.  

 

Rys. 3: Poglądowy przekrój struga mieczowego (płytowego) 
Fig. 3: Pictoral cross-section of a base plate plow 

Bucyrus produkuje obecnie strugi mieczowe typu RHH 800, w których odlewana prowadnica 
struga jest przyspawana po stronie odzawałowej do rynien przenośnika ścianowego. Specjalnie 
wyprofilowane krawędzie płyty podprzenośnikowej wygarniają drobny węgiel spod przenośnika 
ścianowego z powrotem na trasę struga. Używane są łańcuchy o średnicy 38 mm bądź 42 mm, co 
pozwala na stosowanie dwóch silników elektrycznych o mocy nominalnej 400 kW. Strug 
RHH 800 przeznaczony jest do pracy w pokładach o miąższości od 0,6 m do 1,6 m. Strugi 
RHH 800 stosowane są obecnie w Czechach, na Ukrainie oraz w Chinach. 

 

Rys.4: Strug RHH 800 
Fig. 4: Plow RHH 800 
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4.2. Strugi lizgowe 

Głównymi cechami charakterystyzującymi strugi ślizgowe są: 

 Prowadzenie łańcucha ciągnącego głowicę strugową oraz łańcucha powrotnego po stronie 
ociosu węglowego 

 Brak miecza 
 Stosowanie specjalnych stalowych prowadników przymocowanych od strony ociosu do 

rynnien przenośnika ścianowego, po których porusza się głowica strugowa. 

Strugi ślizgowe używane są do urabiania pokładów o średnich miąższościach tzn. z zasady do 
wysokości ścian pomiędzy jednym a dwoma metrami, a w niektórych przypadkach do wysokości 
ponad dwa metry. Dzisiejsze strugi ślizgowe pracują z prędkościami od 2,0 m/s do 3,6 m/s. 
Prowadzenie łańcucha po stronie ociosu węglowego utrudnia dostęp do niego, ale przy większych 
wysokościach ścian nie stanowi to problemu, w razie potrzeby pracy przy łańcuchu. Głowica 
strugowa ślizgając się po stalowych prowadnikach stawia mniejsze opory ruchu niż w przypadku 
struga mieczowego, przez co wzrasta efektywność pracy strugów ślizgowych. 

 
Rys. 5: Poglądowy przekrój struga ślizgowego 
Fig.5: Pictorial cross-section of a gliding plow 

Bucyrus produkuje dwa rodzaje strugów ślizgowych t.j.: 

 GH 800 
 GH 1600 

Strugi typu GH 800 mają prowadniki wykonane z płyt stalowych (zob. rys. 6). Górną część 
prowadnicy struga można otwierać, aby umożliwić szybki i łatwy dostęp do łańcucha górnego 
i dolnego. Ten typ struga stosowany jest dzisiaj do pracy z łańcuchem 38x137 mm, 
umożliwiającym instalację dwóch stacji napędowych o sumarycznej mocy 800 kW. Strugi GH 800 
stosowane są do pracy w pokładach o miąższości pomiędzy 0,9 m a 2,0 m, przy czym przy 
wysokościach głowicy strugowej przewyższających 1,7 m z reguły stosowane jest prowadzenie 
portalowe w celu skuteczniejszego przenoszenia na przenośnik ścianowy sił działających na 
głowicę strugową. 

Strug GH 1600 zaliczony może zostać do następnej generacji urządzeń tego typu (rys. 7). 
Posiada w stosunku do GH 800 istotnie wzmocnioną konstrukcję samej głowicy, odlewanych 
niezwykle wytrzymalych prowadników oraz wyposażony jest w stacje napędowe przystosowane 
do stosowania mocy nominalnej rzędu 1,6 MW. GH 1600 napędzany jest łańcuchem 42x137 mm 
o wytrzymałości na zerwanie rzędu 2200 kN. Prędkość tego typu struga to z reguły 2 do 3 m/s, 
a w szególnych przpadkach nawet 3,6 m/s. Głębokość zabioru GH 1600 zawiera się w większości 
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przypadków w przedziale 60 do 200 mm, a maksymalna głębokość zabioru może w odpowiednich 
warunkach przewyższyć 250 mm. 

 
Rys.6: Strug ślizgowy GH 800  
Fig. 6 Gliding plow GH 800 

 

Rys.7: Strug ślizgowy GH 1600 
Fig. 7: Gliding plow GH 1600 
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5. UKŁAD PRZEKŁADKOWY STRUGA 

Jednym z głównych wymogów dla uzyskania wysokiej wydajności systemów strugowych 
stanowi precyzyjne ustawianie głebokości zabioru struga wzdłuż całej długości ściany. W 
przeszłości głebokość zabioru ustawiana była przy pomocy odpowiedniego doboru szerokości noża 
przyspągowego. Po przejeździe głowicy strugowej poprzez wycięcie pasa minerału przed 
prowadnikiem struga, stojąca pod ciągłym naciskiem siłownika przekładkowego rynna zostawała 
przesunięta do momentu oparcia się czoła prowadnika o ocios. Szersze noże przyspągowe dawały 
odpowiednio większe głębokości zabioru. To tyle w teorii. W praktyce siłowniki przekładkowe 
będące pod pewnym, odpowiednio dobranym ciśnieniem, często bądź w ogóle nie przesuwały 
rynien przy wyższych oporach ruchu bądź powodowały wciskanie prowadnika w ocios, skutkujące 
nastawieniem większej głębokości zabioru niż ta zamierzona, wynikająca z szerokości noża 
przyspągowego. W rezultacie głowica w takim miejscu albo nie skrawała wcale albo skrawała 
głębiej niż zadana głębokość zabioru, co często powodowało jej blokadę.  

Sytuację tą zrewolucjonowało wprowadzenie mikropocesorów w układach sterowania 
przekładką oraz mierników drogi, wbudowanych w siłowniki przekładkowe. Sterowniki obudowy 
zmechanizowanej oprócz standardowych funkcji sterowania sekcją obudowy przejęły kontrolę nad 
nastawianiem głębokości zabioru, co określane jest w nomenklaturze górniczej mianem 
„dozowanego przesuwania”. Po przejeździe głowicy strugowej sterownik podaje tak długo 
wysokie ciśnienie na siłownik przekładkowy, aż tłoczysko nie osiągnie zadanego wysuwu a tym 
samym rynna nie zostanie precyzyjnie przesunieta o nastawioną w sterowniku wartość. Przenośnik 
ścianowy przesuwany jest w kierunku ociosu w pewnej nastawialnej odległości za przesuwającą 
się głowica struga, aby zapobiec jej ewentualnemu zablokowaniu w ociosie. Również obie stacje 
napędowe (napęd wysypowy i zwrotny) są przesuwane w sposób „dozowany”. Dokładne 
nastawianie głębokości urabiania poprzez zastosowanie układów dozowanego przesuwania 
pozwoliło w znakomity sposób na zmniejszenie liczby blokad głowicy strugowej w urabianym 
ociosie oraz na skuteczne utrzymanie odpowiedniej horyzontalnej geomerii ściany strugowej. 

Bucyrus dla realizacji układu dozowanego przesuwania stosuje sterowniki typu PMC-R (zob. 
rys. 12) wraz z wysokoprecyzyjnymi i niezawodnymi kontaktronowymi miernikami drogi, 
umiejscowionymi w siłownikach przekładki. Końcówki ściany strug skrawa dwa razy lub jeśli 
sytuacja na to pozwala wykonuje skraw z podwójną głębokością zabioru. Każda sekcja, w której 
pozostały możliwy skok siłownika układu przekładkowego jest mniejszy od zaprogramowanego, 
wykonuje automatycznie sekwencję przesuwu. W normalnych warunkach stropowych w ścianach 
strugowych sekcje obudowy zmechanizowanej ustawione są schodkowo w grupach najczęściej po 
cztery, pięć bądź w uzasadnionych przypadkach po sześć sekcji. Po przejeździe głowicy strugowej 
odpowiednio co czwarta, piąta lub szósta sekcja podciągana jest wykonując sekwencję 
„rabowanie-przesuw-rozparcie”. W przypadku kruchych stropów sekcje obudowy można 
zaprogramować tak, aby przesuwały się wcześniej niż pełny skok siłownika układu 
przekładkowego, zmniejszając w ten sposób powierzchnię niepodpartego stropu. Dwie sąsiadujące 
sekcje nie mogą w żadnym wypadku rabować się w tym samym czasie, o co dba system 
automatyki obudowy ścianowej.  
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6. UKŁADY KOREKCYJNE SYSTEMÓW STRUGOWYCH 

Systemy strugowe firmy Bucyrus wyposażone są w dwa rodzaje układów korekcji: 

 poprzecznej 
 podłużnej. 

Układ korekcji podłużnej służy do skutecznego prowadzenia ściany po granicy pomiędzy 
spągiem a pokładem węglowym. Skuteczne prowadzenie struga w płaszczyźnie pokładu jest 
nieodzowne dla utrzymania wysokiej efektywności procesu urabiania, redukcji zużycia noży oraz 
ograniczenia zawartości skały płonnej w urobku. Do tego celu stosuje się na odzawałowej stronie 
przenośnika ścianowego siłowniki hydrauliczne rozpięte pomiędzy rynnami a belkami układu 
przesuwnego sekcji obudowy ścianowej. Zmiana nachylenia rynien z prowadnikami struga poprzez 
ręczne bądź automatyczne sterowanie siłowników korekcji poprzecznej umożliwia skuteczne 
prowadzenie ściany po spągu pokładu (rys. 8). Sterowanie siłowników odbywa się zazwyczaj 
grupowo dla odcinka ściany składającego się z 5 do 10 rynien. 

 

Rys. 8: Układ korekcji poprzecznej urządzenia strugowego 
Fig.8: Outridgger steering of a plow system 

Układ korekcji podłużnej wykorzystuje siłowniki hydrauliczne zabudowane pomiędzy 
przenośnikiem ścianowym a spągnicami sekcji obudowy ścianowej. Na świecie stosowane są dwa 
rodzaje układów korekcji: jednostronne (rys. 9 lewa strona) oraz dwustronne (rys. 9 prawa strona). 
Celem stosowania tych siłowników jest zapobieżenie osiowego przesunięcia się (pełzania) 
przenośnika, spowodowanego siłami wprowadzanymi do przenośnika ścianowego wzdłuż jego osi 
przez głowicę strugową w trakcie urabiania lub/oraz siłami grawitacyjnymi. Prawdopodobieństwo 
pełzania przenośnika ścianowego powiększa się więc wraz z rosnącym nachyleniem podłużnym 
ściany. W ścianach o niewielkim nachyleniu podłużnym układy korekcji stosuje się najczęściej 
wyłącznie na końcówkach ściany. 
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Rys.9: Układy korekcji podłużnej systemów strugowych. 
Fig. 9: Block anchorage cylinders of plow systems. 

7. STACJE NAPĘDOWE STRUGÓW 

Dzisiejsze systemy strugowe napędzane są dwoma stacjami napędowymi, umiejscowionymi 
w chodnikach przyścianowych na obydwu krańcach urządzenia strugowego. Stacje napędowe 
składają się z gałęzi strugowej oraz przenośnikowej, które dołączone są do kadłuba ramy 
napędowej (rys. 10). Każda z gałęzi stacji napędowej składa się z silnika elektrycznego, sprzęgła 
oraz przekładni. Część strugowa zawiera dodatkowo tzw. skrzynkę strugową z gwiazdą napędową 
łańcucha strugowego. 

 
Rys. 10: Stacja napędowa urządzenia strugowego z wysypem czołowym. 
Fig. 10: Drive frame of a plow system with an overhead discharge. 
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Przekładnia strugowa oraz przekładnia przenośnika ścianowego nowoczesnych systemów 
strugowych zawierają sprzęgła wielopłytkowe, zapewniające zabezpieczenie 
przeciwprzeciążeniowe, którego zadaniem jest ustawienie maksymalnego dopuszczalnego 
momentu obrotowego. W ten sposób skutecznie zabezpiecza się łańcuchy przed obciążeniem ich 
niedopuszczalnie wysokimi siłami. Dodatkowo w przypadku przenośnika ścianowego poprzez 
kontrolowany poślizg jednego ze sprzęgieł na przekładni typu CST uzyskuje się funkcję 
wyrównywania niesymetrycznych obciążeń, powstających przede wszystkim przy nierównościach 
podziałki łańcucha. 

Dzisiejsze przekładnie napędowe firmy Bucyrus stosowane w ścianach strugowych podzielić 
można na 3 następujące klasy: 

 Klasa 30 o maksymalnym krótkotrwałym momencie obrotowym do 300 kNm 
 Klasa 45 o maksymalnym krótkotrwałym momencie obrotowym do 450 kNm 
 Klasa 65 o maksymalnym krótkotrwałym momencie obrotowym do 650 kNm 

W przypadku strugów stosuje się dzisiaj klasy 30 oraz 45. Na przenośnikach ścianowych 
stosowane są praktycznie wszystkie trzy klasy przekładni.  

Automatyczny ruch struga sterowany jest z punktu operatora w chodniku przyścianowym lub 
z innego oddalonego miejsca jak np. z powierzchni kopalni. Położenie struga jako jeden 
z głównych parametrów dla prawidłowej przekładki przenośnika ścianowego po przejeździe 
głowicy strugowej jest stale monitorowane na przekładniach struga i synchronizowane za pomocą 
czujników zbliżeniowych w prowadnicy struga. Następnie parametr ten jest przekazywany do 
każdego urządzenia PMC-R sterującego sekcjami obudowy. Przenośnik przesuwany jest 
z maksymalnie możliwą siłą na dokładnie zaprogramowaną odległość, co pozwala na uzyskanie 
określonych głębokości skrawania również w przypadku bardzo twardego węgla oraz w pokładach 
z przerostami. 

Przenośnik ścianowy przesuwany jest automatycznie za przesuwającym się strugiem. 
W sposób automatyczny na określoną w programie odległość przekładane są również obydwa 
napędy struga tzn. jego napęd główny oraz napęd zwrotny.  

8. OBUDOWA ZMECHANIZOWANA SYSTEMÓW STRUGOWYCH  

Istotny element każdego kompleksu ścianowego stanowi zmechanizowana obudowa ścianowa 
(rys. 11). W ostatnich latach można rozpoznać tendencję w stosowaniu sekcji o podziałce 1,75 m.  

Dobór właściwej obudowy stanowi jeden z najistotniejszych warunków dla uzyskania 
wysokiej wydajności ściany strugowej. Parametry oraz funkcjonalność sekcji obudowy 
zmechanizowanej muszą być w przypadku systemów strugowych bardzo dokładnie dopasowane 
do systemu eksploatacji oraz transportu urobku, w przeciwnym razie jak wynika z doświadczeń 
Bucyrus’a ściany takie pomimo stosowania porównywalnych systemów strugowych uzyskują 
znacząco niższe wydobycie. 

Pomiedzy obudową zmechanizowaną stosowaną w ścianach strugowych i kombajnowych 
występują pewne różnice konstrukcyjne. Najważniejsze spośród tych różnic to: 

 Stropnice i spągnice sekcji w ścianach strugowych są krótsze niż w obudowie dla ścian 
kombajnowych o porównywalnym zakresie wysokości. 

 Sekcje stosowane w ścianach strugowych mają w przeciwieństwie do obudowy używanej 
w ścianach kombajnowych dzielone spągnice. 

 Na sekcjach obudowy strugowej stosuje się bezpośrednio, a na sekcjach obudowy 
kombajnowej pośrednio działające mechanizmy kroczące. 
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 W przypadku miękkiego spągu używa się w sekcjach obudowy w ścianach strugowych 
technikę zwaną „Krokiem słonia” („Elephant step”), pozwalajacą na naprzemienne 
podnoszenie jednej ze spągnic podczas przekładki sekcji. 

 Na sekcjach obudowy w ścianach strugowych nie stosuje się obecnie uchylnych klap 
podtrzymujących ocios węglowy. 

 
Rys.11: Typowa sekcja obudowy zmechanizowanej dla systemów strugowych. 
Fig. 11: Typical shield used in plow systems. 

 Sekcje obudowy w systemach ścianowych pracują w systemie schodkowym w grupach od 
4 do 6 sekcji, przy czym pierwsza sekcja stoi najbliżej przenośnika, a każda następna jest 
oddalona o pewien nastawialny w systemie sterowania dystans. Po przejeździe głowicy 
strugowej oraz przekładce przenośnika ścianowego podciągane są sekcje stojące 
w największej odległości od przenośnika ścianowego.  

 Sekcje obudowy zmechanizowanej firmy Bucyrus pracują w ścianach strugowych 
w systemie automatycznym, tzn. przesuwanie PZS po przejeździe głowicy strugowej oraz 
przekładka sekcji sterowane są automatycznie za pomocą systemu komputerowego, 
składającego się z sieci sterowników PMC-R (rys. 12) zabudowanych na każdej z sekcji 
oraz centralnego komputera, zlokalizowanego w stanowisku sterowania systemem 
strugowym. 

Rys. 12: Sterownik obudowy ścianowej typu PMC-R. 
Fig. 12: Shield control unit PMC-R. 

9. UKŁADY STEROWANIA SYSTEMAMI STRUGOWYMI 

SEP 2011, Sesja: Technika strugowa - praktyka wdrażania

– 1732 –



Sterowanie urządzeń strugowych na wszystkich ścianach w Niemczech odbywa się 
z powierzchniowych stanowisk operatorskich, ulokowanych w centralnych dyspozytorniach 
połączonych ze ścianą światłowodami. W ścianach strugowych pracujących poza granicami 
Niemiec ruch struga sterowany jest z reguły z punktu operatora zlokalizowanego w chodniku 
przyścianowym. Na stanowisku sterowniczym znajdują się urządzenia dla sterownania, 
monitorowania oraz parametryzowania ruchu głowicy struga i przenośników, obudowy 
zmechanizowanej oraz jednostek napędowych. 

Praca ściany strugowej w wykonaniu firmy Bucyrus może odbywać się w trybie 
automatycznym lub manualnym. W trybie automatycznym po ustawieniu wszystkich parametrów 
pracy ściana sterowana jest z centralnego komputera. W trybie manualnym ruchem urządzenia 
strugowego oraz przenośników steruje operator ze stanowiska dyspozytorskiego.  

 
Rys. 13: Stanowisko sterowania ścianą strugową. 
Fig. 13: Control room of a plow face 

Poza pracą struga i przenośników system sterujący kontroluje i monitoruje pracę sekcji 
obudowy zmechanizowanej w ścianie. Po przejeździe głowicy strugowej przesuwany jest 
automatycznie przenośnik ścianowy o nastawioną wielkość, stanowiącą zadaną głębokość zabioru 
struga dla następnego cięcia. Po przekładce przenośnika ścianowego podciagane są najdalej stojące 
sekcje obudowy zmechanizowanej. Położenie głowicy strugowej, jako jeden z głównych 
parametrów automatyzacji, jest określane na podstawie informacji z przekładni urządzenia 
strugowego oraz cyklicznie synchronizowane z impulsami czujników zbliżeniowych w prowadnicy 
struga. 
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10. PODSUMOWANIE 

 
 Technika strugowa posiada ponad 70-cio letnią tradycję. W tym okresie pracowało tysiące 

ścian strugowych w wielu krajach świata. 
 W wielu państwach pokłady grube zostały w znaczącej części wyeksploatowane i duża 

część rezerw znajduje się w pokładach o małej bądź średniej miąższości.  
 W okresie ostatnich 10-ciu lat osiagniety został istotny postęp w rozwoju ścianowych 

systemów strugowych. Przede wszystkim podniesiony został w zdecydowany sposób 
stopień automatyzacji ścian strugowych, umożliwiając obsługę wyrobisk ścianowych przy 
pomocy stosunkowo niewielkiej załogi.  

 Obecnie stosowane są dwa typy strugów: strugi mieczowe oraz ślizgowe o mocach 
nominalnych pomiędzy 800 a 1600 kW. Ściany strugowe ze strugami ślizgowymi firmy 
Bucyrus osiagają wydajność rzędu 5 do ponad 20 tys. ton na dobę.  

 Ścianowe systemy strugowe różnią się kilkoma istotnymi aspektami od systemów 
kombajnowych. Jedną z różnic stanowią nieco odmienne sekcje obudowy ścianowej. 

 Kompleksy strugowe pozwalają na uzyskanie wyższej wydajności niż kompleksy 
kombajnowe ze ścian o porównywalnej wysokości. W porównywalnym, efektywnym 
czasie pracy wydajność ścian strugowych o wysokości do 1,8 m (a pewnych warunkach 
nawet do 2,3 m) może osiągnąć ponad 50% wyższe wydobycie niż w przypadku 
podobnych ścian kombajnowych [1]. Ponadto stosowanie techniki strugowej pozwala na 
znaczne zmniejszenie udziału skały płonnej w urobku brutto. 

 Przewidywany jest szerszy zakres stosowania strugów z uwagi na duże zasoby w 
pokładach niskich i średnich na świecie oraz na wysoką wydajność dzisiejszych 
zautomatyzowanych systemów strugowych. 
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The state of plow technology in the world mining industry 
Plow systems are in use in the world mining industry for 70 years. The base-plate systems 
presently used in thin seams as well as gliding plows used in low and middle seams are the result 
of a long development process. In recent years especially gliding plow systems are gaining more 
importance because of their potentials, exciding capability of other extraction systems at 
applications in comparable conditions. For that reason there is a prediction of wider use of plow 
systems worldwide. 
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Doświadczenia Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. 
w zakresie wdrażania technologii strugowej 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono parametry techniczne pierwszego strugowego kom-
pleksu mechanizacyjnego zakupionego przez Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. na przełomie roku 
2009/2010, oraz lokalizację i warunki geologiczno-górnicze ściany badawczej 1/VI w pokładzie 
385/2 wyposażonej w kompleks strugowy. Ściana ta o długości 250 m uruchomiona została w 
marcu 2010 roku, a docelowy wybieg 1.750 m osiągnęła w październiku 2010 r. W czerwcu prze-
szła pozytywnie test wydajności określony w kontrakcie na 10.000 ton urobku przez 3 kolejne dni 
pracy, w sierpniu test maksymalnej zdolności wydobywczej, która wyniosła blisko 17.000 ton na 
dobę. W artykule przedstawiono pełne wyniki produkcyjne osiągnięte przez ścianę badawczą oraz 
dalsze zamierzenia kopalni w zakresie wdrażania techniki strugowej urabiania. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Eksploatacja podziemna, węgiel kamienny, system eksploatacji, technika 
strugowa urabiania 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
W dotychczasowej działalności górniczej kopalnia „Bogdanka” osiągnęła wysoką koncentrację wy-
dobycia, dużą wydajność i korzystne wyniki ekonomiczne przy eksploatacji pokładów o miąższo-
ści powyżej 1,6 m z zastosowaniem techniki kombajnowej. Technika ta w przypadku Lubelskiego 
Węgla „Bogdanka” S.A. w pokładach o grubości 2,0-2,5 m pozwala uzyskać wydobycie dobowe 
z jednej ściany do 20.000 ton/dobę urobku węglowego, a w ścianach o wysokości 1,6-2,0 m do 
15.000 ton/dobę. 
 Ten stan techniczny nie zapewnia jednak pełnych możliwości rozwoju kopalni w długiej per-
spektywie czasu, gdyż wiele milionów zasobów węgla zlokalizowanych dogodnie, w bliskiej odle-
głości szybów nie będzie mogło być wybranych, tylko dlatego, że grubość pokładu jest tam nawet 
tylko nieznacznie mniejsza niż wybieranego dotychczasową techniką kombajnową o grubości po-
wyżej 1,6 m. Dotyczy to zarówno dotychczas eksploatowanego pokładu 385/2, a także perspekty-
wicznych pokładów 389 i 391. 
 Nie bez znaczenia pozostaje również aspekt czystości wybierania. W niskich ścianach kombaj-
nowych istnieje zarówno naturalna jak i wymuszona wymiarami geometrycznymi urządzeń ścia-
nowych tendencja do zwiększania wysokości ściany, a więc najczęściej przybierania stropu pokła-
du. Prowadzi to do pogorszenia jakości urobku. Szansą na czyste wybieranie pokładów węgla 
o grubości od 1,2 m do 1,6 m jest więc technika strugowa urabiania, która powinna umożliwić wy-
bieranie pokładu bez przybierki kamienia. 
 Wdrożenie strugowej technologii urabiania węgla ma więc dla rozwoju kopalni LW „Bogdanka” 
strategiczne znaczenie. Opanowanie umiejętności ekonomicznej eksploatacji pokładów o miąższo-
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ści już od 1,2 m pozwoli na zwiększenie zasobów przemysłowych i wydłuży czas eksploatacji po-
szczególnych pokładów. Dlatego też kopalnia „Bogdanka” podobnie jak Jastrzębska Spółka Wę-
glowa podjęła działania dla przygotowania i uruchomienia pierwszej ściany strugowej, które za-
kończyły się zakupem nowego strugowego kompleksu mechanizacyjnego i uruchomieniem w 2010 
rok pierwszej ściany strugowej. Ściana ta zlokalizowana została w pokładzie 385/2 w polu VI 
w Nadrybiu, we wschodniej części obszaru górniczego kopalni (ściana 1/VI/385, rys. 1). 
 
 

 
 
Rys. 1. Lokalizacja pierwszej ściany strugowej w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. 
Figure 1. 
 
 
 Pierwsza ściana strugowa miała charakter badawczy, tzn. że priorytetem jej prowadzenia nie 
były wysokie z góry narzucone zadania produkcyjne, ale wypracowanie optymalnych rozwiązań 
technicznych i organizacyjnych dla ścian strugowych w warunkach geologiczno-górniczych kopal-
ni „Bogdanka”. 

SEP 2011, Sesja: Technika strugowa - praktyka wdrażania

– 1736 –



 

 

2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO WDROŻENIA PIERWSZEJ ŚCIANY STRUGOWEJ 
 
W celu rozpoznania możliwości eksploatacji pokładów cienkich techniką strugową w warunkach 
kopalni „Bogdanka” w roku 2007 specjaliści z niemieckiego DMT wykonali badania urabialności 
węgla w pokładzie 385/2 na wlocie do chodnika podścianowego ściany 2/VI/385. W wyniku tych 
badań stwierdzono, że węgiel pokładu 385/2 jest dobrze urabialny i do urabiania strugami jest wła-
ściwy. 
 Dla przygotowania decyzji o możliwości zastosowania techniki strugowej w warunkach kopal-
ni „Bogdanka”, oraz dla wypracowania racjonalnych rozwiązań technicznych wykonane zostały 
z tego zakresu trzy prace badawczo-rozwojowe dotyczące: 
– Rozpoznania stanu techniki światowej i analizy techniczno-ekonomicznej przedsięwzięcia. Pra-

cę pt. „Analiza stanu techniki strugowej na wiecie i mo liwo ci jej wdro enia w Lubelskim 
W glu „Bogdanka” S.A.” wykonano w sierpniu 2008 roku [3]. 

– Doboru parametrów podpornościowych obudowy ścianowej. Pracę pt. „Opracowanie optymal-
nych parametrów podporno ciowych zmechanizowanej obudowy cianowej dla pierwszego kom-
pleksu strugowego do wybierania cienkich pok adów w warunkach geologiczno-górniczych ko-
palni „Bogdanka” wykonano w sierpniu 2008 roku [4]. 

– Optymalizacji rozwiązań obudowy chodników przyścianowych. Pracę pt. „Projekt odrzwi obu-
dowy chodnikowej dla efektywnego prowadzenia eksploatacji technik  strugow  w warunkach 
Lubelskiego W gla „Bogdanka” S.A.” wykonano w lipcu 2008 roku [5]. 

 Jesienią 2008 roku przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na zakup nowego stru-
gowego kompleksu mechanizacyjnego, dla którego wymagana wydajność określona została na 
10.000 ton urobku węglowego na dobę. Ostatecznie w dniu 26.03.2009 roku została podpisana 
umowa pomiędzy Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A. a firmą BUCYRUS DBT Europe GmbH 
na dostarczenie nowego ścianowego kompleksu strugowego przeznaczonego do pracy w podziem-
nym zakładzie górniczym LW „Bogdanka”, z terminem dostawy do 12 miesięcy. Rzeczywisty ter-
min realizacji umowy był krótszy. Już w II połowie listopada 2009 r. odbył się u Wykonawcy test 
kompatybilności kompleksu strugowego wyprodukowanego przez BUCYRUS dla kopalni „Bog-
danka”. Po pozytywnym teście rozpoczęły się dostawy, w większości zrealizowane do końca 2009 
roku, a zakończone początkiem roku 2010. 
 
 
3. WARUNKI GEOLOGICZNO-GÓRNICZE PIERWSZEJ ŚCIANY STRUGOWEJ 
 
Przygotowanie pierwszej ściany strugowej w kopalni „Bogdanka” wymagało realizacji znacznego 
zakresu robót przygotowawczych, który obejmował wykonanie chodnika nadścianowego ściany 
1/VI/385 o długości 1.930 m, chodnika podścianowego o długości 2.040 m oraz przebudowę czę-
ści chodnika wschodniego 4/385 o długości 250 m, na przecinkę rozruchową ściany. 
 Mając na względzie gabaryty zastosowanych urządzeń w rejonie skrzyżowań chodników przy-
ścianowych ze ścianą (napędy przenośnika ścianowego i struga, spągoładowarki do wybierania urob-
ku przed ścianą, urządzenia do przekładki przenośnika podścianowego) oraz wymagane odstępy 
ruchowe, przyjęto dwie wielkości odrzwi obudowy wyrobisk przyścianowych: 
– dla chodnika nadścianowego odrzwia obudowy ŁPSC 11/S o szerokości 6,4 m i o powierzchni 

przekroju w świetle 23,5 m2 (rys. 2a), 
– dla chodnika podścianowego odrzwia obudowy ŁPSC 12/S o szerokości 6,8 m i o powierzchni 

przekroju w świetle 25,0 m2 (rys. 2b). 
 W celu zachowania optymalnego wysypu ze ściany strugowej z uwagi na układ napędu głów-
nego przenośnika ścianowego i struga, spąg pokładu w chodniku podścianowym znajdował się na 
wysokości około 0,7 m nad spągiem wyrobiska. W chodniku nadścianowym spąg pokładu, z uwagi 
na gabaryty napędu pomocniczego przenośnika ścianowego i struga znajdował się nad spągiem wy-
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robiska na wysokości około 0,6 m. Strop pokładu utrzymywany był w odległości 0,2-0,3 m od 
końca stropnic odrzwi obudowy chodnika. 
 Rozcięcie pola VI pokładu 385/2 dla planowanej ściany strugowej 1/VI/385 wykonane zostało 
w okresie: maj 2008 – wrzesień 2009, przy użyciu kombajnu AM-75 z zainstalowanym urządze-
niem wiercąco-kotwiącym VBG-18. 
 Średnie postępy miesięczne przodka chodnika podścianowego ściany 1/VI/385 w obudowie 
ŁPSC 12/S z kotwieniem stropu i chodnika nadścianowego ściany 1/VI/385 w obudowie ŁPSC 
11/S z kotwieniem stropu wynosiły około 350 m. 
 
 

 
 
Rys. 2. Odrzwia obudowy dla chodników przyścianowych ściany strugowej 1/VI/385 
Figure 2.  
 
 
Przecinka rozruchowa ściany 1/VI/385 została wykonana, na podstawie projektu pt. „Opracowanie 
sposobu obudowy przecinki rozruchowej 1/VI/385 w pok adzie 385/2 Lubelski W giel „Bogdanka” 
S.A.” opracowanego przez uprawnionego przez Prezesa WUG rzeczoznawcę, poprzez przebudowę 
chodnika wschodniego 4/385 [7]. Dodatkowo górotwór został wzmocniony poprzez zastosowanie 
niskiego kotwienia (zainstalowanie kotew stalowych o długości 2,7 m pomiędzy odrzwiami obudo-
wy) oraz wzmocnienie odrzwi obudowy podporowej z zastosowaniem podciągów kotwowych. Prze-
cinka rozruchowa ściany 1/VI/385 o długości 250 m została wykonana w obudowie ŁPrP/K 13, na 
pełną wysokość. Obudowę podporowo-kotwiową przecinki rozruchowej ściany 1/VI/385 w pokła-
dzie 385/2 przedstawiono na rysunku 3. 
 Warunki geologiczno-górnicze w obrębie pola ścianowego dla pierwszej ściany strugowej były 
następujące: 
●   parametry pokładu 385/2 w miejscu eksploatacji ścianą 1/VI: 
– miąższości pokładu – 1,4–1,7 m, 
– nachylenia pokładu – 0–2,5° w kierunku zachodnim, 
– wskaźnik urabialności – 0,75–1,2, 
– wytrzymałość na ściskanie węgla – 8–19 MPa; 
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Rys. 3. Obudowa podporowo-kotwiowa przecinki rozruchowej ściany 1/VI/385 w pokładzie 385/2 
Figure 3.  

 
●   parametry geometryczne ściany 1/VI/385: 
– długość – 250 m, 
– wysokość – 1,4–1,7 m, 
– wybieg – 1750 m, 
●   występujące zagrożenia naturalne: 
– metanowe – I-sza kategoria, 
– wybuchem pyłu węglowego – klasa B, 
– pożarowe – IV grupa samozapalności, 
– wodne – I-szy stopień. 
 W stropie pokładu występowały naprzemianległe warstwy iłowca, mułowca i piaskowca. Wy-
trzymałość na ściskanie 3-metrowego pakietu warstw stropowych określona w chodnikach przy-
ścianowych wynosiła od 24,4 do 40,7 MPa. 
 Spąg pokładu zbudowany jest z naprzemianległych warstw iłowca i mułowca, lokalnie wystę-
pują cienkie warstwy piaskowca. Wytrzymałość na ściskanie 3-metrowego pakietu warstw spągo-
wych określona w chodnikach przyścianowych wynosiła od 12,9 do 31,8 MPa. 
 Na wybiegu ściany 1/VI/385 nie wystąpiły zaburzenia w pokładzie w postaci uskoków czy fleksur. 
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4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA 
PIERWSZEGO KOMPLEKSU STRUGOWEGO 

 
 Szczegółowe parametry techniczne kompleksu strugowego były następujące: 
●   obudowa zmechanizowana: 
a) sekcja skrajna 1480/2300-2×3619-1950: 
– zakres pracy – 950–2000 mm, 
– 1480–2300 mm (z przedłużaczem 270 mm), 
– szerokość obudowy – 1700–2200 mm 
b) sekcja liniowa 950/2000-2×3619-1750: 
– zakres pracy – 950–2000 mm, 
– szerokość obudowy – 1750 mm, 
●   strug ślizgowy GH 1600-1: 
– wysokość urabiania – 980–2010 mm, 
– wysuw wieżyczki – 0–300 mm, 
– zabiór głowicy – 0–210 mm, 
– łańcuch – 1×42×137 mm, 
– prędkość – 0,98–2,94 m/s, 
– silnik – 2×210/630 kW, 3300 V, 
●   przenośnik ścianowy PF 4/1032 z wysypem czołowym: 
– łańcuch – 2×42×146 mm, 
– prędkość łańcucha – 1,52 m/s, 
– wydajność max. – 3000 t/h, 
– długość rynny – 1750 mm, 
– silniki – 2×800 kW, 3300 V, 
●   przenośnik podścianowy PF 4/1132 z kruszarką SK 1111: 
– łańcuch – 2×34×126 mm, 
– prędkość łańcucha – 2,03 m/s, 
– wydajność max. – 3000 t/h, 
– silnik – 1×400 kW, 3300 V, 
●   systemy przekładkowe: 
– napędu głównego przenośnika ścianowego wraz z napędem struga firmy BUCYRUS, 
– przenośnika zgrzebłowego podścianowego firmy BUCYRUS, 
– napędu pomocniczego systemu strugowego UPN firmy Sigma S.A. do przekładki napędu po-

mocniczego przenośnika ścianowego wraz z napędem struga. 
 
 
5. ZBROJENIE I URUCHOMIENIE ŚCIANY STRUGOWEJ 1/VI/385 
 
Zabudowę sekcji w ścianie strugowej 1/VI/385 rozpoczęto w połowie stycznia 2010 roku. W celu 
ustawienia sekcji obudowy zmechanizowanej w pokładzie węgla podczas zbrojenia oraz dla wy-
eliminowania konieczności urabiania strugiem kamienia w spągu podczas rozruchu ściany, zmniej-
szono wysokość przecinki rozruchowej z wysokości początkowej 4,4 m do 2,5 m, poprzez podsy-
panie kamieniem do poziomu spągu pokładu. 
 Ważnym elementem podczas rozruchu ściany jest szybkie rozparcie sekcji pozwalające na prze-
kładanie przenośnika i sekcji za postępem ściany. Już w fazie projektowania przecinki założono 
wykonanie stabilnego sztucznego stropu uwzględniając wysokość pokładu. 
 Transport obudowy zmechanizowanej do przecinki rozruchowej odbywał się przy pomocy ko-
lejki spalinowej podwieszanej typu LZS 60.D.0 lub Pewex 70 i modułowego zestawu nośnego 
240 kN, poruszających się po torze o profilu jezdni szynowej z dwuteownika 155. 
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 Zadaniem brygad wykonujących zabudowę sekcji w przecince rozruchowej było: przesunięcie 
i prawidłowe ustawienie sekcji, podpięcie do przenośnika sekcji obudowy zmechanizowanej, za-
budowa elementów sztucznego stropu, demontaż elementów obudowy łukowo-podporowej prze-
cinki, ułożenie kasztu na prostkach sztucznego stropu i rozparcie sekcji obudowy zmechanizowa-
nej. W pierwszej kolejności zmontowano trasę przenośnika ścianowego PF-4/1032, następnie sek-
cje zmechanizowanej obudowy. Pierwszą sekcję wstawiono do przecinki rozruchowej 19.01.2010 
roku, ostatnią 141 sekcję ustawiono 13.02.2010 roku. 
 W dniu 23 marca 2010 roku została uroczyście uruchomiona pierwsza w historii Lubelskiego 
Węgla „Bogdanka” S.A. w pełni zautomatyzowana ściana strugowa 1/VI/385 w pokładzie 385/2. 
 Przemieszczenie sekcji obudowy z przecinki rozruchowej do pokładu tzn. do osiągnięcia pełnej 
podporności obudowy ścianowej trwał 2 dni. 
 Etap wstępnego rozruchu ściany 1/VI/385 prowadzony był przy pełnej współpracy z przedsta-
wicielami firmy BUCYRUS, czas ten poświęcono na ustawianie parametrów systemu PMC-R 
i PMC-D do lokalnych warunków pracy, tzn. parametry automatyzacji pracy struga (punkty kon-
trolne niezbędne do jego pozycjonowania, zwalniania i nawrotów) oraz parametry pracy sekcji (ci-
śnienia robocze, czasy realizacji zadanych funkcji automatycznych, ustawienie „kroku słonia”, se-
kwencyjne zraszania, współpraca systemu PMC-R z PMC-D, itp.) jak również ustawienie parame-
trów Zintegrowanego Systemu Sterowania Kompleksu Wydobywczego (rys. 4) przy współpracy 
z przedstawicielami firmy Elgór+Hansen Sp. z o.o. 
 

 
 
Rys. 4. Ustawianie parametrów pracy sekcji i struga 
Figure 4. 

 
 Tak uzbrojona ściana już w pierwszej fazie przyczyniła się do wzrostu jakości urobku czyli uzys-
ku „węgla handlowego” w „Bogdance” o 7% (uzysk węgla ze ściany w miesiącu marcu wyniósł 
4.830 t przy 5.280 t urobku przy postępie 12 m, co daje 90% czystego węgla energetycznego). 
 Pierwsze miesiące eksploatacji ściany 1/VI/385 pozwoliły pracownikom w niej zatrudnionym 
na praktyczne zaznajomienie się z nowymi rozwiązaniami technicznymi zastosowanymi w zauto-
matyzowanej ścianie strugowej. Obsługa programów wizualizacyjnych VShield i VPlow czy Zin-
tegrowanego Systemu Sterowania Kompleksu Wydobywczego (rys. 5) przez operatorów systemu 
ciągłego urabiania wymaga doświadczenia i tylko praca podczas eksploatacji ściany pozwala na 
uzyskanie odpowiednich umiejętności. Sterowanie i automatyzacja są jednym z najważniejszych 
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składników wysokowydajnej techniki strugowej. Ich bazą jest elektrohydrauliczne sterowanie obu-
dową ścianową. Dzięki temu, poprzez szczegółowy pomiar drogi przesunięcia przenośnika, moż-
liwe jest dokładne ustalenie głębokości skrawu. Ponadto, sterowanie i automatyzacja umożliwiają 
przesuwanie sekcji obudów zmechanizowanych bez ingerencji obsługi. 
 
 

 
 
Rys. 5. Tablice programów wizualizacji: pracy ściany – VShield , pracy struga – Vplow, 
Zintegrowanego Systemu Sterowania Kompleksem 
Figure 5. 
 
 
 Główne stanowisko sterujące całym kompleksem strugowym (rys. 6) usytuowane było w chod-
niku nadścianowym 1/VI/385. Obsługujący w każdej chwili posiadał informacje o wszystkich is-
totnych danych, dotyczących pracy kompleksu, a więc o położeniu głowicy strugowej i kierunku 
jej ruchu, położeniu przenośnika i docelowym przebiegu linii czoła ściany, wysuwie każdego prze-
suwnika dla wskazanej pozycji sekcji obudowy w stosunku do przenośnika, jak również o aktual-
nym ciśnieniu w stojakach obudowy. 
 Ponadto na pulpicie mogą być wyświetlane aktualne dane na temat momentu obrotowego, tem-
peratury oleju, poboru prądu przez silniki, ilości wody chłodzącej lub składu atmosfery kopalnia-
nej, o ile są zabudowane odpowiednie czujniki. Obsługa tego stanowiska, dzięki obszernej ofercie 
menu sterującego, może szybko zmienić parametry pracy kompleksu strugowego, jak np.: zabiór, 
prędkość głowicy struga i przenośnika, skrawanie głowicą strugową calizny na całej długości lub 
jej połowie. 
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Rys. 6. Główne stanowisko sterujące kompleksem strugowym zlokalizowane 
w chodniku nadścianowym ściany 1/VI/385 
Figure 6. 
 
 
6. WYNIKI PRODUKCYJNE ŚCIANY 
 
Dopracowanie oprogramowania sterowania i automatyzacji kompleksu strugowego oraz ustawie-
nie optymalnych parametrów urządzenia do warunków geologiczno-górniczych w ścianie pozwoli-
ło po ponad miesiącu od uruchomienia kompleksu osiągnąć wydajność 6.000 ton na dobę. Osiąga-
ne przez kompleks strugowy wyniki produkcyjne (postęp ściany, wydobycie dobowe) oraz efek-
tywny czas pracy w kolejnych miesiącach pracy były coraz lepsze osiągając zgodnie z założeniami 
wydajność na zakładanym poziomie 10.000 ton urobku na dobę w czasie do 3 miesięcy od rozru-
chu. 
 W dniach 15.06–17.06.2010 roku przeprowadzono test sprawdzający prawidłowość działania 
urządzenia (tzw. test wydajności), co oznaczało potwierdzenie osiągnięcia wymaganego i deklaro-
wanego przez firmę BUCYRUS poziomu dobowego wydobycia min. 10.000 ton urobku, przy 20 
godzinach pracy ściany i przy 10 godzinach efektywnej pracy struga w ciągu doby. Szczegółowe 
wyniki produkcyjne w okresie przeprowadzanego testu wydajności przedstawiono w tabeli 1. 
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Tabela 1. Wyniki produkcyjne w okresie testu wydajności kompleksu strugowego 
Table 1. 

Data 
Postęp 
ściany 

Wysokość 
pokładu 

Objętość 
urobku 

Masa 
urobku 

[m] [m] [m3] [t] 

15.06.2010 14,40 1,57 6.480 10.692 

16.06.2010 14,95 1,55 6.540 10.792 

17.06.2010 15,80 1,55 6.992 11.546 

 
 
 Po ponad dwóch miesiącach dalszej pracy kompleksu, gdy ściana zrealizowała już znaczącą 
część swojego wybiegu, przeprowadzony został kolejny test wydajności ściany. W dniu 25 sierpnia 
2010 roku osiągnięto rekordowe wydobycie dobowe wynoszące 16.894 ton. W dniach 25 i 26 sier-
pnia ściana strugowa 1/VI/385 uzyskała następujące wyniki: 
25 sierpnia: – postęp ściany – 21,8 m, 
– czas pracy struga – 11 h, 22’, 
– masa urobku – 16.894 t; 
26 sierpnia: – postęp ściany – 20,1 m, 
– czas pracy struga – 9 h, 58’, 
– masa urobku – 15.664 t. 
 W późniejszym okresie ściana 1/VI/385 była prowadzona zgodnie z harmonogramem, który za-
kładał koniec biegu ściany około 20 października 2010 roku. 
 
 

 
 
Rys. 7. Strug w ścianie 1/VI/385 w pokładzie 385/2 w kopalni „Bogdanka” 
Figure 7. 
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 Wyniki produkcyjne pierwszej ściany strugowej w kopalni „Bogdanka” osiągnięte na całym 
wybiegu ściany (bez marca i listopada, czyli miesiąca rozruchu i likwidacji) przedstawiono gra-
ficznie na rysunkach 8, 9 i 10. Rysunek 8 przedstawia postęp dobowy ściany, rysunek 9 wydobycie 
dobowe brutto, a rysunek 10 dobowy czas pracy struga. 
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Rys. 8. Postęp dobowy ściany strugowej 1/VI/385 
Figure 8. 
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Rys. 9. Wydobycie dobowe ściany strugowej 1/VI/385 
Fugure 9. 
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Rys. 10. Dobowy czas pracy struga w ścianie 1/VI/385 
Figure 10. 
 
 
 Porównanie jakości urobku ze ściany strugowej 1/VI/385 i ściany kombajnowej 7/VII/385 zlo-
kalizowanych w tym samym pokładzie, ale w sąsiednich polach wydobywczych przedstawiono 
graficznie na rysunku 11. 
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Rys. 11. Porównanie uzysku węgla z urobku w ścianie kombajnowej i strugowej 
Figure. 11.  
 
 
 Średnie wyniki produkcyjne ściany strugowej 1/VI/385 z całego jej wybiegu kształtowały się 
następująco: 
●   średni postęp dobowy: 10,4 m, 
●   średnie wydobycie dobowe brutto: 8,2 tys. t, 
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●   średni postęp miesięczny: 247,4 m, 
●   średnie wydobycie miesięczne: 195,4 tys. t, 
●   średni dobowy czas pracy struga: 5 h 23 min, 
●   całkowity wybieg ściany: 1.750 m, 
●   całkowite wydobycie ściany: 1,382 tys. t. 
 Przy wyliczaniu wartości średnich pominięto miesiąc rozruchu ściany – marzec (postęp 12 m) 
oraz miesiąc likwidacji ściany – listopad (postęp 6,5 m). 
 
 
7. DALSZE DZIAŁANIA W ZAKRESIE WDRAŻANIA TECHNIKI STRUGOWEJ 
 
Ściana 1/VI/385 miała charakter badawczy. Zlokalizowana była w bliskiej odległości od szybu, 
posiadała korzystne warunki geomechaniczne, skrócona długość i niewielki jak na warunki kopalni 
Bogdanka wybieg. Drugim miejscem zastosowania zakupionego kompleksu strugowego będzie 
ściana 7/VII/385 w pokładzie 385/2 w polu Stefanów. Ściana ta będzie posiadała już pełna długość 
300 m i duży wybieg, niespotykany dotychczas bo ponad 5 km. Grubość pokładu wynosić tu bę-
dzie 1,2–1,5 m. Planowane uruchomienie ściany 7/VII/385 to przełom maja i czerwca 2011 roku, 
już po oddaniu do eksploatacji będącego obecnie w budowie szybu skipowego 2.1 w Stefanowie. 
Z uwagi na duży wybieg ściany, bardziej intensywne zaciskanie chodników przyścianowych, mniej-
szą grubość pokładu, przy jednocześnie zwiększonych oczekiwaniach na wielkość wydobycia, wy-
zwania dla tej ściany będą zapewne nie mniejsze niż to było dla ściany badawczej. 
 Rozcinka dla ściany 7/VII/385 obejmująca swoim zakresem wydrążenie około 12 km chodni-
ków została zakończona w listopadzie 2010 roku. Lokalizację ściany 7/VII/385 przedstawiono na 
rysunku 12. 
 W pierwszej połowie 2011 roku planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup 
drugiego kompleksu strugowego dla drugiej ściany wydobywczej eksploatującej na nowy szyb wy-
dobywczy w Stefanowie, przewidzianej do uruchomienia w roku 2012. Będzie to ściana 2/VI/385 
zlokalizowana obok ściany badawczej (rys. 1). Ściana ta w odróżnieniu od tej pierwszej prowadzo-
na będzie w przeciwnym kierunku, z odstawą węgla do szybu 2.1 w Stefanowie. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
1. Wdrożenie technologii strugowej w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. ma na celu ekonomicz-

ną eksploatację pokładów o grubości od 1,2 m oraz poprawę jakości urobku. Zakładane wydo-
bycie na poziomie 10 tys. ton/dobę zostało osiągnięte bez trudu. Rekordowe wydobycie dobowe 
wyniosło 16.894 ton już po 5 miesiącach od momentu uruchomienia kompleksu strugowego. 

2. Wybieg ściany wynoszący 1.750 m zrealizowany został w miesiącach marzec–listopad 2010 r. 
Średnie parametry osiągnięte przez ścianę w miesiącach kwiecień-październik (z pominięciem 
marca – miesiąca rozruchu (postęp 12 m) i listopada – miesiąca likwidacji (postęp 6,5 m) były 
następujące: 

●   średni postęp dobowy: 10,4 m, 
●   średnie wydobycie dobowe brutto: 8,2 tys. t, 
●   średni postęp miesięczny: 247,4 m, 
●   średnie wydobycie miesięczne: 195,4 tys. t, 
●   średni dobowy czas pracy struga: 5 h 23 min, 
●   całkowite wydobycie ściany: 1,382 tys. t. 
3. Na szczególne podkreślenie zasługuje duży potencjał w zakresie wydajności i znaczna jej re-

zerwa, która tkwi w kompleksie strugowym, a którą można będzie uruchamiać w kolejnych 
ścianach. Średni dobowy czas pracy struga tylko około 5,5 h/dobę, a maksymalny 11 h/dobę. 
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Rys. 12. Lokalizacja drugiej ściany strugowej 7/VII/385 w polu Stefanów 
Figure. 12. 

 
4. Kolejnym poważnym wyzwaniem dla załogi kopalni „Bogdanka”, będzie druga ściana strugo-

wa 7/VII/385 o długości 300 m i rekordowym wybiegu 5 km, przy grubości pokładu 1,2–1,5 m, 
która będzie wyposażona w ten sam kompleks. Uruchomienie tej ściany planowane jest na po-
czątek czerwca 2011 roku w polu Stefanów i uwarunkowane jest, oddaniem do eksploatacji no-
wego szybu skipowego 2.1. 

5. Drugi kompleks strugowy kopalnia Bogdanka zamierza zamówić w 2011 roku z realizacją do-
staw na rok 2012, kiedy to planowane jest uruchomienie drugiej ściany z wydobyciem na szyb 
2.1 w Stefanowie. Będzie to ściana 2/VI/385, zlokalizowana w Nadrybiu obok ściany badaw-
czej 1/VI/385, ale prowadzona w przeciwnym kierunku. 
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Dotychczasowe doświadczenia i dalsze plany  
w zakresie zastosowania techniki strugowej  
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. 
 
 
A. Tor 
Z. Czernecki 
Cz. Kubaczka 
M. Celmer 
Z. Pluta 
M. Lubryka 
JSW S.A., KWK „JAS-MOS”, KWK Borynia-Zofiówka” 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W sytuacji zapotrzebowania na węgiel koksowy produkowany przez Jastrzęb-
ską Spółkę Węglową S.A. i przy obecnej wielkości bazy zasobowej, działając zgodnie ze strategią 
działalności JSW S.A. istnieje uzasadniona potrzeba eksploatacji pokładów o miąższości od 1,0 m 
do 1,5 m. Stanowią one znaczący udział w bazie zasobowej kopalń JSW S.A. Artykuł przedstawia 
dotychczasowe doświadczenia JSW S.A. w zakresie stosowania techniki strugowej w KWK „Bo-
rynia-Zofiówka”, ruch „Zofiówka” i KWK „JAS-MOS” oraz dalsze plany w zakresie stosowanie 
tej techniki.  
 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Technika strugowa, eksploatacja cienkich pokładów. 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Powszechnie stosowany w kopalniach obecny system kombajnowy pozwala na efektywną eksplo-
atację pokładów o miąższości powyżej 1,5 m. Jednak już podczas eksploatacji pokładów o miąż-
szości poniżej 1,5 m występuje wiele problemów technicznych mających duży wpływ na wydaj-
ność pracy kombajnu, efekty ekonomiczne oraz bezpieczeństwo pracy załogi. Są to między inny-
mi: 

niskie gabaryty w ścianie, utrudniające pracę, pogarszające komfort pracy i obniżające po-
ziom bezpieczeństwa licznej załogi, 
konieczność dostosowania prędkości posuwu kombajnu, a tym samym zmniejszenie jego 
wydajności do możliwości przemieszczania się obsługujących go kombajnistów, 
brak możliwości zabudowy ładowarek na organach urabiających – utrudniony załadunek 
urobku, 
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zwiększenie czasochłonności usuwania awarii kombajnu, obudowy zmechanizowanej i 
ścianowego przenośnika zgrzebłowego, 
zawyżanie ściany poprzez przybieranie skały płonnej, konieczność jej transportu na po-
wierzchnię i składowania.  

Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu techniki strugowej w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. 
odbyły się spotkania z czołowymi, liczącymi się w świecie producentami maszyn górniczych, pod-
czas których analizowano możliwości techniczne efektywnej eksploatacji pokładów cienkich kom-
bajnami produkcji tych firm. Pomimo prowadzonych prac mających na celu skonstruowanie wy-
dajnej maszyny do eksploatacji pokładów cienkich na podstawie naszych doświadczeń wydaje się, 
że obecnie brak jest na rynku rozwiązań pozwalających na konkurowanie z systemem strugowym 
w zakresie efektywnej i bezpiecznej eksploatacji pokładów o miąższości od 1,0 m do 1,5 m. 
Ze względu na powyższe uwarunkowania eksploatacja pokładów o miąższości poniżej 1,5 m przy 
zastosowaniu techniki strugowej jest szczególnie uzasadnionym obecnie kierunkiem działania 
JSW S.A. Dlatego też Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. podjął decyzję o zastosowaniu 
techniki strugowej dla eksploatacji cienkich pokładów w KWK „Borynia-Zofiówka”, ruch „Zo-
fiówka” oraz KWK „JAS-MOS”, a w niedalekiej przyszłości w KWK „Pniówek”. 
 
 
2. EKSPLOATACJA SYSTEMU STRUGOWEGO W KWK „BORYNIA-ZOFIÓWKA” 
 
W dniu 28.11.2007 r. zawarto umowę z firmą DBT GmbH (aktualna nazwa BUCYRUS DBT Eu-
rope GmbH) na dostawę fabrycznie nowego kompletnego kompleksu strugowego wraz z niezbęd-
nym wyposażeniem, sterowaniem i oprogramowaniem informatycznym firmy BUCYRUS Europe 
GmbH, Elgór+Hansen-Kopex. 
Kompleks został zastosowany do eksploatacji w ścianie B-1 pokładzie 406/1. Eksploatacja ściany 
B- 1 w pokładzie 406/1 rozpoczęto 17 sierpnia 2009 roku a zakończono 13 kwietnia 2010 roku. 
Ściana B-1 pokład 406/1 prowadzona była systemem ścianowym podłużnym z zawałem stropu.
Podstawowe parametry techniczne ściany: 

średnia długość ściany            244,6 m 
średnia miąższość netto pokładu/ max furta eksploatacyjna  1,17m / 1,44m 
średnia gęstość objętościowa węgla        1,31 t/m3 
wybieg ściany              806 m 
nachylenie poprzeczne            -4-+6º 
nachylenie podłużne             0-8º 
średni postęp na dobę            5,97 m (max. 12,2 m) 
średnie wydobycie dobowe poza okresem rozruchu    2 500 t/d 
maksymalne osiągnięte wydobycie         5 100 t/d 

Z doświadczeń uzyskanych w trakcie eksploatacji kompleksu strugowego wynika, że zastosowanie 
techniki strugowej do eksploatacji ściany B-1 pokład 406/1 było optymalnym rozwiązaniem. Za-
stosowanie tej techniki zmniejszyło zanieczyszczenie urobku skałą płonną, poprawiło komfort i 
bezpieczeństwo zatrudnionej załogi (niższy poziom hałasu, większa automatyzacja procesu pro-
dukcji), a ponadto pozwoliło na ograniczenie liczby zatrudnionych pracowników bezpośrednio w 
ścianie. Z pokładu 406/1 wydobyto 299,4 tys. ton węgla, którego pozyskanie nie byłoby możliwe 
przy zastosowaniu eksploatacji kombajnu ścianowego. 
Należy podkreślić, że eksploatacja ściany B-1 pokładzie 406/1 była prowadzona w trudnych wa-
runkach górniczo-geologicznych. W ścianie występowały duże zagrożenia metanowe (średnia me-
tanowość 15,3 m3/min) i klimatyczne (temperatura pierwotna górotworu 37 - 42oC). Poza tym w 
stropie zalegały skały o małej zwięzłości, charakteryzujące się dużą skłonnością do opadania. 
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Eksploatacja ściany B-1 pozwoliła na zebranie niezbędnych doświadczeń dotyczących eksploatacji 
pokładów cienkich systemem strugowym.  
Realizując zasadę racjonalnego wykorzystania zasobów węgla Kopalnia „Borynia-Zofiówka”, ruch 
„Zofiówka” zamierza prowadzić dalszą eksploatację w cienkich pokładach: 406/1 w partii „F”, 
407/1 w partii „B”, 408/1 w partii „H”, 409/3 w partii „H” oraz 410 w partii „D”. Ponieważ wy-
mienione pokłady charakteryzują się miąższością od 1,2 do 1,6 m, kopalnia planuje ich eksploata-
cję ścianami zawałowymi z wykorzystaniem techniki strugowej. 
 

 
 

Rys. 1. Wycinek mapy pokładu 406/1 ze ścianą B-1 
Figure 1. Part of the map of coal seam 406/1 with longwall B-1 

 
W związku z przekazaniem kompleksu strugowego do KWK „Jas-Mos” i eksploatacją za jego po-
mocą czterech kolejnych ścian, kopalnia „Borynia-Zofiówka” dokonuje zakupu nowej instalacji 
strugowej. Aktualnie zostały podpisane umowy na dostawę systemu strugowego (przenośnik stru-
gowy, strug, system zasilania i sterowania) i dostawę obudowy zmechanizowanej oraz trwa proce-
dura pozyskania pozostałego wyposażenia (kompleks podścianowy, spągoładowarka). 
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Zgodnie z harmonogramem kopalnia zamierza w latach 2011 – 2017 wyeksploatować siedem 
ścian. 
 
Tabela 1. Parametry projektowanych ścian wykorzystujących technikę strugową 
Table 1. The parameters of the proposed long wall using the plow technique 

Parametr Jedn. c.
 F

-1
 

 p
ok

. 4
06

/1
 

c.
 F

-3
 

 p
ok

. 4
06

/1
 

c.
 F

-5
 

 p
ok

. 4
06

/1
 

c.
 D

-2
 

 p
ok

. 4
10

 

c.
 B

-3
 

 p
ok

. 4
07

/1
 

c.
 H

-3
 

 p
ok

. 4
09

/3
 

c.
 H

-9
 

 p
ok

. 4
08

/1
 

Długość m 245 250 245 246 245 195 250 
Wysokość m 1,20 1,20 1,20 1,30 1,60 1,60 1,20 
Wybieg m 1 040 760 520 685 1150 600 600 
Postęp m/d 8,6 8,5 8,6 7,9 6,9 8,1 8,5 

Zbrojenie  

05
.2

01
1 

– 
08

.2
01

1 

02
.2

01
3 

– 
05

.2
01

3 

02
.2

01
5 

– 
05

.2
01

5 

04
.2

01
2 

– 
07

.2
01

2 

12
.2

01
3 

– 
03

.2
01

4 

10
.2

01
5 

– 
01

.2
01

6 

07
.2

01
6 

– 
10

.2
01

6 

Eksploatacja  

09
.2

01
1 

– 
03

.2
01

2 

06
.2

01
3 

– 
11

.2
01

3 

06
.2

01
5 

– 
09

.2
01

5 

08
.2

01
2 

– 
01

.2
01

3 

04
.2

01
4 

– 
01

.2
01

5 

02
.2

01
6 

– 
06

.2
01

6 

11
.2

01
6 

– 
03

.2
01

7 

 
Dla przygotowania ścian do eksploatacji należy wykonać 18 210 m wyrobisk korytarzowych: 
 
Tabela 2. Długości wyrobisk korytarzowych w poszczególnych latach niezbędnych la uruchomienia ścian 
Table 2. Length of the roadways over the years needed to run the long walls 

Ściana 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Nazwa Pokład 
F-1 406/1 2233 536
D-2 410 1 900 720
F-3 406/1 255 1 990 360
B-3 407/1 1 000 2 770
F-5 406/1 1 880
H-3 409/3 1 330
H-9 408/1 1 800 670

Ponadto do 2010 roku dla ściany F-1 pokł. 406/1 wykonano 766 m wyrobisk. 
 
Tabela 3. Planowane wydobycie ze ścian (w tys. ton) w poszczególnych latach 
Table 3. The planned mining extraction from the long walls (in thous. tons) over the years 

Ściana 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Nazwa Pokład 

F-1 406/1 260,4 137,1  
D-2 410 284,8  
F-3 406/1 296,4  
B-3 407/1 586,0  
F-5 406/1 198,7  
H-3 409/3 243,4  
H-9 408/1 111,3 122,7 
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Ponadto w trakcie prowadzenia robót korytarzowych uzyskane zostanie około 190,8 tys. ton węgla. 
 

Tabela 4. Wydobycie węgla (w tys. ton) w trakcie prowadzenia robót korytarzowych w rozbiciu na poszcze-
gólne lata 

Table 4. Coal mining extraction (in thous. tons) during roadways works in a separated years 
Lata 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tony 8 026 23 397 28 196 38 873 32 796 19 699 32 796 7 020 

 
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można generalnie stwierdzić, że wymagane parame-
try techniczne oraz niezbędne wyposażenie planowanej do pozyskania nowej instalacji strugowej 
będą porównywalne, jak w posiadanym kompleksie strugowym. 
W celu określenia opłacalności przedsięwzięcia kopalnia dokonała analizy opłacalności eksploata-
cji ścian techniką strugową metodą NPV. 
Wyliczona wartość zaktualizowana netto jest korzystna, co daje podstawę do uruchomienia ww. 
ścian i utrzymania wydobycia kopalni na planowanym poziomie. Zastosowanie kompleksu  
strugowego do eksploatacji planowanych ścian jest ze względów ekonomicznych zasadne. 
 
 
3. EKSPLOATACJA SYSTEMU STRUGOWEGO W KWK „JAS-MOS” 
 
Celem optymalnego wykorzystania kompleksu strugowego i minimalizacji okresów postoju podję-
to decyzję o przekazaniu kompleksu strugowego do eksploatacji ściany 22 w pokładzie 503/1-2 
w KWK „Jas-Mos”. 
KWK „Jas-Mos” pierwotnie planowała wykorzystać kompleks strugowy do eksploatacji tylko 
ściany 22 w pokładzie 503/1-2, jednak w związku z przekazaniem kompleksu i możliwością zago-
spodarowania go w KWK „Jas-Mos”, kopalnia opracowała program eksploatacji pokładów cien-
kich z wykorzystaniem techniki strugowej, z którego wynika, że istnieje możliwość wyeksploato-
wania poza ścianą 22-C3 pokładzie 503/1-2 trzech kolejnych ścian: 23 w pokładzie 503/1-2 oraz 3 
i 4 w pokładzie 510/2 łd. 
Aktualnie trwa eksploatacja ściany 22-C3 pokładzie 503/1-2 i w chwili oddawania artykułu do 
druku, autorzy dysponowali wynikami jedynie za grudzień 2010 r. 
Podstawowe parametry techniczne ściany: 

średnia długość ściany            188 m 
średnia miąższość netto pokładu/ max furta eksploatacyjna  1,25m / 1,28m 
średnia gęstość objętościowa węgla        1,37 t/m3 
wybieg ściany              370 m 
nachylenie poprzeczne            0-10º 
nachylenie podłużne             0-7º 
średni postęp na dobę            8.95 m (max. 14,9 m) 
średnie wydobycie dobowe poza okresem rozruchu    3 000 t/d 
maksymalne osiągnięte wydobycie         5 000 t/d 
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Rys. 2. Wycinek mapy pokładu 503/1-2 ze ścianami 22 i 23 
Figure 2. Part of the map of coal seam 503/1-2 with longwalls 22 & 23 

 
Należy podkreślić, że na początku wybiegu ściany 22 w pokładzie 503/1-2 wystąpiło szereg usko-
ków o zrzutach ok. 0,5 m, jak również w części pola śc. 22 pokład został podebrany eksploatacją 
leżącego 55 – 60 m niżej pokładu 505/2 (ściana 29). 
Po zakończeniu eksploatacji ściany 22 w pokładzie 503/1-2 kompleks strugowy zostanie prze-
mieszczony do ściany 23 w tym pokładzie, a następnie do ścian 3 i 4 w pokładzie 510/2 łd. Na 
przełomie września i października 2010 roku rozpoczęły się roboty rozcinkowe dla ściany 3. Do 
wykonania jest około 2 755 mb wyrobisk. Planowane zakończenie robót rozcinkowych koniec 
2011 r. Rozcięcie parceli ściany 4 w tym pokładzie wiąże się z wykonaniem około 2 650 mb wy-
robisk. Zakres ten może zostać zmniejszony o około 1 000 mb w przypadku, gdy warunki górni-
czo-geologiczne pozwolą na utrzymywanie chodnika nadścianowego 3-Z1, Z2 w trakcie eksplo-
atacji ściany 3. Parametry pokładu 510/2 łd w partii Z1, Z2 również wskazują na możliwość zasto-
sowania w ścianach techniki strugowej.  
W eksploatowanej obecnie, przy użyciu kombajnu ścianie 2 w tym samym pokładzie i partii wy-
stępują lokalne ścienienia pokładu. W miejscach tych konieczna jest „przybierka” skały płonnej i 
stosowanie techniki strzałowej. Powyższe znacznie ogranicza postęp ściany i wielkość wydobycia. 
Zastosowanie w takich warunkach kompleksu strugowego pozwoli na uniknięcie powyższych 
utrudnień. 
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Tabela 6. Parametry projektowanych ścian wykorzystujących technikę strugową 
Table 6. The parameters of the proposed long wall using the plow technique 

 ściana 22 
pokł. 503/1-2 

ściana 23 
pokł. 503/1-2 

ściana 3 
pokł. 510/2 łd 

ściana 4 
pokł. 510/2 łd 

Długość ściany [m] 190 240 245 245 
Wybieg ściany [m] 615 620 950 900 
Wysokość ściany [m] 1,3 1,4 1,8* 1,6 
Postęp [m/dobę] 6,2 5,7 4,4 3,5 
Zasoby [t] 197 477 270 816 544 635 376 085 

* na dużych odcinkach ściany spodziewana miąższość pokładu nie przekracza 1,4 m 
 
Łącznie eksploatacja ścian z użyciem kompleksu strugowego pozwoli na pozyskanie 1 389 tys. ton 
węgla. 
W celu określenia opłacalności przedsięwzięcia kopalnia dokonała analizy opłacalności eksploata-
cji ścian techniką strugową metodą NPV. 
Wyliczona wartość zaktualizowana netto jest korzystna, co daje podstawę do uruchomienia ww. 
ścian i utrzymania wydobycia kopalni na planowanym poziomie.  
Na podstawie przedstawionych kryteriów można stwierdzić, że zastosowanie kompleksu strugo-
wego w KWK „JAS-MOS” pozyskanego z KWK „Borynia-Zofiówka” do eksploatacji ścian 22-C3 
i 23-C4 w pokładzie 503/1-2 oraz ścian 3 i 4 w pokładzie 510/2 jest ze względów ekonomicznych 
zasadne. 
Kopalnia rozważa także możliwość wykorzystania techniki strugowej w pokładzie 418, którego 
eksploatację zaniechano kilka lat temu ze względu na małą miąższość tego pokładu. Technika 
strugowa w KWK „Jas-Mos” otwiera nowe możliwości utrzymania wysokiego wydobycia węgla 
koksującego. 
 
 
4. PERSPEKTYWY STOSOWANIA TECHNIKI STRUGOWEJ W KOPALNIACH JSW S.A. 
 
Kompleks strugowy planuje się wykorzystać w niedalekiej przyszłości w KWK „Pniówek” gdzie 
możliwe jest jego wykorzystanie od 2015 roku do eksploatacji ścian w pokładach 356/1, 357/1 i 
358/1.  
Struktura zasobowa w planowanym do uruchomienia rejonie „Bzie-Dębina 2 - Zachód” oraz polu 
„Pawłowice” przedstawia się następująco: 
Złoże „Bzie-Dębina 2-Zachód”:  

powierzchnia: 10,36 km2,  
wielkość zasobów przemysłowych wynosi 51 838 tys. ton. 

 
Tabela 8. Struktura zasobów przemysłowych w złożu „Bzie-Dębina 2-Zachód” 
Table 8. The structure of industrial resources in the field “Dębina Bzie-2-West” 

Miąższość 
(m) 

Wielkość zasobów przemysłowych  
(tys. ton) 

Udział  
(%) 

1,00 – 1,50 23 197 44,7 

1,51 – 3,00 28 641 55,3 

powyżej 3,00 0 0 
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Złoże „Pawłowice 1”:  
powierzchnia: 15,0 km2,  
wielkość zasobów przemysłowych wynosi 80 038 tys. ton. 

 
Tabela 9. Struktura zasobów przemysłowych w złożu „Pawłowice 1” 
Table 9. The structure of industrial resources in the field  “Pawlowice 1” 

Miąższość  
(m) 

Wielkość zasobów przemysłowych  
(tys. ton) 

Udział  
(%) 

1,00 – 1,50 60 913 76,1 

1,50 – 3,00 19 125 23,9 

powyżej 3,00 0 0 
 
W związku ze znacznym udziałem pokładów cienkich w perspektywicznej bazie zasobowej kopalń 
spółki, technika strugowa ma duże perspektywy funkcjonowania w JSW S.A. Pozwoli ona na: 

1. Zwiększenie stopnia wykorzystania złoża. Większości z omawianych ścian nie można 
byłoby wyeksploatować bez zastosowania techniki strugowej, co spowodowałoby bez-
powrotne straty zasobów. 

2. Zmniejszenie zanieczyszczenia urobku skałą płonną. 
3. Poprawę komfortu i bezpieczeństwa zatrudnionej załogi. 
4. Eksploatację cienkich pokładów w złożach „Bzie-Dębina 2-Zachód” i „Pawłowice 1”, w 

których pokłady o miąższości 1,0 – 1,5 m stanowią istotny udział.  
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SO FAR EXPERIENCE AND FUTURE PLANS IN THE APPLICATION OF PLOW TECH-
NOLOGY IN JSW S.A. COAL COMPANY 
 
ABSTRACT: In a situation of demand for coking coal produced by Jastrzebska Coal Company S.A. 
and the current size of the resource base, acting in accordance with the strategy of JSW S.A. there is 
a reasonable need of use layers with thickness from 1.0 m to 1.5 m. They represent a significant share of the 
resources at JSW S. A. mines. The article presents the experiences of JSW S.A. with the application of plow 
technology in coal mine at Coal Mine “Borynia-Zofiowka and Coal Mine “JAS-MOS”, and further plans for 
the use of this mining technique. 
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Założenia do klasyfikacji budynków w odniesieniu do wstrząsów 
górniczych – opracowanie i podsumowanie doświadczeń 

 
Frank Pohl 
Zerna Ingenieure, Bochum 
 
Anton Sroka 
Uniwersytet Techniczny, Freiberg  
Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk, Kraków 

STRESZCZENIE: Wstrząsy górotworu są od określonej wielkości i czasu ich trwania źródłem 
szkód poprzez wywołanie przez nie mechanicznego drgania budynku. Prognozowanie wystąpienia 
spowodowanej przez wstrząsy górotworu szkody w budowli jest trudne i opiera się, zgodnie z 
istniejącymi europejskimi zbiorami norm, na różnych doświadczeniach. Dlatego też w myśl tych 
norm wymienia się dla określonych typów budynków, w zależności od występującej w budynku 
prędkości drgań, częstotliwości i czasu trwania, jedynie wartości dopuszczalne, od których możli-
we jest wystąpienia szkód. 
Autorzy artykułu poddają pod dyskusję doświadczenia związane z górniczymi wstrząsami góro-
tworui przyporządkowują je do wrażliwości różnych obiektów budowlanych. Na reprezentatyw-
nych obszarach testowych opracowano dla potrzeb oceny szkód w budynkach w odniesieniu do 
górniczych wstrząsów górotworu algorytm klasyfikacyjny, który umożliwia ustalenie specyficz-
nych dla danego obiektu wartości dopuszczalnych jako wartości granicznych maksymalnych pręd-
kości drgań w obrębie fundamentów. Autorzy wyjaśnili opracowanie tej metody i jej zastosowanie.

 

WSTĘP 
 
Stock i Matern już w roku 2003 na IV Kongresie Geokinematycznym donosili o przewidywaniu 
oraz o następstwach wydarzeń sejsmicznych w kopalni węgla kamiennego Prosper-Haniel od roku 
1998 [1]. Przy prowadzeniu oddziałów wydobywczych 475 i 474 zarejestrowano za pomocą tech-
niki pomiarowej i udokumentowano w latach 2000 i 2001 dużą liczbę zdarzeń w postaci górni-
czych wstrząsów górotworu w postaci maksymalnych prędkości drgań. Obok występujących prze-
ważnie prędkości drgań do 3 mm/s osiągnięto przy prowadzeniu oddziału wydobywczego 475 
maksymalną wielkość 7,1 mm/s. Zastosowane przez Deutsche Montan Technologie (DMT) urzą-
dzenia pomiarowe rejestrowały w podanych zdarzeniach prędkości na fundamencie budynku w 
trzech prostopadłych w stosunku do siebie kierunkach [6]. Każde zdarzenie oceniano, po wystą-
pieniu największej prędkości podanych trzech składowych zgodnie z wartościami dopuszczalnymi 
zawartymi w  DIN 4150, dla zagrożonych budynków pod kątem możliwych szkód w taki sposób, 
że poniżej zdefiniowanych w DIN wartości orientacyjnych nie zakładano wystąpienia szkody, zaś 
powyżej wartości orientacyjnych przeprowadzano w indywidualnych przypadkach badanie budyn-
ku. Przedstawione skutki wstrząsów górotworu wg [1] pokazano na ryc. 1. 
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Wstrz sy górotworu 
     Skutki    ( ród o: B. Bolt : Trz sienie ziemi) 
 
 
     0,1 do 1 mm/s       :  granica odczuwania 
            I 
     1  do  10 mm/s      :  odczuwalne do wyra nie odczuwalne 
            II, III                    stukanie szklanek, brz k naczy  kuchennych 
     10  do  20 mm/s    :  drganie wisz cych przedmiotów,  
            IV                       efekt ci kiego samochodu ci arowego (przejazd 
przez próg) 
     20  do  50 mm/s    :  ma e, lekkie przedmioty chwiej  si , 
            V                        drgania drzwi, obrazy poruszaj  si  
     50  do  80 mm/s    :  rysy w z ej jako ci tynku  
            VI                       i na wadliwie wybudowanych murach 
     80  do  120 mm/s  :  uszkodzenia na lekkich murach 
           VII                    i na spoinach ruroci gów 

 

  

Rys. 1: Skutki wstrząsów górotworu wg [1] 
 
Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że skutki oddziaływania wstrząsów górniczych na budynki 
nie są zgodne z publikowanymi pierwotnie dla trzęsień ziemi klasami szkód wg Bolta. Prognozy 
szkód w budynkach, które prowadzą do zmniejszenia ich wartości użytkowej, należy raczej powią-
zać z obowiązującymi zbiorami przepisów, które, jak uczy doświadczenia, znacznie niżej określają 
dolną granicę możliwych szkód budowlanych. Ponieważ z reguły szkody w budynkach spowodo-
wane wstrząsami górotworu występują w oderwaniu od problematyki stanu bezpieczeństwa (sta-
teczności) i w związku z tym, przy prognozie oddziaływania, decydująca rola może zostać przypi-
sana pracy wszystkich zastosowanych materiałów budowlanych, aż po zastosowany rodzaj tynku 
lub użytych fliz, a użyte statyczne lub dynamiczne metody obliczeniowe szybko wykażą swoje 
mankamenty. Nie nadają się one do oceny szkód w budynkach w związku z wstrząsami górotworu, 
a przynajmniej do bezspornego, deterministycznego udowodnienia wielkości granicznych dla wy-
stąpienia np. pierwszych rys na tynku lub uszkodzenia fliz.  
Poniżej przedstawiono, na podstawie zastosowanych w przeszłości i sprawdzonych w przypadku 
wpływów górniczych, empirycznych metod oceny budynków oraz zgromadzonych doświadczeń 
związanych ze wstrząsami górotworu, propozycję zawierającą w oparciu o europejskie zbiory 
norm wartości zalecane dla wpływów wstrząsów górotworu przy uwzględnieniu różnych charakte-
rystyk budowli. 
 
2. ZBIORY NORM 
 
Podane w obowiązujących zbiorach reguł dla wartości granicznych wpływów wstrząsów górotwo-
ru zalecane wartości oznaczają, że wypadku przekroczenia dolnej granicy lub osiągnięcia tych 
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wartości zgodnie z doświadczeniem i wynikami badań w budynku nie występuje szkoda powodu-
jąca zmniejszenie wartości. Powodem zmniejszenia wartości użytkowej mogą być  

szkody ciężkie, jak 
zmniejszenie stateczności budynków lub części budynków 
zmniejszenie istniejącej nośności 

lub 
szkody lekkie, jak 

rysy w tynku np. ścian 
powiększenie istniejących wcześniej rys 
odspojenie ścian lub ścianek działowych na ścianach nośnych lub stropach 
 

Zgodnie z normą DIN 4150-3 [2] należy rozróżnić wstrząsy krótkotrwałe od wstrząsów o charakte-
rze ciągłym. Występujące krótkotrwale wpływy wstrząsowe są wstrząsami, których częstość wy-
stępowania nie wystarcza do wywołania oznak zmęczenia materiałów w danym obiekcie. Nie są 
one również w stanie spowodować zjawiska rezonansu. Norma ÖNORM S 9020 [3] podaje 
wskaźniki dopuszczalnych prędkości drgań, które uwzględniają działanie regularnych wpływów 
wstrząsowych na budynki pochodzących np. z robót strzałowych wykonywanych raz w tygodniu. 
Szwajcarska norma SN 640 312 a [4] rozróżnia wartości zalecane dla incydentalnych zdarzeń z 
mniej niż 1000 wstrząsów oraz zdarzeń częstych lub ciągłych z więcej niż łącznie 100.000 oddzia-
ływań. W przypadku działających na budynki wstrząsów górniczych nie mamy do czynienia ze 
wstrząsami ciągłymi w rozumieniu normy DIN 4150 pomimo możliwych, wielokrotnie występują-
cych zdarzeń w obszarze wpływów eksploatacji górniczej. Chodzi raczej o zdarzenia incydentalne 
w rozumieniu SN 640 312 a, które występują krótkotrwale i wykluczają wystąpienie w budowli 
spowodowanych wstrząsami objawów zmęczenia materiału. Dla wielokrotnie występujących 
wstrząsów górniczych Sroka [5] zdefiniował w roku 2005 dla danego budynku w zależności od 
występujących zdarzeń, ich wielkości i częstości, współczynnik zmniejszający dla wartości do-
puszczalnych. 
Tabela 1 pokazuje dopuszczalne wartości wg normy DIN 4150-3 dla maksymalnej składowej 
prędkości drgań v w celu oceny działania krótkotrwałych wstrząsów w zależności od występują-
cych częstotliwości. Można przy tym wyjść, według pomiarów przeprowadzonych przez DMT, od 
wpływów wstrząsów górniczych o częstotliwościach pomiędzy 1 – 10 Hz. 

 
Tab.1: Dopuszczalne wartości prędkości drgań krótkotrwałych wstrząsów wg DIN 4150-3 [2] przy 1 – 10 Hz 

Dla potrzeb oceny wpływu wstrząsów górotworu na budynki norma ÖNORM S 9020 wychodzi od 
(dynamicznych) naprężeń występujących w następstwie wstrząsów. Przy czym wielkość tych na-
prężeń jest w znacznym stopniu określana przez właściwości materiałów budowlanych i konstruk-

 Pr dko ci drga  v [mm/s]                                   

 Fundament Najwyższy strop 
(wszystkie częstotliwości) 

Budynki użytkowane w celach przemysłowych, 
obiekty przemysłowe i budowle o podobnej 
strukturze 

 
20 

 
40 

Budynki mieszkalne oraz budynki podobne pod 
względem konstrukcji i / lub użytkowania 

 
5 

 
15 

Budynki inne, szczególnie czułe na wpływy 
wstrząsów górniczych i o szczególnej wartości 

 
3 

 
8 
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cję budynku z uwzględnieniem wpływów z przeszłości, jak dobudowy i przebudowy, uszkodzenia 
powstałe w czasie wojny i in. W zależności od stwierdzonych klas budynków tabele 2 oraz 3 nor-
my ÖNORM przewidują tzw. wartości referencyjne dopuszczalnej powstającej prędkości drgań w 
fundamencie budynku dla prędkości rozchodzenia do 500 m/s. Przy większych prędkościach roz-
chodzenia podane w ÖNORM wartości referencyjne ulegają podwyższeniu. Należy je zatem ro-
zumieć jako wartości minimalne. Umieszczone w zbiorze reguł wartości referencyjne uzyskano w 
drodze doświadczeń przy wstrząsach z regularnych robót strzałowych, np. jeden wstrząs w ciągu 
tygodnia.  Dla częściej występujących wpływów wstrząsowych, np. kilka razy dziennie, wartości 
te należy  zredukować o 20%. Pojedyncze przekroczenia tych wartości, np. jeden raz w roku w 
wymiarze 20% mogą być tolerowane. Podane wartości należy rozumieć przy uwzględnieniu 
wstrząsów o niskiej częstotliwości, tzn. budowle znajdują się z reguły w większych odległościach 
od miejsca wybuchu. Dla potrzeb oceny ryzyka szkody dla budynków wartości referencyjne wg 
ÖNORM mogą być jednak na podstawie pomijalnie małego ryzyka przy zachowaniu wartości 
referencyjnych przekroczone w pojedynczych przypadkach (metoda zabezpieczenia dowodów). I 
tak po ocenie ryzyka rysy w tynku występują dopiero przy przekroczeniu wartości do 70%, po-
wstania rys w murach można się spodziewać według doniesień dopiero przy przekroczeniu do 
120%. Tabela 2 pokazuje dodatkowo maksymalne wypadkowe prędkości drgań, przy których 
według austriackich doświadczeń wystąpienie szkód staje się bardziej prawdopodobne. 
 
Tab. 2: Wartości referencyjne dopuszczalnej prędkości drgań i oceny ryzyka szkód dla pierwszych szkód wg 
ÖNORM S 9020 

Szwajcarska norma SN 640 312 a [4] zawiera dopuszczalne wartości wypadkowej prędkości drgań 
v dla konstrukcji o „normalnej czułości”. Pod tym określeniem rozumie się zwykłe budynki miesz-
kalne, podczas gdy dla budynków o mniejszej wrażliwości, jak budynki o przeznaczeniu przemy-

 Pr dko ci drga  v [mm/s] 

Warto  
referencyjna Pierwsze szkody 

Fundament Rysy w tynku Rysy w murze 

Klasa 
I  

Budynki o przeznaczeniu przemys owych lub 
un ynieryjnym 
Rama konstrukcji nośnej ze stali lub żelbetu; budynki z 
oszkloną ścianą (beton wytwarzany na miejscu, element 
prefabrykowany); 
inżynieryjne konstrukcje drewniane 

30 51 66 

Klasa 
II 

Budynki mieszkalne 
Rama konstrukcji nośnej (jak I); 
budynki z oszkloną ścianą (jak I); 
budynki ze stropami z betonu wytwarzanego na miejscu, 
mur z elementów betonowych, cegieł lub innych 
sztucznych kamieni budowlanych z zaprawą cementową 
lub wapienną 

20 34 44 

Klasa 
III 

Budynki o mniejszej sztywno ci ramy ni  I lub II 
Budynki ze stropami piwnic z betonu lub sklepieniem 
ceglanym; na górnych piętrach stropy z elementów 
prefabrykowanych, belek drewnianych lub prefabrykatów 
ceramicznych; budynki o szkielecie drewnianym i 
wypełnieniem murowanym 

10 17 22 

Klasa 
IV 

Budynki podlegaj ce ochronie zabytkowej,które z uwagi 
na technologię budowy lub stan są szczególnie czułe na 
wstrząsy 5 8,5 11 
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słowym lub inżynieryjnym z żelbetu, wartości te należy ryczałtowo podwoić lub nawet potroić. 
Przy wrażliwych konstrukcjach, jak np. budynki zabytkowe wartości należy podzielić na pół. Po-
niższa tabela 3 określa stosowane w Szwajcarii wartości dopuszczalne dla częstotliwości do 30 Hz 
w zależności od częstości występowania zdarzeń. 
Trafna rachunkowa ocena drgań budynku na podstawie wstrząsów górotworu ze względu na szko-
dy prowadzące do zmniejszenia wartości użytkowej nie jest obecnie możliwa, ponieważ struktura 
budynków jest zróżnicowana, a użytych materiałów budowlanych nie można ująć całościowo w 
ich wzajemnym współdziałaniu. Dlatego też w przedstawionych normach podano jedynie dopusz-
czalne wartości wstrząsów górotworu w postaci prędkości drgań i częstotliwości, które zgodnie z 
zebranymi doświadczeniami nie prowadzą do zmniejszenia wartości użytkowej budynku. Obowią-
zująca w Niemczech norma DIN 4150 przewiduje, pomimo uwzględnienia maksymalnej składowej 
prędkości drgań,  w porównaniu z innymi europejskimi normami ostrożnie nisko wybrane wartości 
dopuszczalne [8]. Przy różnicowaniu czułości budynków na wpływy wstrząsów górotworu wyróż-
niono w zbiorach norm zasadniczo 3 typy budynków. W postaci uproszczonej przedstawiono je 
poniżej w tabeli 4 wraz z granicami wartości dopuszczalnych dla prędkości drgań dla potrzeb 
uwzględnienia wstrząsów górniczych. 
Podane w tabeli 4 wartości dopuszczalne oznaczają zmierzone w fundamencie budynku prędkości 
dla krótkotrwałych wstrząsów w zakresie częstotliwości do 10 Hz. Jak już podano, górne wartości 
graniczne dla typów budynków według norm szwajcarskich i austriackich należy rozumieć jako 
wypadkową prędkość drgań w trzech składowych kierunkach, zaś dolne według norm niemieckich 
jako maksymalną składową prędkości drgań. 
 
Tab. 3: Dopuszczalne wartości dla wypadkowych prędkości drgań dla różnych konstrukcji i częstości zdarzeń 
wg SN 640 312 a 

 
 
Tab. 4: Granice różnych dopuszczalnych prędkości drgań wg obowiązujących norm europejskich  

3. METODA BADANIA CZUŁOŚCI 
 

 Pr dko ci drga  v [mm/s] 
                              Częstość zdarzeń 

sporadycznie (<1000)     często stale (>100.000) 

Budynki o przeznaczeniu przemys owym i 
in ynieryjnym 30-45 12-18 6-9 

Budynki mieszkalne  15 6 3 

Budynki czu e (np. budynki zabytkowe) 7,5 3 1,5 

 Pr dko ci drga  v [mm/s] 

Budynki o przeznaczeniu przemys owym i in ynieryjnym 20 do 45 

Budynki mieszkalne i budynki o takiej samej konstrucji 5 do 20 

Budynki o du ej   czu o ci, jak budynki historyczne i zabytkowe 3 do 7,5 
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Granice różnych wartości dopuszczalnych prędkości drgań, zawarte w normach niemieckich, au-
striackich i szwajcarskich należy ocenić jako ostrożne oszacowanie wartości, których przestrzega-
nie zgodnie z doświadczeniami tych krajów nie spowoduje uszkodzenia budynków. W pojedyn-
czych przypadkach mogą one jednak dopiero przy istotnie wyższych prędkościach drgań (zob. 
ÖNORM) prowadzić do uszkodzenia tynku lub murów. Dla lepszej oceny budynku pod kątem 
zgodnych wpływów wstrząsów górotworu wskutek eksploatacji górniczej należy uwzględnić w 
procesie decyzyjnym specyficzne dla danego budynku warunki brzegowe biorące pod uwagę mate-
riały konstrukcyjne, technikę wykonania i związaną z tym jakość wykończenia. Ocena powinna 
rozróżniać zdefiniowane typy konstrukcji nośnych i konfiguracji, a także uwzględnić wiek budyn-
ku w chwili zdarzenia i być może występujące już objawy starzenia. Istniejące nieregularności 
budynku w rozłożeniu stateczności i masy powinny zostać uwzględnione oddzielnie i nie mogą 
podlegać żadnej klasyfikacji. Istniejący przed zdarzeniem stopień uszkodzenia budynku należy 
jednak wprowadzić jako ocenę użyteczną. 
Poniższa koncepcja oceny czułości budynków odnosi się w zasadzie do budynków mieszkalnych z 
murów i żelbetu oraz bardziej czułych budynków zabytkowych lub historycznych w obrębie osie-
dli miejskich [12; 13; 14]. W podobny sposób skonstruowane budynki na potrzeby przemysłu, 
administracji i handlu mogą również zostać uwzględnione. Natomiast konstrukcje szczególnie 
czułe na działanie drgań, jak np. budowle typu wieżowego z wąskim korpusem i przeciążeniem 
górnej części, budowle mające więcej niż pięć pięter albo konstrukcje wznoszące się bardzo niere-
gularnie, o dużym odstępie między wymuszonym punktem ciężkości a punktem ciężkości masy, 
nie są częścią tej klasyfikacji i muszą podlegać dokładniejszej indywidualnej analizie. Poza tym 
zaproponowane w klasyfikacji wartości dopuszczalne wielkości wpływu wstrząsów górniczych w 
oparciu o przedstawione zbiory norm powinny w postaci prędkości drgań v uwzględniać, iż war-
tość użytkowa budynku nie została zmniejszona. Powodowanie uszkodzeń budynków przez 
wstrząsy zależy zasadniczo od charakterystyk techniczno-budowlanych, które w tabeli 5 przeciw-
stawiono jakościowo wpływom na dynamikę budowli. 
Przenoszenie obciążeń przez wstrząsy górotworu z podłoża gruntowego do budynku jest w zasad-
niczy sposób uzależnione od warunków związanych ze statecznością. Uwidocznienie wzajemnego 
oddziaływania jest określane przy tym w zależności od warunków podłoża i reakcji samego bu-
dynku na drgania. Im sztywniej posadowiony jest budynek, tym zasadniczo mniejsza jest amplitu-
da drgań przy identycznym wpływie wstrząsów w kierunku od podłoża gruntowego do wznoszącej 
się konstrukcji 
Wynikające z działania wstrząsów możliwe uszkodzenia budynków można postrzegać prawie w 
analogii do szkód górniczych jako skutek występujących poziomo zmian długości gruntu budow-
lanego w ciągle opadającej niecce. Możliwe szkody przy przekroczeniu wartości dopuszczalnych 
występują najpierw np. w postaci rys na tynku lub murze w słabych miejscach konstrukcji (np. 
otwory w oszklonych ścianach). 
Oprócz pochodzących od Sroki analiz szkód górniczych w kontekście problemu szybkości eksplo-
atacji [10; 15] istnieje opracowana przez Lejczaka [7; 11] już w roku 1969 metoda klasyfikacji 
budowli na podstawie doświadczeń zgromadzonych w polskich zagłębiach górniczych [9]. Metoda 
ta została już zastosowana z dobrym skutkiem np. w zagłębiu węgla kamiennego w Kraju Saary 
pod kątem oceny wrażliwości budynków na wystąpienie szkód. 
W oparciu o ustalenie wartości granicznych przemieszczeń gruntu ε dla dopuszczalnych obciążeń 
obiektów wg [9] przedstawiono poniżej propozycję gradacji właściwej budynkom odporności na 
wpływy wstrząsów górniczych. 
Włączono przy tym do oceny wymienione w tabeli 5 miarodajne charakterystyki budynków oraz 
wartości dopuszczalne dla dozwolonych prędkości drgań zgodnie z normami europejskimi wg 
tabeli 4, a także poddano je wzorcowaniu na reprezentatywnym obszarze testowym w oparciu o 
przeprowadzoną w roku 2005 przez Deutsche Steinkohle AG w Kraju Saary indywidualną dla 
każdego obiektu inwentaryzację. 
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Tab. 5: Zestawienie charakterystyki techniczno-budowlanej i dynamicznych wpływów budowlanych 

 
 
 

4. OPRACOWANIE i WERYFIKACJA 
 
Punkty oceny poszczególnych charakterystyk budowlanych budynków (checklist) określono pod 
kątem wrażliwości na występujące wstrząsy górnicze. Wprowadzono do tej metody wpływy 4 
głównych parametrów 

 rozmiary budowli 
 powstanie fundamentu i położenie 
 rodzaj budowy i rodzaj budowy stropów 
 historia budowy i szkody 

 
przedstawiono procentowo na ryc. 2 i po praktycznym zastosowaniu porównano pod kątem wyko-
rzystania na obszarze testowym (ryc. 3).  Szerokość zakresu oceny procentowej była wzorcowana 
na reprezentatywnych budowlach i testowana w celu weryfikacji średniego wykorzystania głów-
nych parametrów. Proces weryfikacji doprowadził do tego, że założenia oceny dobrze odzwiercie-
dlają realnie spotkane sytuacje danych budowli i nie wystąpiły symptomy nakazujące usunięcie 
założonych kryteriów budowlanych. 

  

 
Charakterystyka techniczno-budowlana 

 
Dynamiczne wp ywy budowlane 

Rozmiary budowli: 
wielkość budynku (dom jednorodzinny, szeregowy, 
wielorodzinny), 
kształt budowli i liczba kondygnacji, dobudowy i przebudowy  

częstotliwość własna budynku, stateczność 

Wykonanie fundamentu: 
ławy fundamentowe i stopy fundamentowe, fundament 
płytowy, fundament palowy 

tłumienie 

Rodzaj budowy: 
budowa masywna (cegła, beton), budowa z elementów 
prefabrykowanych, szkielet stalowy, budowla drewniana itp. 

powstrzymywanie drgań 

Rodzaj budowy stropów: 
strop drewniany, strop z elementów prefabrykowanych lub 
strop masywny oraz ich rozpiętości  

częstotliwość stropu, powstrzymywanie drgań 

Historia budowy: 
rok budowy stateczność 

Szkody: 
szkody wojenne, wcześniejsze szkody wskutek eksploatacji 
górniczej, szkody spowodowane starzeniem 

stateczność 
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powstanie 
fundamentu

14%

rodzaj budowy i 
rodzaj budowy 

stropów
19%

historia budowy i 
szkody

21%

rozmiary budowli
46%

 
Ryc. 2: Wpływy głównych parametrów użytych w metodzie 
 

rozmiary budowli
45%

powstanie 
fundamentu

12%

rodzaj budowy i 
rodzaj budowy 

stropów
24%

historia budowy i 
szkody

19%

 
Ryc. 3: Wpływy głównych parametrów po reprezenatywnej inwenatryzacji budynków 

 
Łączna suma punków oceny osiągnięta przez każdy budynek w ramach inwentaryzacji określa 
kategorię obiektu i tym samym indywidualną dla danego obiektu dopuszczalną wartość dozwolo-
nych prędkości drgań. Im wyższa jest łączna liczba punktów, tym niższa jest wprowadzona katego-
ria obiektu z punktu widzenia wartości dopuszczalnych. Wprowadzono przy tym w sposób jednoli-
ty wartości graniczne norm dla budynków historycznych i zabytkowych, aż po budynki mieszkalne 
lub budynki o podobnej konstrukcji budowlanej jako występujące maksymalne składowe prędkości 
drgań. Zgodnie z tabelą 6 mogę one stopniowo osiągnąć wartości od 3 mm/s do 20 mm/s. 
W przypadku  stwierdzonych w Kraju Saary w drodze obserwacji z wykorzystaniem techniki po-
miarowej wywołanych wstrząsami górniczymi częstotliwości poniżej 10 Hz należy założyć, że 
ruchy na powierzchni ziemi występują w sposób wielkoprzestrzenny i same nie warunkują żad-
nych różnicowych przemieszczeń w danym budynku. 
Z punktu widzenia wpływu wstrząsów na dotknięte nimi budynki zasadniczo korzystny jest stosu-
nek wysokości do maksymalnej szerokości o wartości do 4. Jeżeli założymy maksymalną wyso-
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kość 5-kondygnacyjnego budynku na ok. 15 m, to budynek o teoretycznej szerokości tylko ok. 4 m 
może już cechować się tą korzystną wartością. Natomiast dla budynku 1,5-kondygnacyjnego o 
wysokości np. ok. 5 m już z powodów użytkowych każda szerokość będzie mogła być uznana za 
korzystną. 

Tab. 6: Kategorie obiektów i związane z nimi wartości dopuszczalne maksymalnych prędkości drgań w 
konsekwencji wstrząsów górniczych 

 
Opisane korzystne relacje brył dotkniętych skutkami wstrząsów z reguły będą dotyczyć budowli 
podlegających w tym miejscu klasyfikacji. Dlatego na podstawie bardziej jednoznacznego i bar-
dziej użytecznego ujęcia wprowadzono do oceny liczbę kondygnacji i przyporządkowano jej punk-
ty oceny. Absolutna długość obiektu ma znacznie mniejsze znaczenie dla oceny budynku pod ką-
tem wpływów wstrząsów niż dla uszkodzeń występujących wskutek zmiany długości gruntu bu-
dowlanego. 
Jednolite lub ukształtowane w sposób wypukły wznoszące się formy konstrukcyjne bez występów 
lub zmiennej wysokości budynku mają korzystny wpływ. Przy tym proste (prostokątne) formy 
rzutu poziomego należy z punktu widzenia oceny odróżnić od form przeplatanych lub rozciągnię-
tych.  Przeprowadzone wg [7] zróżnicowanie z uwagi na kształt bryły budowlanej zasadniczo na-
daje się do oceny wrażliwości na wstrząsy górnicze. Wartościowość poszczególnych kryteriów 
ulega jednak zwiększeniu wskutek wpływu na dynamiczne zachowanie stateczności. 
Powstające fundamenty budynków są narażone na możliwość powstawania szkód, jeżeli przed 
pojawieniem się wpływów wstrząsów nie posiadają one równomiernego przekazywania obciąże-
nia, tzn. z jednej strony równomierne podłoże  posadowionej konstrukcji w gruncie budowlanym 
prowadzi do powstania warunków umożliwiających ich przyjecie, z drugiej strony jednolite po-
wierzchnie posadowienia budynków z piwnicą lub bez piwnicy należy ocenić pozytywnie w po-
równaniu do nieciągłych powierzchni posadowienia (stóp fundamentowych). Poniższa klasyfikacja 
może zostać przejęta w zakresie oceny fundamentowania obiektów. Ponieważ wartości dopusz-
czalne prędkości drgań odnoszą się do części fundamentu w obrębie budynku, może odpaść bezpo-
średnia ocena gruntu budowlanego. Jest ona zastąpiona położeniem budynku w strefie eksploatacji 
w celu uwzględnienia w miarę możliwości istniejących zmienionych wartości napięć w gruncie 
budowlanym i w budowli. 
Reakcja budynku na drgania jest określona sposobem budowy i sposobem budowy stropów. Nale-
ży odróżnić masywne konstrukcje budowlane z żelbetu lub budowle z murów ze stropami z żelbetu 
od budowli drewnianych lub budowli z murów z drewnianymi sufitami. Umieszczone później 
zabezpieczenia w postaci zwłaszcza usztywnień betonowych działają pozytywnie, z punktu widze-
nia odporności na skutki wstrząsu budynku,  w porównaniu z budynkami bez dodatkowego 
usztywnienia lub zabezpieczenia.  
Część istniejącej stateczności budynku w przypadku wstrząsów może zostać uwzględniona po-
przez stan utrzymania oraz rok budowy. Ocena zgodna z[7] powinna więc zostać uzupełniona o 
rok budowy. Przy ocenie już istniejących szkód budowlanych w budynku należy uwzględnić np. 
możliwe szkody wojenne lub szkody wskutek już zaistniałych wpływów górniczych (np. zmiany 
długości, wstrząsy). Uszkodzenia związane ze starzeniem w postaci możliwych oznak zmęczenia 
materiałów budowlanych mogą zostać uwzględnione w przybliżeniu poprzez rok budowy. W 
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0 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
Warto  dopuszczalna v [mm/s] 

fundament, 1-10 Hz 

 
3 

 
5 

 
8 

 
12 

 
20 

SEP 2011, Sesja: Oddziaływanie wstrząsów górniczych na obiekty powierzchniowe

– 1769 –



przypadku zabytków objętych rejestrem należy uwzględnić w oparciu o normy dodatkowe punkty 
wrażliwości, powodem jest kulturowo-historyczne znaczenie tych obiektów i wynikająca z niego 
szczególna konieczność ich ochrony. 
W trakcie procesu wzorcowania bezpośrednio porównano ustalone wartości dopuszczalne pocho-
dzące z przeprowadzonych klasyfikacji budynków z zaistniałymi wypadkami wstrząsów w repre-
zentatywnym obszarze testowym. W ryc. 4 przeciwstawiono dla łącznie 94 zbadanych obiektów 
nad Saarą, w których wystąpiły następstwa wstrząsów górniczych, z jednej strony uzyskane z kla-
syfikacji wartości dopuszczalne, z drugiej strony zmierzone lub uzyskane ze stacji pomiarowych 
maksymalne prędkości drgań i zdarzenia związane z wystąpieniem szkód. W efekcie uzyskano, iż 
przy zachowaniu lub nieprzekroczeniu ustalonych wartości dopuszczalnych w żadnym wypadku 
nie wystąpiła szkoda spowodowane przez wstrząsy. 
Zbiorcze wynik zestawiono w tabeli 7.  Zgodnie z nimi 80% budynków nie doznało żadnych 
uszkodzeń, z tego znów 24% pomimo przekroczenia wartości dopuszczalnych pochodzących z 
klasyfikacji. Przy 20% budynków zaistniały szkody górnicze jako następstwo zdarzeń związanych 
ze wstrząsami górniczymi. Tutaj wszystkie szkody były związane z przekroczeniem wartości do-
puszczalnych. Łączna propozycja oceny i klasyfikacji zabudowy pod kątem wrażliwości na szkody 
spowodowane wstrząsami górniczymi jest przedstawiona w ryc. 5 wraz z odpowiednimi ocenami. 
Tab. 7: Wyniki speczyficznych dla każdego obiektu klasyfikacji budynków z 94 przypadkami na 
reprezentatywnym terenie po wstrząsach górniczych (łącznie 411 pojedynczych zdarzeń od 0,9 do 18,9 mm/s) 

 
Indywidualna dla obiektu klasyfikacja budynków po wstrz sach górniczych 100% 

W czone bez uszkodze  budynku               80 % 

    z tego z przekroczeniem wartości dopuszczalnych             24 % 

    z tego bez przekroczenia wartości dopuszczalnych             76 % 

W czone z uszkodzeniami budynku              20 % 

    z tego szkody z przekroczeniem wartości dopuszczalnych           100 % 

    z tego szkody bez przekroczenia wartości dopuszczalnych               0 % 
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Ryc. 4: Zestawienie wartości dopuszczalnych z klasyfikacji z zaistniałymi zdarzeniami sejsmicznymi w Kraju 
Saary 

Objaśnienia: 
Gebäude – budynek 
Schwinggeschwindigkeit – prędkość drgań 
Anhaltswert – wartość dopuszczalna 
Schadenserignis – wydarzenie ze szkodą 
Maximalereignis – największe zdarzenie 
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1. Wymiary budowli (d ugo , wysoko  i kszta t) 

1a D ugo  <10 
10-
15 

16-
20 

21-
25 

26-
30 

31-
35 

36-
40 

>40 

 Liczba punktów 1 2 3 4 5-6 7-8 9-10 15 
1b Max. ilo  kondygnacji 1,5 2,5 3,5 5 >5    
 Liczba punktów 0 3 5 8 20    
1c Kszta t bry y budowlanej         
  Prosty        0 
  Prosty, podzielony        4 
  Mocno podzielony        7 
  Prosty, rozci gni ty        7 
  Podzielony i rozci gni ty        10 
2. Powstanie fundamentu i po o enie (posadowienie obiektu, po o enie) 
2a Posadowienie obiektu         
  Na równym poziomie, z piwnic  lub bez  0 
  Na zró nicowanym poziomie  3 
  Na zró nicowanym poziomie, cz ciowo podpiwniczony  6 
  Jw., z przerywan  powierzchni  posadowienia  8 
2b Po o enie na terenie eksploatacji   
  poza lini  spadu        0 
  w obr bie linii spadu        8 
3. Sposób budowy i sposób budowy stropów (usztywnienia) 
3a Konstrukcja budynku (konstrukcja obiektu)   
  sztywna (np. budowla z elbetu, budowla masywna ze stropami i podwalinami z elbetu) 0 

 
 ma o sztywna (np. budowle z murów  ze stropami z belek drewnianych i/lub brakiem ukszta -
towanych podwalin) 

6 

  niesztywny (np. budowle ze szkieletem drewnianym i pozosta e budowle drewniane) 12 
3b Dodatkowe usztywnienia w budynku (zainstalowane pó niej)  

 
 konstrukcyjne elementy usztywniaj ce (np. kompletna p yta elbetowa w piwnicy lub na parte-
rze) 

0 

  cz  powierzchni z konstrukcyjnymi elementami usztywniaj cymi lub wzmacniaj cymi 4 
  brak usztywnie  lub wzmocnie  6 
4. Stan techniczny (uszkodzenia) i historia budowy 
4a Stan techniczny (uprzednie uszkodzenia) dobry  redni z y  
    0 5 10  
4b Rok budowy   po 2000 1980-2000 1960-1979  
    0 2 4  
           
    1930-1959 1900-1929 przed 1900  
    5 7 10  
4c Zabytek        25 
          
      czna ilo  punktów  

Kategoria obiektu 0 I II III IV 
Warto  sumaryczna 48 37-47 28-36 21-27 20 
Warto  dopuszczalna 
przy 1-10 Hz (fundament)  

3,0 5,0 8,0 12,0 20,0 

 
Ryc. 5: Propozycja indywidualnej oceny wrażliwości budynków dla danego obiektu na szkody spowodowane 
wstrząsami wstrząsami górniczymi (ocena w punktach) 
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5. PRÓBA KLASYFIKACJI NA BAZIE SKALI GSI-2004 
 

W publikacjach Sroki [5, 20] przedstawiono koncepcję klasyfikacji wrażliwości budynków na 
wstrząsy górnicze. 
Koncepcja ta opiera się na opracowanej przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (GIG) 
skali GSI – 2004 [18] oraz na dotychczasowej wiedzy teoretycznej oraz empirycznej i zawiera 
następujące elementy indywidualnej oceny obiektu: 
 

1a) Wrażliwość obiektu na wpływy wstrząsów górniczych 
lub 
1b) wiek obiektu i 
2)  zarejestrowane lub interpolowane wartości prędkości drgań w miejscu obiektu. 
 

Matematyczną podstawę oceny tworzą poniższe wzory (1) oraz (2): 
 
 v(t) = v0 · fK(t) · fE(t)        

 (1) 
 

lub 
 

v(t) = v0 · fA(t) · fE(t) .       
 (2) 

 
Użyte tutaj oznaczenia mają następujące znaczenia: 

 
v(t) – chwilowa dopuszczalna wartość prędkości drgań,  
v0 – ważna z punktu widzenia szkody dopuszczalna wartość prędkości drgań, 
fK(t) – współczynnik zmniejszający „wrażliwość obiektu”, 
fA(t) – współczynnik zmniejszający „wiek obiektu”, 
fE(t) – współczynnik zmniejszający „wcześniejsza historia wpływu wstrząsów”, 
t – czas. 

 
Skala GSI – 2004 (Górnicza Skala Intensywności) ma podstawę empiryczną. 
Powstała ona na bazie rejestrowanych in situ wstrząsów i ich wpływu na obiekty znajdujące się na 
powierzchni ziemi 
Empiryczny zbiór danych obejmował następujące zakresy wartości parametrów wstrząsów:  

 przyspieszenie drgań  10 – 2800 mm/s2, 
 prędkość drgań   0,5 – 75 mm/s, 
 dominująca częstotliwość  0,6 – 25 Hz, 
 czas trwania drgań  1,0 – 10 s. 

 
Przeprowadzone analizy wykazały jednoznacznie, że zarejestrowane wartości maksymalnego po-
ziomego przyspieszenia drgań nie korelują z zaobserwowanymi szkodami w obiektach. 
 
Znacznie lepszą korelację wykazuje natomiast maksymalna wypadkowa pozioma pr dko  
drga  w połączeniu z czasem trwania drga . 
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W zależności od stopnia szczegółowości i dokładności oceny wstrząsów górniczych pod kątem ich 
wpływu na budynki założono trzy typy skali GSI – 2004, a mianowicie: 
 
 Skala GSI – 2004 – S: podstawy oceny tworzą parametry spektrum odpowiedzi przyspieszenia 

drgań, przy założeniu współczynnika tłumienia na poziomie 5% i własnej częstotliwości bu-
dynku. Skala ta służy szczegółowej i dokładnej ocenie oddziaływania wstrząsów górniczych na 
budynki w miejscach ich rejestracji. 

 Skala GSI – 2004 – V: podstawy oceny tworzą parametry wynikowa pozioma prędkość drgań 
gruntu oraz czas trwania zarejestrowanej poziomej składowej drgań. Skala ta służy do oceny 
zarejestrowanych i prognozowanych wstrząsów. 

 Skala GSI – 2004 – A: podstawy oceny tworzą parametry maksymalne poziome przyspiesze-
nie drgań gruntu w zakresie częstotliwości do 10 Hz oraz czas trwania poziomej składowej 
drgań. Skala ta służy do oceny wcześniejszych („historycznych”) zapisów. 

 
Najważniejszym z trzech krótko przedstawionych typów skali GSI – 2004 jest typ GSI – 2004 – V 
(ryc. 6). 
Maksymalna wypadkowa pozioma prędkość drgań jest podstawowym parametrem do obliczenia  
dynamicznego obciążenia obiektu i wykazuje w połączeniu z parametrem czasu trwania drgań 
bardzo dobrą korelację z zarejestrowanymi szkodami wywołanymi przez drgania. 
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Ryc. 6: Skala GSI – 2004 – V 
 

 
Czas trwania drgania jest definiowany na podstawie funkcji względnej gęstości energii (wzór 3): 
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(3)

przy czym użyte tutaj oznaczenia mają następujące znaczenia: 
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tvx , tvy  – chwilowe zapisy prędkości drgań w kierunku x i w kierunku y 
tV  – łączny czas trwania wstrząsu i  
IRV(tK)  – względna gęstość energii dla punktu czasowego Kt . 
 
Jako czas trwania wstrząsu definiuje się różnicę czasu między dwoma punktami czasowymi, w 
których względna gęstość energii osiągnęła wartości 0,05 oraz 0,95 (tzn. 5 % i 95 %). 
Podane w poszczególnych rycinach kategorie szkód opisuje się następująco: 

Kategoria 0 –  Wstrząsy nie prowadzą do żadnych szkód w budynkach i są tylko słabo od-
czuwane przez ludzi. 

 
Kategoria I –  Wstrząsy nie prowadzą do żadnych szkód w budynkach, są jednak silnie 

odczuwane przez ludzi. 
  W budynkach w złym stanie technicznym lub już uprzednio uszkodzonych 

możliwe są lekkie szkody w elementach wykończeniowych. 
  Typowe szkody to: lekkie uszkodzenia tynku, możliwe poszerzenie już istnie-

jących rys, szkody w obrębie płytek podłogowych i ściennych. 
Kategoria II –  Wstrząsy mogą prowadzić do szkód w elementach wykończeniowych. Szko-

dy nie występują w nośnych elementach konstrukcyjnych. Typowe szkody to: 
szkody w obrębie płytek podłogowych i ściennych, rysy wokół futryn okien-
nych i drzwiowych,  rysy w obrębie ścian działowych, rysy w tynku, pęknięte 
szyby, uszkodzenia na dachach krytych dachówką. 

Kategoria III –  Nie można wykluczyć szkód w nośnych elementach konstrukcyjnych. 
  Wstrząsy tej mocy winien w indywidualnych przypadkach zaopiniować spe-

cjalista z zakresu budownictwa. 
 
Kompleksowa skala GSI – 2004 jest pierwszą skalą tego rodzaju na świecie. Jest ona specjalnie 
ukierunkowana na zdarzenia sejsmiczne wywoływane przez eksploatację podziemną i bazuje na 
szerokiej podstawie empirycznej. 
Badania Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach/Polska wykazały, że dla maksymalnych 
wynikowych poziomych prędkości drgań 

vsmax < 10 mm/s 

praktycznie nie występują żadne szkody w budynkach (ryc. 7). 
Tak więc ważna z punktu widzenia szkody wartość dopuszczalna v0 może zostać zdefiniowana i 
przyjęta na tym poziomie. 
Pojedyncze przypadki uszkodzeń w zakresie tzw. kategorii 0 (do 10 mm/s) dotyczą sporadycznie 
obiektów w złym stanie technicznym. Szkody te nie są jednak szkodami konstrukcyjnymi, tzn. 
uszkodzeniami nośnych elementów konstrukcyjnych. 
Aby wziąć pod uwagę ten fakt proponuje się, aby dla obiektów w złym stanie technicznym wpro-
wadzić zdefiniowane współczynniki zmniejszające. 
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Ryc. 7: SKALA GSI – 2004 – V, kontrola na podstawie wstrząsów zarejestrowanych w latach 2000 – 2002 na 
obszarze LGOM [18] 
 

Wartość bazowa  s/mm10v0  opisuje wtedy absolutną granicę szkody dla obiektów w do-
brym stanie technicznym. Jest to zgodne z ustaleniami poczynionymi przez Baule [16] i Bendel 
[17]. 
Powstaje pytanie, czy dla potrzeb określenia aktualnego stanu obiektu można włączyć wyniki 
przeprowadzonej klasyfikacji obiektu pod kątem wpływów wstrząsów górniczych w celu oceny 
wrażliwości na drgania pochodzenia górniczego. Należy jednak stwierdzić, że kategoria obiektu, 
opisująca wrażliwość na przyszłe oddziaływania, zależna jest od kilku cech obiektu (m. in. Lejczak 
i in. [7]; Pohl, [13]. Przynależność jakiegoś obiektu do określonej kategorii wrażliwości na wpływ 
wstrząsów górniczych nie wynika wyłącznie z cechy obiektu „stan techniczny”. Przynależność do 
kategorii 0 lub 1, tzn. do kategorii o najwyższej wrażliwości, może być uzależniona np. tylko od 
jednej cechy „długość obiektu”. 
Tak więc ze znajomości kategorii wrażliwości danego obiektu na wpływy wstrząsów górniczych 
można wyprowadzić tylko bardzo ogólny wniosek co do stanu technicznego obiektu. 
Jest jednak sprawą oczywistą wykorzystanie rezultatów klasyfikacji w związku ze szkodami górni-
czymi jako podstawy określenia współczynnika zmniejszającego. Przygotowana przez autora pro-
pozycja jest zawarta w tabeli 8. 
 
Tab. 8: Wartość  współczynnika zmniejszającego  Kf   w zależności od kategorii wrażliwości obiektu na 
wpływ wstrząsów górniczych  i jej aktualności 

Kategoria obiektu 
Współczynnik zmniejszający fK 

upływ czasu od klasyfikacji 
>3 lata <3 lata 

0 0,50 0,50 
1 0,60 0,75 
2 0,75 1,00 
3 0,90 1,25 
4 1,00 1,50 
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Klasyfikacja obiektów przeprowadzana jest z reguły w obrębie spodziewanego brzegu zerowego 
osiadania. Granica ta nie jest jednak granicą dla zdarzeń sejsmicznych powodowanych przez eks-
ploatację. Z powodów ekonomicznych nie można oczekiwać od przedsiębiorstw górniczych roz-
szerzenia klasyfikacji na obiekty poza zerową linią osiadania, poza tym obszar ten jest bardzo 
trudno określić z wyprzedzeniem. 
Jako rozwiązanie zastępcze proponuje się ograniczenie klasyfikacji wrażliwości do cechy „wiek 
obiektu”. Opracowana przez Srokę [5] alternatywna propozycja jest zawarta w tabelach 9a oraz 9b. 
 
Tab. 9a: Możliwość alternatywna 1 – Wartość współczynnika zmniejszającego fA w zależności od wieku 
budynku 
 

Rok budowy Współczynnik zmniejszający fA 
do 1945 0,50 

1946 – 1960 0,60 
1961 – 1975 0,70 
1976 – 1990 0,80 

po 1990 0,90 
 
Tab. 9b: Możliwość alternatywna 2 – Wartość współczynnika zmniejszającego fA w zależności od wieku 
budynku 
 

Rok budowy Współczynnik zmniejszający fA 
do 1945 0,50 

1946 – 1970 0,65 
1971 – 1995 0,80 

po 1995 0,90 
 
Jest oczywiste, że uwzględnienie cechy „wiek obiektu” jest tylko bardzo przybliżonym ujęciem 
rzeczywistej wrażliwości obiektu. 
 
Ze skali GSI – 2004 – V wynika, że dla wstrząsów o czasie trwania drgań ok. 6 sekund (ryc. 6) 
zdarzenie o sile  
 
vs > 5 mm/s 
 
może prowadzić  do szkód w elementach konstrukcyjnych. 
Dla porównania wprowadzono tutaj do skali GSI – 2004 – V (ryc. 8) zarejestrowane w czasie eks-
ploatacji ściany dwuskrzydłowej 8.9 – oraz 8.10 – wschód/ złoże Schwalbach w kopalni Saar zda-
rzenia o vs > 5 mm/s (zob. tab. 10). 
Można zauważyć, że wpływy te mogą prowadzić do lekkich uszkodzeń elementów wykończenio-
wych i do poszerzenia już istniejących rys (kategoria I). Czas trwania tych zdarzeń, według przyję-
tej definicji, zawiera się w przedziale od 0,9 do 1,8 sekundy. Określenie czasu trwania wstrząsu 
przedstawiono jako przykład na bazie zdarzenia z dnia 13.02.2005 na ryc. 9. 
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Ryc. 8: Skala GSI – 2004 – V, wstrząsy >5 mm/s przy eksploatacji ściany dwuskrzydłowej 8.9 – i 8.10 – 
wschód, złoże Schwalbach (stan 30.06.2005) 
 
Tab. 10: Zdarzenia o  vs > 5 mm/s zarejestrowane przy eksploatacji ściany dwuskrzydłowej 8.9 – i 8.10 – 
wschód (stan 30.06.2005) 
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Ryc. 9: Ocena czasu trwania wstrząsu w dniu 13.02.2005 
 
W literaturze fachowej i w środowisku zawodowym pada często pytanie, jak należy oceniać jako 
całość występujące zdarzenia sejsmiczne w rozumieniu szkodliwego oddziaływania na budynki. 
Czy ta propozycja włączenia wszystkich zaistniałych w przeszłości zdarzeń do aktualnej oceny 
budynku może być w ogóle zrealizowana? 
Zaproponowane tutaj rozwiązanie umożliwia, za pomocą funkcji zmniejszającej, uwzględnienie 
całej dotychczasowej historii wstrząsów. Zakłada się, że pojedynczy wstrząs o prędkości drgań 
 
vsmax = 40 mm/s  
 
prowadzi do wartości współczynnika zmniejszającego fE = 0,5. Dolna granica związanego ze 
wstrząsami współczynnika zmniejszającego wynika z prac Baule [16] oraz normy DIN 4150, część 
3 [2]. 
Dla obiektów szczególnie wrażliwych na drgania (ruiny, wrażliwe zabytki) przewiduje się tam 
odpowiednio dopuszczalne wartości 2 mm/s i 3 mm/s (średnio 2,5 mm/s). 
Wtedy największe możliwe zmniejszenie po odniesieniu do wartości bazowej 10 mm/s wynosi 
 
fEmin = 0,25 
 
Lektura literatury i przeprowadzone obliczenia porównawcze wykazały, że współczynnik zmniej-
szający fE może być podany za pomocą poniższego wzoru (4),

n

1

2

K

i
21E v

vexpkk)n(f

(4)
przy czym użyte tutaj oznaczenia mają następujące znaczenia: 
 
k1, k2, β, λ –  stałe,   
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vi –  wartość wypadkowej poziomej prędkości drgań i – tego wstrząsu, 
vK – minimalna wartość dla wystąpienia szkód w elementach konstrukcyj-

nych (tutaj: vK = 40 mm/s, zob. ryc. 6) oraz 
n –  liczba zaistniałych wstrząsów. 

 
Z warunku: 
 
k1 + k2 = 1,0 (dla n = 0) 

 
oraz k1 = 0,25 

 
otrzymuje się k2 = 0,75. 

 
Stała β może zostać wyznaczona z warunku: 

 
fE(n = 1, v1 = 40 mm/s) = 0,5 

 
Warunek ten, w połączeniu z oznaczonymi wcześniej stałymi k1 oraz k2, daje 
 
β = 1,0986 = 1,10. 

Stała λ wynika z wiążącej się ze szkodami górniczymi ważności wstrząsów różnej siły, przy czym 
jako siłę należy rozumieć maksymalną wynikową poziomą prędkość drgań. 
Zbadano trzy ważne zależności, a mianowicie: 

 
1 Sumę pojedynczych prędkości drgań ∑vi, tzn. dla λ = 0,5,  
2 Sumę kwadratów pojedynczych prędkości drgań ∑vi

2, tzn. dla λ = 1 oraz 
3 Sumę potęgi 2 × λ pojedynczych prędkości drgań ∑(vi)2λ, gdzie zachodzi λ > 1. 

 
Z pierwszej zależności wynika, że skutki wstrząsu o vsmax = 40 mm/s są równe skutkom sumy j 

wstrząsów o s/mm40v
ji

1i
i  . Założenie to prowadzi do ogólnego wniosku: 

1 × 40 mm/s <=> 2 × 20 mm/s <=> 4 × 10 mm/s itd., tzn. że m. in. skutek trzęsienia o 40 mm/s jest 
równy sumarycznemu skutkowi dwóch wstrząsów każdy o 20 mm/s.  
Twierdzenie to nie odpowiada ani przemyśleniom teoretycznym, ani także obserwacjom in situ. 
Z drugiej zależności wynika, że skutki wstrząsu o vsmax = 40 mm/s odpowiadają skutkom sumy 
wstrząsów, których ∑vi

2 = (vsmax)2 = 1600. 
Zależność ta jest fizycznie uzasadniona tym, że uwolnione energie tego pojedynczego wstrząsu o 
vsmax = 40 mm/s i grupy zdarzeń wstrząsowych o ∑vi

2 = 1600 są równe. 
Założenie to prowadzi do ogólnego wniosku, że przy równości uwolnionej energii istnieją następu-
jące relacje: 
1 × 40 mm/s <=> 4 × 20 mm/s <=> 16 × 10 mm/s <=> 64 × 5 mm/s itd. 
Zależność ta nie odpowiada jednak praktycznym obserwacjom in situ. 
Lektura literatury oraz przeprowadzone obliczenia porównawcze wykazały, że minimalna wartość 
parametru λ z punktu widzenia ważności dla obliczeń szkód górniczych wynosi 
λmin = 2 
 
Postać funkcji zmniejszającej jest po przeprowadzonych badaniach i konstatacjach następująca: 

 

SEP 2011, Sesja: Oddziaływanie wstrząsów górniczych na obiekty powierzchniowe

– 1780 –



ni

1i

4
i

E 40
v10,1exp75,025,0)n(f .

(5)
 
Dla zestawionych w tabeli 10 zdarzeń sejsmicznych przeprowadzono obliczenia współczynnika 
zmniejszającego dla λ = 0,5; λ = 1,0; λ = 1,5 oraz λ = 2,0 (tab. 11). 
 
Tab. 11: Współczynniki zmniejszające fE dla różnych istotnych zależności 

Nr relewancji 1 fE (1,..., 8) fE (1,..., 9) fE (1,..., 10) 
1 0,50 0,29 0,26 0,26 
2 1,00 0,47 0,34 0,32 
3a 1,50 0,66 0,43 0,39 
3b 2,00 0,80 0,51 0,47 

 
Obliczono współczynniki zmniejszające dla zdarzeń 1 do 8, 1 do 9 oraz 1 do 10.  Zasadniczo ist-
nieje możliwość uwzględnienia przy obliczaniu współczynnika zmniejszającego wszystkich zda-
rzeń wstrząsowych (także bardzo małych). Dla λmin = 2 (wzór 5) otrzymuje się następujące wyniki: 

fE(8) = 0,80 
fE(9) = 0,51 
fE(10) = 0,47 
 

Przyk ady zastosowania 
Zastosowanie przedstawionego rozwiązania przedstawiono na kilku przykładach. 
 
Przyk ad 1 
 Wrażliwość obiektu:     Kategoria 2, > 3 lata 

daje współczynnik zmniejszający   fK = 0,75 (tab. 8)  
 

 Historia wstrząsów (1 – 8)*:   fE = 0,80  (tab. 11, (8))   
prowadzi do chwilowej wartości dopuszczalnej: 
vs = 10 mm/s × 0,75 ×0,80 = 6,0 mm/s 
 

 Historia wstrząsów (1 – 9)*: fE = 0,51 (tab. 11, (9)) 
prowadzi do chwilowej wartości dopuszczalnej: 
vs = 10 mm/s × 0,75 ×0,51 = 3,8 mm/s 
 

 Historia wstrząsów (1 – 10)*: fE = 0,47 (tab. 11, (10)) 
prowadzi do chwilowej wartości dopuszczalnej: 
vs = 10 mm/s × 0,75 ×0,47 = 3,5 mm/s 

 
Przyk ad 2 
 Wrażliwość obiektu:     Kategoria 1, < 3 lata 

daje współczynnik zmniejszający    fK = 0,75 (tab. 8) 
 

 Historia wstrząsów (1 – 8)*:    fE = 0,80 (tab. 11, (8)) 
prowadzi do chwilowej wartości dopuszczalnej: 
vs = 10 mm/s × 0,75 ×0,80 = 6,0 mm/s 
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 Historia wstrząsów (1 – 10)*:    fE = 0,47 (tab. 11, (10)) 

prowadzi do chwilowej wartości dopuszczalnej: 
vs = 10 mm/s × 0,75 ×0,47 = 3,5 mm/s 
 

Przyk ad 3 
 Obiekt wybudowany w roku:    1935 

daje współczynnik zmniejszający    fA = 0,50  (tab. 9a) 
 

 Historia wstrząsów (1 – 8)*:    fE = 0,80 (tab. 11, (8)) 
vs = 10 mm/s × 0,5 ×0,80 = 4,0 mm/s 

               
 Historia wstrząsów (1 – 10)*:    fE = 0,47 (tab. 11, (10)) 

vs = 10 mm/s × 0,5 ×0,47 = 2,3 mm/s 
 
*) Podstawę określenia współczynnika zmniejszającego fE  dla pojedynczego budynku tworzą 
wartości drgań zarejestrowane lub interpolowane w miejscu budynku. 

 
Obliczone według przedstawionego algorytmu chwilowe wartości dopuszczalne )t(v  tworzą 
podstawę dla oceny oddziaływania najbliższego zarejestrowanego wstrząsu na budynek. Przy wy-
stąpieniu wstrząsu z wynikową poziomą prędkością drgań, który jest większy niż obliczona chwi-
lowa wartość dopuszczalna, dotknięte nim obiekty muszą zostać przynajmniej przeglądnięte, aby w 
razie konieczności zlecić badanie rzeczoznawcom  z zakresu techniki budowlanej. Po osiągnięciu 
granicy v(t) = 2,5 mm/s w każdym przypadku należy przeprowadzić badanie z zakresu techniki 
budowlanej. Przedstawiony algorytm uwzględnia dwa elementy – wrażliwość budynków na dzia-
łanie wstrząsów górniczych względnie wiek obiektu oraz historię wcześniej zaistniałych wstrzą-
sów. Praktyczne zastosowanie jest zrozumiałe i nieskomplikowane. 
Słabości tego rozwiązania leżą w zryczałtowanym sposobie podejścia, który ukierunkowany jest na 
szybką ocenę dużej ilości obiektów, a nie na poszczególne obiekty. Także przyjęte założenia odno-
śnie ważnej z punktu widzenia szkód wartości dopuszczalnej v0 = 10 mm/s oraz dopuszczalnej 
wartości dla szkód w elementach konstrukcyjnych vk = 40 mm/ssą dyskusyjne. Zostały one jednak 
ustalone na podstawie analizy worst case i tym samym gwarantują możliwie największe bezpie-
czeństwo. 
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Pozosta e normy i wytyczne: 

Polska Norma PN–85/B–02170 
Evaluation of the harmfulness of building vibrations due to ground motion. 
KDT – Richtlinie 046/72 
Wirkung von Sprengerschütterungen auf Gebäude (Kammer der Technik, Montanwissenschaftliche Gesell-
schaft der DDR, DDR – Komitee Sprengwesen). 
Richtlinie zur Klassifizierung der Empfindlichkeit von Gebäuden gegenüber abbauinduzierten Erschütterun-
gen (polnisch). 
Hauptinstitut für Bergbau (GIG), Katowice 1991. 
 
ABSTRACT: 
Seismic activities cause damages subject to a certain intensity and duration of a resulting vibration 
of a building. The prediction of the occurence of a damage in a building due to tremors is difficult 
and, according to current European standards, is based on different experiences. Therefore, the 
standards only give clues for the possibility of the ocurrence of a damage in classified types of build-
ings depending on the vibration speed, the frequency, and the duration. The experiences of earth 
tremors caused by mining are discussed and presented in terms of the sensitivity of different types 
of buildings. In representative testing areas an algorithm to classify damages in buildings due to 
mining-induced seismic activities was developed. This algorithm allows to calculate approximate 
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values for the thresholds of the maximum vibration speed in the foundation region of a building with 
regard to the type of the building. The development of this method and its application are illustrated.  
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Klasyfikacja obiektów powierzchniowych 
a ich odporność na wstrząsy górnicze 
 
 
Tadeusz Tatara 
Politechnika Krakowska  
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W pracy podano charakterystykę powierzchniowych obiektów budowlanych na 
obszarach objętych wpływami wstrząsów górniczych. Przedstawiono kryteria klasyfikacji tych 
obiektów. Omówiono stosowane kryteria oceny odporności dynamicznej obiektów budowlanych. 
Przedstawiono kryteria oceny odporności dynamicznej konstrukcji z wykorzystaniem ich modeli 
dynamicznych i wymuszeń kinematycznych. Rezultaty porównano z kryteriami przybliżonych 
ocen odporności dynamicznej obiektów poprzez stosowanie skal SWD i GSI.  
 
SŁOWA KLUCZOWE: Obiekty budowlane i ich klasyfikacja, wstrząsy górnicze, drgania powierz-
chniowe, skale, odporność dynamiczna i jej kryteria 
 
 
 
1. WSTĘP 

Prowadzenie działalności górniczej może powodować powstanie zjawisk sejsmicznych. Intensyw-
na eksploatacja podziemnych złóż surowców, przyczynia się do powstawania wstrząsów wywo-
łujących propagujące się drgania działające na obiekty powierzchniowe [20]. W przypadku pol-
skich zagłębi związane jest to z prowadzeniem eksploatacji w podziemnych kopalniach Górnośląs-
kiego Zagłębia Węglowego (GZW) i Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM) oraz 
w odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie. W przypadku kopalń podziemnych sej-
smiczność jest postrzegana przede wszystkim jako skutek nagłego odprężenia górotworu wokół 
wyrobiska, czemu sprzyja duża wytrzymałość otaczających je skał [9]. 
 Obszary GZW i LGOM to tereny silnie uprzemysłowione i zurbanizowane. Zlokalizowane na 
nich budowle powierzchniowe często projektowane były tylko na obciążenia statyczne i działanie 
wiatru. Jedynymi uwzględnianymi wpływami eksploatacji górniczej na budowle były obciążenia 
wynikające z deformacji powierzchni [10, 11]. W procesie projektowania pomijano obciążenia Dy-
namiczne wywołane wstrząsami górniczymi. Celowym jest zatem analiza dynamiczna konstrukcji 
obiektów powierzchniowych, aby określić ich odporność na wpływy dynamiczne. Działania takie 
są również często podyktowane złym stanem technicznym tych obiektów z uwagi na brak ich Kon-
serwacji i działanie agresywnego środowiska, w którym pracują. 
 Jednym ze sposobów określenia wytężenia konstrukcji wywołanego wstrząsem górniczym mo-
że być analiza jego modelu przy użyciu metody elementów skończonych. Jest to rozwiązanie po-
zwalające na bazie istniejących zapisów przebiegów drgań odwzorować wpływ takiego wstrząsu 
na budynek. Pojawia się jednak problem jak określić odporność dynamiczną obiektów budowla-
nych często o zróżnicowanej konstrukcji i stanie technicznym, oraz czy powstałe uszkodzenia wy-
wołane były wstrząsem górniczym. Przykładowo w obszarach zakładów górniczych znajduje się 
wiele powierzchniowych obiektów infrastruktury o zróżnicowanej konstrukcji, które mogą znaleźć 
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się w zasięgu w/w wstrząsów. Wśród tych obiektów można wymienić np. stalowe wieże wyciągo-
we, budynki halowe, chłodnie, żelbetowe wieże skipowe, murowe budynki administracyjne, ta-
śmociągi, konstrukcje wsporcze, linie energetyczne, podziemne obiekty liniowe. Bezawaryjna pra-
ca tych obiektów stanowi podstawę prawidłowego działania kopalni. Problem ten potęguje się kie-
dy mamy do czynienia z budynkami murowymi.  
 W pracy przedstawiono przykładowe charakterystyki wybranych obiektów budowlanych za-
kładów górniczych i ich klasyfikację. Pokazano przyjęte modele obliczeniowe tych obiektów. Ana-
lizom poddano uzyskane wyniki w zakresie odpowiedzi dynamicznych wybranych, badanych mo-
deli, uzyskane na podstawie spektrów odpowiedzi opisujących drgania powierzchniowe zareje-
strowane na tych obszarach i prognozowane wartości parametrów drgań podłoża. Przedstawiono 
także m.in. trzy obliczeniowe kryteria odporności budynków murowych opracowane na podstawie 
normy [19]. W pracy przedstawiono i porównano wyniki przybliżonej oceny odporności niskich 
budynków murowych poprzez Skale Wpływów Dynamicznych [1] oraz Górnicze Skale Intensyw-
ności GSI [4, 5]. Uzyskane rezultaty były podstawą określenia odporności dynamicznej obiektów 
budowlanych w ramach zaproponowanych klas analizowanych obiektów.  
 
 
2. KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 
Czy jest uzasadnione dokonywanie klasyfikacji obiektów budowlanych w kontekście ich odporno-
ści dynamicznej? Z tego punktu widzenia odpowiedź jest jednoznacznie pozytywna, bowiem każ-
dy obiekt budowlany ma swojego rodzaju „paszport”, w którym są zamieszczone informacje doty-
czące właściwości dynamicznych, do których należą częstotliwości i odpowiadające im postacie 
drgań własnych oraz tłumienie drgań. Znajomość tych parametrów pozwala na obliczanie reakcji 
dynamicznej konstrukcji na obciążenia dynamiczne, w tym i obciążenia parasejsmiczne (tu trakto-
wane jako obciążenia kinematyczne). W zależności od wartości częstotliwości drgań własnych 
obiektu i charakterystyk częstotliwościowych wymuszenia kinematycznego może dojść do zjawi-
ska rezonansu w przypadku pokrywania się tych charakterystyk. Nie bez znaczenia na wartość re-
akcji dynamicznej ma też wartość tłumienia drgań przez konstrukcję. Tłumienie to zależy m.in. od 
materiałów użytych przy wznoszeniu obiektu.  
 Na terenach leżących w obszarach działania wstrząsów górniczych mamy do czynienia z róż-
nego rodzaju zabudową. Może to być zabudowa przemysłowa, mieszkalna, usługowa, użyteczno-
ści publicznej, kultu religijnego. Już te przytoczone powyżej typy zabudowy wskazują, że charak-
teryzują się one odmiennymi charakterystykami dynamicznymi, co jest wynikiem występowania 
istotnego zróżnicowania obiektów pod względem konstrukcyjnym, materiałowym i geometrycz-
nym.  
 Odpowiedź obiektu na działania górnicze w dużym stopniu zależy od jego kształtu, wymiarów 
rzutu poziomego, zdolności odkształcania się konstrukcji na deformującym się podłożu, jak rów-
nież materiału użytego do jego wzniesienia. Stosowana w praktyce klasyfikacja obiektów budow-
lanych na terenach górniczych jest podana według [8] w tabeli 1. 
 
Tabela 1. Klasyfikacja obiektów budowlanych na terenach górniczych 
Table 1. Clasification of structures at miting regions 

Podstawa klasyfikacji Cechy obiektów 
Kształt rzutu poziomego zwarte liniowe Powierzchniowe (rozległe) 

Zdolność odkształcania się obiektu 
przy deformującym się podłożu sztywne odkształcalne 

 
 Obiekty budowlane znajdujące się w obszarze działania drgań powierzchniowych wzbudza-
nych podziemną eksploatacja górniczą można podzielić z uwagi na kilka przyjętych kryteriów. 
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 Kryteriami tymi mogą być: usytuowanie obiektu względem powierzchni terenu, rodzaj obiektu 
i pełniona funkcja, przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe, sposób posadowienia, liczba 
kondygnacji i aktualny stan techniczny.  
 Stosując kryterium usytuowania obiektu względem powierzchni terenu ma się tu na myśli, czy 
jest to obiekt powierzchniowy, napowietrzny, czy też zagłębiony pod powierzchnią terenu. Do 
obiektów powierzchniowych zaliczamy wszystkie budynki i budowle, których fundamenty znajdu-
ją się bezpośrednio pod powierzchnią terenu (na ogół jest to głębokość do 1.4 m w zależności od 
głębokości przemarzania gruntu przy posadowieniu bezpośrednim). Mogą to być także obiekty li-
niowe w postaci napowietrznych linii niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Liniowymi obiek-
tami powierzchniowymi są mosty, drogi (w tym drogi kolejowe), ulice i autostrady. Z kolei obiekty 
usytuowane pod powierzchnią terenu to obiekty liniowe, które tworzą sieci wodociągowe i teleko-
munikacyjne oraz rurociągi z mediami. Obiekty usytuowane pod powierzchnią terenu mogą wy-
stępować w postaci np. tuneli oraz zbiorników na materiały. 
 Według rodzaju i pełnionej funkcji przez obiekt, obiekty można podzielić na obiekty budow-
nictwa przemysłowego, mieszkalnego i usługowego. Z obiektami przemysłowymi mamy do czy-
nienia m.in. w zakładach przetwórczych kopalń surowców mineralnych, hutach, kopalniach węgla 
kamiennego, brunatnego i rud miedzi, elektrowniach. To obiekty o dużych gabarytach (np. chłod-
nie kominowe) i niekiedy o znacznych wysokościach np. kominy. Obiekty budownictwa mieszkal-
nego to najczęściej budynki wielorodzinne wznoszone metodami uprzemysłowionymi (wielka pły-
ta, wielki blok) o zróżnicowanych wysokościach od 3 do nawet kilkunastu kondygnacji, bądź bu-
dynki jednorodzinne (na ogół od 1 do 3 kondygnacji), jeszcze do niedawna wznoszone na ogół 
w systemie gospodarczym metodą tradycyjną. 
 Konstrukcja nośna obiektu budowlanego może być: ścianowa (murowa na ogół od 1 do 5 kon-
dygnacji, bądź prefabrykowana z elementów wielkowymiarowych), szkieletowa (szkielet stalowy 
lub żelbetowy), ramowa (jedno- i wielokondygnacyjna wykonana z żelbetu lub stali), mieszana 
ścianowo – słupowa (np. wieże skipowe), powłokowa (stalowa lub żelbetowa). 
 Wiele obiektów zwłaszcza murowych wznoszonych w ostatnim okresie na obszarach objętych 
wpływami eksploatacji górniczej jest wzmacniana poprzez wprowadzanie elementów żelbetowych 
w postaci słupów i wieńców. W konstrukcjach szkieletowych z wypełnieniem, najsłabszym ogni-
wem jest ceramiczne wypełnienie z uwagi na znaczne różnice właściwości mechaniczne elemen-
tów żelbetowych i murowych. 
 Obiekty budowlane mogą być realizowane w różnych technologiach, co powoduje zastosowa-
nie różnych materiałów konstrukcyjnych. Przy wznoszeniu obiektów metodami tradycyjnymi naj-
częściej stosuje się materiały kamienne oraz ceramiczne. W tych obiektach często stosuje się żel-
betowe stropy jako elementy wylewane na mokro. W budynkach mieszkalnych typu wielorodzin-
nego elementy nośne są wykonywane jako żelbetowe prefabrykowane. Ściany piwnic są na ogół 
monolityczne wylewane na mokro z betonu, żwirobetonu (mogą być także prefabrykowane). 
W budownictwie przemysłowym powszechnie stosuje się stal jako materiał konstrukcyjny. Mogą 
być także stosowane połączenia różnych materiałów np. stali i betonu w konstrukcjach zespolo-
nych, których przykładem są mosty.  
 Obiekty budowlane mogą być posadowione bezpośrednio, gdy podstawa fundamentu spoczywa 
bezpośrednio na nośnej warstwie gruntu lub posadowione pośrednio. Przypadek taki zachodzi 
wówczas gdy obciążenie od budowli jest przekazywane na głęboko położoną warstwę nośną za 
pomocą specjalnych elementów konstrukcyjnych pogrążonych w podłożu jak np.: mikropale, pale, 
studnie opuszczane, ściany szczelinowe, kesony. Uzupełniając te informacje należy podać, że bez-
pośrednie posadowienie obiektów powierzchniowych może być zrealizowane poprzez ławy fun-
damentowe, stopy, ruszty, płyty. Posadowienie pośrednie za pomocą pali może być zrealizowane 
poprzez pale: wiercone, wkręcane, prefabrykowane, wielkich średnic, przemieszczeniowe. 
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 Z podanych powyżej informacji wynika, że zastosowane przy wznoszeniu różnego typu budyn-
ków mieszkalnych oraz własnych obiektów budowlanych zakładów górniczych rozwiązania kon-
strukcyjne i materiałowe stosunkowo często się powtarzają. Spostrzeżenie to pozwala na dokona-
nie podziału całej populacji obiektów na klasy.  
 W dalszej części pracy przedstawiono zaproponowane podziały na klasy własnych obiektów 
kopalń oraz charakterystykę konstrukcji i stan techniczny zabudowy typu murowego na przykła-
dzie osiedli mieszkaniowych w Polkowicach. 
 
2.1. Charakterystyka obiektów w asnych kopalni 
 
Przykładowo w tabeli 2 podano klasyfikację obiektów budowlanych KWK „PNIÓWEK”. 

Tabela 2. Podział obiektów budowlanych KWK „PNIÓWEK” na klasy 
Table 2. Division of structures at the „PNIÓWEK” mining 

Klasa Skrócony opis konstrukcji 

I 1-2 kond. ramy żelbetowe z murowym lub płytowym wypełnieniem 
(rygle stalowe lub żelbetowe) 

II 1 kond. ścianowy z żelbetowym podciągiem 

III 1-3 kond. bud. o konstrukcji ramowej stalowej z wypełnieniem murowym. 
Mogą występować ściany szczytowe murowe, ściany osłonowe z płyt 

IV 
Budynki o zmiennej wysokości (od 6 – 10 kond.); konstrukcja szkieletowa-żelbetowa, 
mogą występować ściany żelbetowe i murowe wypełnienia; mogą występować 
elementy stalowych ram, stropy stalowe lub żelbetowe 

V Estakada rurowo-kablowa o konstrukcji stalowej 

VI Stalowe wieże wyciągowe. Wielokondygnacyjne budynki o stalowej konstrukcji 
ramowej (w tym z murowym wypełnieniem) 

VII Osadniki wody dołowej  

VIII 2 kondygnacyjne budynki – w poz. II kond. układ nośny stanowią ramy stalowe, 
a w I kond. układ nośny jest ścianowy 

IX Konstrukcja: żelbetowy płaszcz powłokowy + słupy żelbetowe – 
całość zwieńczona dobudówką 

X 1 kond. budynek żelbetowy monolityczny 

 
 Z podanego zróżnicowania konstrukcyjnego celowym jest określenie odporności dynamicznej 
tego rodzaju obiektów zlokalizowanych w obszarze związanym z działalnością górniczą, tym bar-
dziej że ich awaria niejednokrotnie powodować może znaczące utrudnienia w prawidłowym pro-
wadzeniu procesów technologicznych zakładu górniczego. 
 
2.2. Charakterystyka budynków murowych w Polkowicach 
 
Poniżej podano charakterystyki konstrukcyjne i stan techniczny zabudowy typu murowego na ob-
szarze czterech osiedli mieszkaniowych w Polkowicach. Na obszarze osiedli występują obiekty o 
konstrukcji murowej o wysokości od 1–3 kondygnacji. Występują obiekty w zabudowie półzwartej 
(„bliźniaki”), szeregowej, a także występują budynki wolnostojące. Zastosowane przy wznoszeniu 
analizowanej zabudowy osiedli rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe stosunkowo często się 
powtarzają.  
 Praktycznie wszystkie analizowane budynki są zabezpieczone na wpływy ciągłych deformacji 
terenu wywołanych eksploatacją górniczą. Zabezpieczenia te występują w postaci: stałego pozio-
mu posadowienia fundamentów w przypadkach niecałkowitego podpiwniczenia obiektu, żelbeto-
wych ław fundamentowych bez/lub ze ściągami zukosowanymi, bądź przekątniowymi, ciągłych, 
obwodowych wieńców żelbetowych w poziomach stropów poszczególnych kondygnacji, żelbeto-
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wej przepony pod posadzką parteru – dotyczy budynków wznoszonych w ostatnim dziesięcioleciu, 
dylatacji pomiędzy budynkami wchodzącymi w skład zabudowy szeregowej i bliźniaczej, bitu-
micznej warstwy poślizgowej pod fundamentami – dotyczy budynków wznoszonych na przełomie 
lat 90. i nowego stulecia. 
 W wielu budynkach zwiększono ich sztywność poprzez wzmocnienie ścian nośnych, w naro-
żach i węzłach, żelbetowymi słupami, co w przypadkach niektórych obciążeń kinematycznych mo-
że powodować wzrost możliwości przeniesienia dodatkowych sił sejsmicznych. W budynkach wy-
stępują także elementy, które nie są korzystne z punktu widzenia przenoszenia obciążeń dynamicz-
nych. Do elementów tych zaliczyć można: rozczłonkowany kształt budynku – wielobryłowość, 
zróżnicowany poziom stropów w ramach poszczególnych kondygnacji, niecałkowite podpiwnicze-
nie obiektów oraz brak zbrojenia ścian murowych. Budynki murowe w większości zostały wybu-
dowane według typowych projektów. Budynki posadowione są na fundamentach żelbetowych. 
Część obiektów jest całkowicie lub częściowo podpiwniczona. Występują także budynki bez pod-
piwniczenia. Kondygnacje piwniczne są monolityczne betonowe lub z bloczków betonowych lub 
żużlobetonowych. Ściany wyższych kondygnacji wzniesiono z cegły pełnej, pustaków ceramicz-
nych, betonu komórkowego lub z pustaków żużlobetonowych, jako jedno- lub wielowarstwowe. 
Stropy budynków wykonano jako monolityczne płytowe żelbetowe lub gęstożebrowe, a także z pre-
fabrykowanych płyt wielokanałowych. Stropodachy są o konstrukcji drewnianej lub z prefabryko-
wanych płyt żelbetowych, często ocieplonych warstwą żużlu paleniskowego. Niektóre budynki 
wzmocnione zostały poprzez obwodowe, żelbetowe wieńce i żelbetowe trzpienie w narożach i wę-
złach ścian nośnych. Spostrzeżenie to pozwoliło na dokonanie podziału całej populacji obiektów 
na klasy. 
 W analizowanych budynkach stwierdzono znaczną ilość drobnych uszkodzeń, występujących 
przede wszystkim w elementach drugorzędnych. Tylko nieliczne obiekty były całkowicie wolne od 
uszkodzeń i wad budowlanych. W przeważającej większości stan techniczny budynków oceniono 
jako bardzo dobry lub dobry. Nie stwierdzono obiektów charakteryzujących się złym stanem tech-
nicznym. Nieliczną grupę stanowią budynki w zadawalającym stanie. W budynkach nie stwierdzo-
no uszkodzeń typu konstrukcyjnego. W wielu budynkach przeprowadzono przeróbki oraz remonty. 
Przykładem niekorzystnej, z punktu widzenia odporności dynamicznej budynku, przeróbki jest 
oparcie ściany nośnej na stalowym podciągu podpartym żelbetowym słupem. W niektórych bu-
dynkach stwierdzono wady budowlane, szczególnie istotne w warunkach obciążeń ruchem podło-
ża. 
 
 
3. METODYKA OKREŚLANIA OBLICZENIOWEJ ODPORNOŚCI DYNAMICZNEJ 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z WYKORZYSTANIEM SPEKTRUM ODPOWIEDZI 
 
W projektowaniu budowli na wpływy sejsmiczne najistotniejsze znaczenie mają siły bezwładności 
powstałe w wyniku jej wymuszonych drgań. Zgodnie z Eurokodem 8 [6] powstające w czasie 
ruchu podłoża siły można wyznaczyć, przy zadanym wymuszeniu kinematycznym, przy pomocy 
jednej z czterech podstawowych metod dynamicznych obliczeń konstrukcji: pełna analiza 
dynamiczna – Time History Analysis (THA), metoda spektrum odpowiedzi – Response Spectrum 
Analysis (RSA), metoda zastępczego obciążenia - całkowita zastępcza siła pozioma (Base Shear) 
dla danego kierunku drgań, metoda uproszczona - procent ciężaru własnego. 
 Aktualnie normatywy sejsmiczne większości krajów wykorzystują metodę spektrum odpowie-
dzi lub metody przybliżone operujące odpowiednimi współczynnikami dynamicznymi. Wzorcowe 
spektrum odpowiedzi może być zastosowane, m.in. do weryfikacji istniejących obiektów. Przy 
korzystaniu z tych spektrów należy pamiętać o uproszczeniach, jakie wprowadza się sporządzając 
krzywe wzorcowe oraz dokładności uzyskanych wyników, co wiąże się np. z przyjęciem wartości 
ułamka tłumienia krytycznego. Na rys. 1 przedstawiono przykładowo porównanie wzorcowego 

SEP 2011, Sesja: Oddziaływanie wstrząsów górniczych na obiekty powierzchniowe

– 1789 –



 

 

spektrum odpowiedzi z obszaru GZW i LGOM opracowanych w IMB PK [12, 20] wyznaczonych 
dla ułamka tłumienia krytycznego ξ=5%. 
 

 
Rys. 1. Porównanie wzorcowych spektrów odpowiedzi dla obszaru GZW i LGOM  
Fig. 1. Comparison of standard response spectra for GZW and LGOM regions  
 
 Sumaryczną wartość wielkości (przemieszczenie, prędkość, przyspieszenie, naprężenie, reakcje 
podporowe) obliczonej metodą spektrum odpowiedzi, wyznacza się na podstawie jednej z metod 
zestawionych w [20]. Obliczone dodatkowe naprężenia dynamiczne, traktuje się jako wartości cha-
rakterystyczne. Wynikowe naprężenia będące sumą naprężeń powstałych od charakterystycznych  
obciążeń stałych i dodatkowych naprężeń dynamicznych porównuje się z charakterystycznymi na-
prężeniami normowymi dla danych materiałów. O odporności dynamicznej modelu świadczy nie 
przekroczenie wartości charakterystycznych, które traktuje się jako dopuszczalne. 
 
 
4. PRZYJMOWANE KRYTERIA I ELEMENTY WPŁYWAJĄCE 
 NA DYNAMICZNĄ ODPORNOŚĆ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  
 
W pracy [20] jako kryterium oceny odporności przyjęto, że przy określonych parametrach drgań 
nie wystąpią uszkodzenia elementów konstrukcyjnych i w konsekwencji osłabienie konstrukcji 
oraz zmniejszenie odporności na dalsze wpływy. Z kolei w pracy [13] za pracą [12] odporność 
budynku na wstrząsy górnicze rozumie się jako ogólne oszacowanie jego zdolności do przenie-
sienia oddziaływań związanych ze wstrząsami; przekroczenie odporności oznacza pojawienie się 
nieznacznych, lecz widocznych zarysowań, nie pogarszających walorów użytkowych obiektu, bez 
zagrożenia bezpieczeństwa jego dalszej eksploatacji. W pracy [21] odporność budynków muro-
wych została scharakteryzowana jednym parametrem drgań powierzchniowych, tj. maksymalnym 
przyspieszeniem drgań – maksymalne przyspieszenie wymuszenia kinematycznego. Można zatem 
przyjąć, że wartość ta dotyczy tylko jednej składowej drgań. Z analizy wyników obliczeń modeli 
budynków przedstawionej w pracy [21] wynika, że odporność dynamiczna murowych budynków 
jest zróżnicowana i zależy od materiału użytego do wznoszenia nadziemnych ścian 
konstrukcyjnych, największą odporność dynamiczną mają budynki wzniesione z cegły pełnej i 
kratówki – maksymalne przyspieszenie drgań podłoża amax = 0.6m/s2, odporność budynków 
wzniesionych z cegły i gazobetonu jest zmienna i zależy od użytej marki zaprawy – odporność tę 
określa amax = 0.3 - 0.6m/s2, budynki wzniesione z pustaków ceramicznych bez względu na markę 
zaprawy odporność tę określa amax = 0.25–0.6m/s2; podobnie jest w przypadku budynków ze 
ścianami z bloczków z betonu komórkowego lub pustaków żużlobetonowych. Ponadto w pracy 
[21] wykazano obliczeniowo niekorzystny wpływ na odporność dynamiczną budynków bardzo 
dużych otworów wyjściowych na tarasy lub balkony, załamań ścian w planie, znacznych osłabień 
ścian, poprzez blisko siebie umieszczone otwory oraz tzw. ściany „zawieszone”. Autorzy pracy 
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[21] uważają wręcz, że wyżej wymienione rozwiązania konstrukcyjne praktycznie pozbawiają 
budynki odporności na wpływy wstrząsów górniczych. Z takim stwierdzeniem trudno się jednak 
zgodzić. Budynki murowe na obszarze np. Polkowic były poddawane działaniu wpływów 
dynamicznych, i to niejednokrotnie, a wyniki przeprowadzonych wizji lokalnych nie potwierdzają 
występowania w nich uszkodzeń elementów konstrukcyjnych. Należy równocześnie pamiętać, że 
budynki wznoszone na terenach górniczych narażone są nie tylko na działania dynamiczne 
wywołane ruchem podłoża, ale także na wpływy bezpośrednie (deformacje terenu).W pracach [22, 
23], podobnie jak w pracy [21], odporność jedno- i dwukondygnacyjnych nieuszkodzonych 
budynków murowych zabezpieczonych na deformacje II kategorii obszaru górniczego, została 
określona poprzez wartość maksymalnego przyspieszenia a0 drgań powierzchni gruntu. Odporność 
ta w przypadku budynków jednokondygnacyjnych została określona poprzez a0 = 0.4–0.5 m/s2 
(mniejsza wartość odpowiada ścianom nadziemnym wykonanym z bloczków z betonu komórko-
wego, a większa z cegły ceramicznej pełnej). W przypadku budynków dwukondygnacyjnych od-
porność na wstrząsy górnicze została określona poprzez a0 = 0.25–0.5 m/s2. Najmniejszą od-
pornością charakteryzowały się budynki o nadziemnych ścianach wykonanych z bloczków z PGS. 
Wartości a0 = 0.35 i 0.45 m/s2 charakteryzowały odporność odpowiednio budynków ze ścianami 
z bloczków z betonu komórkowego i starszych budynków ze ścianami z cegły ceramicznej pełnej, 
ze stropodachami ocieplanymi żużlem paleniskowym. W pracy [7] analizowano wpływ obciążenia 
ruchem podłoża opisanego poprzez spektrum wzorcowe dla obszaru LGOM na dwa budynki o od-
miennych cechach konstrukcyjnych. Z analiz rezultatów obliczeń wynika, że nie otrzymano naprę-
żeń rozciągających w przekrojach poziomych ścian wykonanych z elementów drobnowymiaro-
wych. Poziom obliczonych naprężeń ścinających sugerował możliwość powstania zarysowań w 
pasach pod stropodachem i w obszarach przy otworach. Rezultaty uzyskane w pracy [7] mogą 
budzić wątpliwości z uwagi na podaną wartość ap, przy której nie występują naprężenia rozciągają-
ce w ścianach murowych. Taki wynik może być spowodowany poprzez niskie obliczone wartości 
podstawowej częstotliwości drgań własnych (tak w kierunku poprzecznym jak i podłużnym) 
modeli budynków. Skutkuje to małą wartością rzędnej wzorcowego spektrum odpowiedzi (por. 
rys. 1) przyjmowanej do obliczeń drgań wymuszonych. W niskich budynkach murowych o po-
ziomie odpowiedzi dynamicznej decyduje podstawowa częstotliwość drgań własnych. Obliczone 
wartości podstawowej częstotliwości drgań własnych modeli analizowanych budynków w pracy 
[7] znacznie odbiegają od wartości pomierzonych na podobnych obiektach rzeczywistych [20]. 
 Do określenia odporności dynamicznej obiektów budowlanych w sposób przybliżony można 
wykorzystywać Skale Wpływów Dynamicznych (SWD) [1] oraz w obszarze LGOM skale GSI-
2004 [4], a w obszarze GZW, skale GSI - GZWKW [5]. Stosowanie skal SWD do oceny odporności 
dynamicznej analizowanych budynków wymaga wykonania analizy tercjowej składowych pozio-
mych drgań w celu określenia maksymalnych wartości przyspieszeń w poszczególnych pasmach 
częstotliwościowych. Wartości tych przyspieszeń odnosi się do stref szkodliwości opisanych w 
normie [18]. Rezultatem oceny budynków na wpływy dynamiczne poprzez zastosowanie skal GSI-
2004 jest określenie wartości prędkości i przyspieszeń drgań poziomych, przy których nie powinny 
wystąpić uszkodzenia w analizowanych obiektach, co odpowiada przyjęciu założenia, że przy 
określonych parametrach drgań nie występują uszkodzenia, nawet elementów drugorzędnych, co 
odpowiada pojęciu „pełnej odporności dynamicznej”. Określana w taki sposób odporność nie może 
być traktowana za nośność konstrukcji, która z punktu widzenia bezpieczeństwa obiektu (układu 
konstrukcyjnego) jest najistotniejsza. Za nośność konstrukcji uważa się bowiem taki poziom ob-
ciążeń, przy których nie wystąpią uszkodzenia elementów konstrukcyjnych i w konsekwencji osła-
bienie konstrukcji oraz zmniejszenie odporności na dalsze wpływy. Wynikiem oceny wg skal GSI 
są wartości: maksymalna wartość poziomej (wypadkowej) prędkości drgań gruntu PGVHmax [mm/s] 
– skala GSI-V, maksymalna wartość poziomego (wypadkowego) przyspieszenia drgań gruntu 
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PGAH10 [mm/s2], uzyskana na podstawie odfiltrowanych przebiegów składowych poziomych drgań 
w paśmie do 10Hz – skala GSI-A oraz maksymalna wartość przyspieszeniowego spektrum odpo-
wiedzi Sa wyznaczonego w przedziale od 1 do 12 Hz, na podstawie składowych poziomych drgań, 
przy założeniu ułamku tłumienia krytycznego  = 5% - skala GSI-S. 
 Powyższe wartości określają odporność dynamiczną obiektów. Postępowanie takie jest uzasad-
nione tym, że dwa pierwsze parametry mogą być porównane z prognozami działań dynamicznych 
w analizowanych obszarach. W prognozach tych wykorzystywane są zależności empiryczne opra-
cowywane przez „CUPRUM” i GIG. Autorzy skal GSI uważają, że niezbędnym parametrem oceny 
skutków oddziaływania drgań na obiekty powierzchniowe jest ponadto czas trwania intensywnej 
fazy drgań [4, 5]. 
 Po szczegółowej analizie opisów stopni wpływów oddziaływań wstrząsów górniczych w bu-
dynkach, proponuje się wprowadzenie czterech następujących pojęć odporności dynamicznej: od-
porność pełna (w budynkach nie występują żadne uszkodzenia, nawet typu architektonicznego), 
graniczna I (z punktu widzenia wystąpienia uszkodzeń architektonicznych), graniczna II (z punktu 
widzenia bezpiecznego użytkowania budynku), warunkowa, przy której mogą pojawić się już 
uszkodzenia elementów konstrukcyjnych. 
 
 
5. OBLICZENIOWE KRYTERIA ODPORNOŚCI DYNAMICZNEJ 

NA PRZYKŁADZIE BUDYNKÓW MUROWYCH  
 
Do obliczeniowej oceny odporności dynamicznej obiektów budowlanych mogą być przyjmowane 
różne kryteria. W przypadku budynków murowych, najbardziej rozpowszechnionych na obszarach 
wpływów wstrząsów górniczych, można wymienić trzy kryteria oceny tej odporności.  
 
5.1 Kryterium maksymalnego napr enia g ównego 
 
 Pierwsze kryterium wykorzystuje hipotezę wytrzymałościową stosowaną dla materiałów kru-
chych podaną przez Rankine’a (1856 rok). Hipoteza największego naprężenia normalnego (głów-
nego) ogranicza wartość naprężeń głównych do przedziału wartości naprężeń ograniczonego wy-
trzymałością na ściskanie i wytrzymałością na rozciąganie muru. Uznając, że główne uszkodzenia 
występujące w konstrukcjach murowych w wyniku oddziaływań dynamicznych są wynikiem nie-
korzystnego działania naprężeń rozciągających (o rząd mniejsza wartość wytrzymałości na rozcią-
ganie w stosunku do wytrzymałości na ściskanie) można ograniczyć się do sprawdzenia tylko wa-
runku dotyczącego nieprzekroczenia wartości naprężeń rozciągających. Zgodnie z powyższym 
kryterium, w każdej chwili czasu zakłada się sprawdzenie w każdym węźle modelu warunku [19]: 
 
   tdynstat f                                                                                                (1) 
 
gdzie: 

ft -   charakterystyczna wartość wytrzymałości muru na rozciąganie określona  
zgodnie z normą [19], 

stat+dyn - maksymalna wartość naprężenia głównego obliczona dla kombinacji wywołanej 
działaniem wymuszenia kinematycznego i obciążenia stałego powiększonego o 
40% obciążenia użytkowego zgodnie z [18]. 
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5.2 Kryterium wykorzystuj ce napr enia cinaj ce 
 
Zgodnie z normą [19] wytrzymałość muru na ścinanie w kierunku równoległym do spoin wspor-
nych (główny kierunek powstających naprężeń ścinających w wyniku działania wstrząsu górnicze-
go na budynek) dla muru niezbrojonego wykonanego na zaprawie zwykłej ze spoinami pionowymi 
należy określać w każdej chwili czasu, nie uwzględniając badań nośności, jako najmniejszą z war-
tości:  

 
   

dynstatvkvk ff 4.00                                                                                               (2) 

 
lub 

bvk ff 065.0 , lecz nie mniej niż fvk0 lub 

kvk ff 16.0  lub fvk określone wg tablicy 10 normy [19] 
gdzie: fvk0 – wytrzymałość charakterystyczna muru na ścinanie przy zerowym naprężeniu ściskają-
cym, fb, – wytrzymałość elementu murowego (cegły) na ściskanie, fk – charakterystyczna wytrzy-
małość muru na ściskanie. 
 
 Dodatkowo w przypadku, kiedy mur może być poddany działaniom sejsmicznym lub parasej-
smicznym (np. drganiom pochodzenia górniczego), należy przyjąć, że wytrzymałość na ścinanie 
jest równa wartości fvk, otrzymanej ze wzoru (2) z podanymi ograniczeniami, pomnożonej przez 
0,7. Uwzględniając powyższe, zakłada się spełnienie w każdej chwili czasu w każdym węźle mo-
delu warunku: 
 
   vkdynstat f7.0                                                                                         3) 

 
gdzie: 

fvk  -   charakterystyczna wartość wytrzymałość muru na ścinanie określona na  
podstawie normy [19] wg wzoru (2) z podanymi ograniczeniami, 

|τstat+dyn| - maksymalna wartość naprężenia ścinającego obliczona dla kombinacji wywoła-
nej działaniem wymuszenia kinematycznego i obciążenia stałego powiększonego 
o 40% obciążenia użytkowego zgodnie z [18]. 

 
5.3 Kryterium k ta odkszta cenia postaciowego 
 
Zgodnie z zaleceniami podanymi w normie [19] stan graniczny użytkowania należy sprawdzać 
z warunku:  

 
   admSd                                                                                                                       (4) 

 
gdzie: 

Sd -   kąt odkształcenia postaciowego wyznaczony dla analizowanego pasma  
ściany konstrukcyjnej wydzielonego układem poprzecznych ścian  
usztywniających wyznaczony dla kombinacji wywołanej działaniem wymuszenia 
kinematycznego i obciążenia stałego powiększonego o 40% obciążenia użytko-
wego zgodnie z [18], 

adm - dopuszczalna wartość kąta odkształcenia postaciowego [19]. 

SEP 2011, Sesja: Oddziaływanie wstrząsów górniczych na obiekty powierzchniowe

– 1793 –



 

 

6. PRZYKŁADY WYZNACZANIA OBLICZENIOWEJ I PRZYBLIŻONEJ 
DYNAMICZNEJ ODPORNOŚCI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

 

6.1. Przyk adowa ocena odporno ci budynków murowych na podstawie skal SWD 
 

Skale SWD można stosować w przypadku budynków z elementów murowych oraz w przypadku 
budynków z wielkich bloków. W przyjętym poziomie dopuszczalnych drgań uwzględnione jest już 
i zmęczenie materiału. Ogólna charakterystyka skal SWD oraz kryteria podziału na strefy szkodli-
wości podane są w normie [18]. Do przybliżonej oceny szkodliwości wg skal SWD przyjmuje się 
parametry drgań pomierzone w budynku w poziomie otaczającego terenu lub poniżej na ścianach 
nośnych piwnic lub fundamentach, zgodnie z wymogiem normy. Oceny są wykonywane przy za-
łożeniu, że zarejestrowane przebiegi składowych poziomych drgań odpowiadają drganiom działa-
jącym bezpośrednio na przedmiotowy budynek, a więc tak jakby były zarejestrowane na gruncie w 
sąsiedztwie budynku lub w budynku w poziomie otaczającego terenu lub poniżej. 
 Przykładowo, poniżej przedstawiono wyniki oceny szkodliwości drgań dla budynków muro-
wych na podstawie skali SWD-I. W ocenach wykorzystuje się zapisy drgań powierzchniowych za-
rejestrowanych w budynkach w poziomie terenu oraz w celach porównawczych na swobodnym 
gruncie. Poniżej przedstawiona jest ocena szkodliwości poziomych drgań w budynkach, wykonana 
na podstawie pełnych, zarejestrowanych przebiegów drgań pokazanych na rys. 2a, b i traktowa-
nych jako reprezentatywne dla wstrząsów odpowiednio nisko- i wysokoenergetycznych. Dokonano 
także oceny szkodliwości drgań na podstawie równocześnie zarejestrowanych drgań na swobod-
nym gruncie – por. rys. 3a, b. Na rys. 4a, b pokazano wyniki analizy tercjowej (1/3 oktawowej) 
przebiegów składowych drgań odpowiednio z rys. 2 i 3. Na rys. 4 podano wartości szczytowe 
przyspieszeń w [cm/s2] w pasmach 1/3 oktawowych oraz naniesiono krzywe skali SWD-I. Krzywa 
SWD-I-A oznacza granice odczuwalności drgań przez budynki i granicę uwzględniania wpływów 
dynamicznych na budynki. 
 W przypadku analizy przebiegu składowej drgań z rys. 2a pod kątem oceny jej szkodliwości na 
przyjęte tu budynki widać, że parametry drgań odpowiadające częstotliwościom środkowym pasm 
1/3 oktawowych w całym zakresie analizowanych częstotliwości mieszczą się w II strefie skali 
SWD-I. Wynik analizy dotyczy zarówno budynków uszkodzonych jak i bez uszkodzeń. Podobny 
rezultat analiz otrzymuje się dla drgań z rys. 3b pomierzonych na gruncie, gdy ocenia się szkodli-
wość tych drgań w budynkach bez uszkodzeń. W przypadku analizy przebiegu drgań z rys. 3a, pa-
rametry drgań w niewielkim stopniu przekraczają granicę krzywej SWD-I-B (III strefa szkodliwo-
ści), która oznacza granicę sztywności budynku i dolną granicę powstawania zarysowań i spękań w 
elementach konstrukcyjnych. 
 

a) b) 

 
Rys. 2. Przebiegi: składowej poziomej y (a) i składowej x (b) przyspieszeń drgań budynku w poziomie 
piwnicy odpowiednio od wstrząsu nisko- i wysokoenergetycznego w obszarze LGOM  
Fig. 2. Vibration records of building’s foundation of horizontal component y and x caused by low and 
high energetic mining shocks at LGOM region
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a) b) 

Rys. 3. Przebiegi: składowej poziomej y (a) i składowej x (b) przyspieszeń drgań gruntu odpowiednio od 
wstrząsu nisko- i wysokoenergetycznego w obszarze LGOM 
Fig. 3. Ground vibration records of horizontal component y and x caused by low and high energetic min-
ing shocks at LGOM region  

 
 W przypadku wstrząsu wysokoenergetycznego i analizy przebiegu składowej drgań z rys. 2b 
pod kątem oceny jej szkodliwości na przyjęte budynki, amplitudy przyspieszeń odpowiadające 
częstotliwościom środkowym 5 i 8 Hz znajdują się w III strefie skali SWD-I – por. rys. 4b. Przy 
założeniu, że budynek jest uszkodzony, wówczas dodatkowo jeszcze amplituda drgań odpowiada-
jąca częstotliwości 6.3 i 16 Hz znalazłaby się w III strefie tej skali. W przypadku analizy przebiegu 
drgań gruntu z rys. 3b, parametry drgań przekraczają granicę krzywej SWD-I-B, w pasmach 8 – 10 
i 16 – 31.6 Hz. W przypadku budynku z uszkodzeniami  granica SWD-I-B przekroczona jest w pa-
śmie od 8 do 31.6 Hz. 
 Z podanego w normie [18] opisu stref wynika, że drgania których parametry mieszczą się w III 
strefie skali SWD-I powinny być szkodliwe dla konstrukcji budynku i powodować uszkodzenia je-
go elementów konstrukcyjnych. I tak rzeczywiście byłoby, gdyby drgania o intensywności jak na 
rys. 2b działały na konstrukcje analizowanych budynków w sposób długotrwały, a więc np. kilka 
godzin w ciągu doby. Czas trwania przebiegów drgań jest krótki. W przypadku drgań krótkotrwa-
łych norma [18] dopuszcza przy sprawdzeniu szkodliwości drgań podniesienie granicy 
 

a) b) 

Rys. 4. Ocena szkodliwości drgań budynku i gruntu dla wstrząsu nisko- i wysokoenergetycznego – por. 
rys. 2 i 3  
Fig. 4. Evaluation of the harmfulness of the vibration induced by low and high energetic mining shocks - 
comp. figs. 2 and 3
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stref o jedną. Oznacza to, że drganiom o parametrach mieszczących się w strefie III można przypi-
sać skutki dotyczące strefy II. Dlatego też przebiegi drgań o charakterystyce jak na rys. 2b można 
traktować jako odczuwalne przez budynek i mogące przyspieszyć wystąpienie uszkodzeń elemen-
tów konstrukcyjnych lub spotęgować już istniejące uszkodzenia wywołane innymi przyczynami. 
Drgania te mogą również wywołać pojawienie się rys na tynkach i wyprawach malarskich. Z prze-
prowadzonych analiz wynika, że w przypadku niskich budynków rola budynku jako filtru dolno-
przepustowego jest istotna [14, 20]. Składowe poziome drgań gruntu przenoszą się w zredukowa-
nej postaci na fundamenty, a w przypadku dominujących niskich częstotliwości rola budynku jako 
filtru dolnoprzepustowego jest nieistotna. Korzystanie z przebiegów drgań pomierzonych na swo-
bodnym gruncie w ocenach szkodliwości na niskie budynki murowe daje zawyżone rezultaty, ale 
pozostające w tej samej strefie szkodliwości co rezultaty uzyskiwane na podstawie drgań pomie-
rzonych na fundamentach budynków. 

 
6.2. Ocena odporno ci budynków murowych na podstawie skal GSI-2004 

Do określenia odporności dynamicznej budynków murowych w Polkowicach wykorzystano skale 
GSI-2004-V, GSI-2004-A oraz GSI-2004-S. Wynikiem tej oceny są wartości PGVHmax [mm/s], 
PGAH10 [mm/s2] oraz maksymalna wartość przyspieszeniowego spektrum odpowiedzi Sa [mm/s2] 
wyznaczonego na podstawie składowych poziomych drgań, przy założeniu ułamka tłumienia 
krytycznego  = 5%. 
 Skala GSI-2004-A i skala GSI-2004-V wykorzystują odpowiednio maksymalną wartość 
przyspieszenia drgań poziomych PGAH10max wyznaczoną w paśmie częstotliwości do 10 Hz oraz 
czas trwania intensywnej fazy trwania wstrząsu tHa i maksymalną wartość prędkości drgań 
poziomych PGVHmax oraz czas trwania intensywnej fazy trwania wstrząsu tHv [3, 4, 5]. Skale GSI-
2004-A i GSI-2004-V nie uwzględniają w ocenie wpływu działania wstrząsów typu konstrukcji, 
ani jej stanu technicznego. Niemniej jednak trudno zgodzić się z tym, że odporność budynków o 
różnej konstrukcji jest zależna tylko od czasu trwania intensywnej fazy wstrząsu, i że np. stare 
murowe budynki gospodarcze bez wzmocnień, będą miały tę samą odporność dynamiczną, jak 
budynki nowe ze wzmocnieniami. Skala GSI – 2004 - S wykorzystuje do przeprowadzenia 
empirycznej oceny wpływu oddziaływania wstrząsów górniczych maksymalne wartości 
przyspieszeniowych spektrów odpowiedzi uzyskanych na podstawie zarejestrowanych składowych 
poziomych przyspieszeń drgań. Spektra te wykonywane są dla częstotliwości od 1 do 12 Hz. 
 Biorąc pod uwagę czasy trwania intensywnej fazy wstrząsów, zaproponowane cztery pojęcia 
odporności dynamicznej, dokonano oceny odporności dynamicznej analizowanych budynków mu-
rowych. W tabeli 3 podano ocenę odporności dynamicznej z przypisaniem stopnia intensywności 
drgań wg skal GSI – 2004 – A i GSI – 2004 – V (w nawiasach). Podane w tabeli 3 czasy trwania 
intensywnej fazy wstrząsu należy odnosić zarówno do przyspieszeń jak i do prędkości drgań. 
Podane wartości PGVHmax i PGAH10 określające dynamiczną odporność wynikają bezpośrednio z 
kryteriów podanych w skalach GSI-2004, które wymagają dalszych weryfikacji w praktyce. Zakła-
damy, że wszystkie obiekty mają odporność co najmniej określoną przez PGVHmax = 10 mm/s oraz 
PGAH10 = 300 mm/s2; jest to bowiem górna granica strefy 0, a więc zdaniem autorów skal GSI 
wszystkie wstrząsy, które mieszczą się w strefie 0 nie powodują żadnych szkód w budynkach [3, 4, 5].  
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Tabela 3. Odporność dynamiczna analizowanych budynków murowych w Polkowicach  
wg skal GSI – 2004 – A i GSI – 2004 – V 
Table 3. Dynamic resistance of analyzed masonry buildings in Polkowice according to GSI – 2004 
– A and GSI – 2004 – V scales 
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> 4s 300 (0) 10 (0) 600 (I) 20 (I) 1000 (II) 40 (II) >1000 (III) >40 (III) 
< 4s 300 (0) 10 (0) 750 (I) 40 (I) 1600 (II) 60 (II) >1600 (III) >60 (III) 

 
 
 W ocenie odporności dynamicznej analizowanych budynków murowych z wykorzystaniem 
skali GSI-2004-S, brano pod uwagę charakterystyki dynamiczne obiektów, a więc typy rozwiązań 
konstrukcyjnych oraz ich stan techniczny. Biorąc pod uwagę dane podane w pracy [24] oraz wła-
sne doświadczenia przyjęto, że podstawowa częstotliwość drgań własnych budynków murowych 
miasta Polkowice pozostaje w granicach 3 – 10 Hz. W tabeli 4 przypisano zaproponowanym od-
pornościom odpowiednie wartości przyśpieszeniowego spektrum odpowiedzi Sa, które wg skali 
GSI – 2004 - S określają odporność dynamiczną budynków murowych w Polkowicach. Przedział 
wartości podstawowej częstotliwości drgań własnych podzielono na dwa podprzedziały od 3 – 7 
i od 7 do 10 Hz. 

 
Tabela 4. Odporność dynamiczna budynków murowych w Polkowicach wg skali GSI – 2004 – S 
Table 4. Dynamic resistance of masonry buildings in Polkowice according to GSI – 2004 – S scale 

 
 

Parametr 
skali 

GSI - 2004 

Odporność dynamiczna Stopień 
wg GSI - 

2004
Pełna graniczna I graniczna II warunkowa 

3<
f<

7 

7<
f<

10
 

3<
f<

7 

7<
f<

10
 

3<
f<

7 

7<
f<

10
 

3<
f<

7 

7<
f<

10
  

 
 
Sa [mm/s] 

≤ 900 ≤ 1000       0 
  ≤ 1800 ≤ 2500     I 
    ≤ 3500 ≤ 4200   II 
      > 3500 > 4200 III 

 
6.3. Ocena odporno ci budynków murowych na podstawie oblicze  teoretycznych modeli obiektów 
 
Ocenę dynamicznej odporności własnych obiektów budowlanych zakładów górniczych na wpływy 
dynamiczne przeprowadzono z wykorzystaniem podstaw dynamiki konstrukcji i modeli 
wybranych konstrukcji. Analizy dynamiczne wykonano przy założeniu, że wymuszenie 
kinematyczne działa w kierunkach osi poprzecznej i podłużnej obiektów. Wymuszenie 
kinematyczne było wprowadzane w sposób pośredni poprzez wykorzystanie względnego 
wzorcowego przyspieszeniowego spektrum odpowiedzi – por. rys.1.  
 Jako kryterium odporności na wpływy dynamiczne przyjęto maksymalną wartość amax przy-
spieszenia składowej poziomej drgań gruntu. Rezultatem oceny odporności przedmiotowych 
obiektów budowlanych KWK „PNIÓWEK” była nośność (odporność) graniczna odnoszona do 
prognozowanej intensywności drgań. W ocenie odporności na wpływy dynamiczne wyżej wymie-
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nionych obiektów pomocne były również wyniki pomiarów drgań od wstrząsów górniczych ww. 
obszarach kopalń z kilku ostatnich lat. 
 W określeniu odporności dynamicznej uwzględniono charakterystyki analizowanych obiektów 
budowlanych wraz z oceną ich aktualnego stanu technicznego. Przedmiotowe obiekty budowlane 
zostały podzielone na klasy - por. tabela 2 . Każda z tych klas była odrębnie oceniana z uwagi na 
odporność dynamiczną. Z kolei przyjęto, że poszczególne obiekty danej klasy mają tę samą 
odporność dynamiczną.  
 W tabeli 5 zestawiono wyniki wyznaczonej teoretycznie odporności dynamicznej własnych 
obiektów budowlanych kopalni KWK „PNIÓWEK” w ramach zaproponowanych klas. Wykorzy-
stano modele dynamiczne wybranych konstrukcji, spektrum odpowiedzi z rys. 1 z obszaru GZW 
oraz dane literaturowe. Podano numer porządkowy klasy oraz określoną odporność dynamiczną tj. 
maksymalną wartości jednej składowej poziomych przyspieszeń drgań ap. Przy tej wartości ap, siły 
dynamiczne wywołane ruchem podłoża o takiej wartości składowej poziomej przyspieszeń drgań 
powinny być bezpiecznie przeniesione przez konstrukcje obiektów zaliczonych do danej klasy.  
 Z analiz wyznaczonych odporności dynamicznych własnych obiektów budowlanych w obsza-
rze KWK „PNIÓWEK” wynika, że odporność ta jest zależna od rodzaju konstrukcji, a więc od 
cech dynamicznych obiektu. Przy ostatecznym określeniu tej odporności powinien być uwzględ-
niany aktualny stan techniczny obiektów. 
 
Tabela 5. Odporność dynamiczna obiektów budowlanych  
w obszarze KWK „PNIÓWEK” w ramach zaproponowanych klas  
Table 5. Dynamic resistance of buildings at the „PNIÓWEK” mining  
according to proposed classes

Klasa Odporność dynamiczna ap [m/s2] 

I 0.35 
II 0.30 
III 0.50 
IV 0.15*) 
V 0.50 

VI 0.50 

VII 0.35 

VIII 0.30 

IX 0.25 

X 0.45 
*) w przypadkach gdy zachodzi uzasadniona podstawa przyjęcia wyższej  
dynamicznej odporności obiektu zaliczonego do tej klasy należy przeprowadzić  
szczegółową analizę statyczną i dynamiczną. 

 
 Na podstawie analizy wyników obliczeń teoretycznych modeli budynków murowych z obszaru 
LGOM, można stwierdzić, że o ich odporności decyduje zachowanie się ścian murowych, które są 
najsłabszym „ogniwem” modeli. Wykazane obliczeniowo przekroczenia wartości charakterystycz-
nych na rozciąganie w murze, czy w betonie wskazywać może, że budynki murowe poddane w 
przeszłości tak silnym wstrząsom powinny lec w gruzach. Tak nie jest o czym świadczą wyniki 
inwentaryzacji obiektów budowlanych, w tym także i budynków murowych, dokonywane przez 
służby ochrony powierzchni kopalń po silnych wstrząsach. Szczegółowe wyniki przykładowych 
przeglądów technicznych budynków z obszaru ZG „Rudna” wLGOM zostały przedstawione 
w pracy [16].  
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 W tabeli 6 zestawiono wartości PGAH10 oraz PGVHmax określające odporność dynamiczną bu-
dynków murowych w obszarze LGOM [17], które mogą również stanowić zabudowę własną ko-
palń. Podstawą do sporządzenia tego zestawienia była m.in. interpretacja wyników obliczeń dyna-
micznych modeli budynków murowych, dane literaturowe oraz wyniki inwentaryzacji obiektów 
budowlanych po silnych zjawiskach sejsmicznych [16].  
 Biorąc pod uwagę czasy trwania intensywnej fazy wstrząsów oraz wprowadzone cztery pojęcia 
odporności dynamicznej i przyjmując zmodyfikowany podział budynków murowych przedstawio-
ny w tabeli 6, dokonano oceny odporności dynamicznej budynków murowych z obszaru LGOM z 
wykorzystaniem skal GSI-2004. Podane w tabeli 6 wartości PGAH10 oraz PGVHmax należy trakto-
wać jako charakteryzujące wstrząsy, w wyniku działania których dodatkowe obciążenia dynamicz-
ne zostaną w sposób bezpieczny przeniesione przez konstrukcję budynków. 
 W tabeli 7 podano wyniki szczegółowej, przybliżonej oceny odporności dynamicznej wybra-
nych budynków o konstrukcji murowej z przypisaniem stopnia intensywności drgań (w nawiasach) 
wg skal GSI – 2004 – A i GSI – 2004 – V. Podane w tabeli 7 czasy trwania intensywnej fazy 
wstrząsu należy odnosić zarówno do przyspieszeń jak i do prędkości drgań. Zakłada się, że 
wszystkie obiekty mają odporność określoną co najmniej przez PGVHmax = 10 mm/s2 oraz PGAH10 
= 300 mm/s2; jest to bowiem górna granica strefy 0, a więc zdaniem autorów skal GSI wszystkie 
wstrząsy, które mieszczą się w strefie 0 nie powodują żadnych szkód w budynkach. 

 
Tabela 6. Obliczeniowa odporność dynamiczna budynków murowych  
Table 6. Calculated dynamic resistance of masonry buildings 

Budynki murowe 

Odporność dynamiczna 

pełna 
przy której następuje inten-

syfikacja istniejących 
uszkodzeń  

przy której następują uszko-
dzenia elementów wykończe-

niowych  
PGAH10, 
mm/s2 

PGVHmax, 
mm/s 

PGAH10, 
mm/s2 

PGVHmax, 
mm/s 

PGAH10, 
mm/s2 

PGVHmax, 
mm/s 

wolnostojące ze 
ścianami z cegły, 
wzmocnione 

350 30 700 40 do 1000 do 60 

wolnostojące ze 
ścianami z cegły, 
bez wzmocnień  

300 25 500 30 do 850 do 50 

wolnostojące ze 
ścianami war-
stwowymi bez 
wzmocnień  

420 35 600 40 do 900 do 50 

ze ścianami war-
stwowymi i z 
wzmocnionymi 
nadprożami 

310 25 450 30 do 800 do 45 

stare  250 10 350 15 450 do 20 
gospodarcze 225 10 300 15 400 do 20 
5. kond. 350 30 700 40 1000 do 60 
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Tabela 7. Odporność dynamiczna budynków murowych w obszarze LGOM 
wg skal GSI – 2004 – A i GSI – 2004 – V  
Table 7. Dynamic resistance of masonry buildings at the LGOM region 
according to scales GSI – 2004 – A and GSI – 2004 – V 

Budynki murowe 

Odporność dynamiczna 
pełna graniczna I graniczna II warunkowa 

PG
A H

10
, 

m
m

/s
2  

PG
V H

m
ax

, 
m

m
/s

 

PG
A H

10
, 

m
m

/s
2  

PG
V H

m
ax

, 
m

m
/s

 

PG
A H

10
, 

m
m

/s
2  

PG
V H

m
ax

, 
m

m
/s

 

PG
A H

10
, 

m
m

/s
2  

PG
V H

m
ax

, 
m

m
/s

 

Wolnostojące na 
ogół ze ścianami 

z cegły, wzmocnione 

tH > 4s 300 
(0) 10 (0) 600 (I) 20 (I) 1000 (II) 40 (II) >1000 

(III) 
>40 
(III) 

tH < 4s 300 
(0) 10 (0) 750 (I) 40 (I) 1600 (II) 60 (II) >1600 

(III) 
>60 
(III) 

stare 
tH > 4s 300 

(0) 10 (0) <500 (I) <15 
(I) <800 (II) <30 

(II) 
>800 
(III) 

>30 
(III) 

tH < 4s 300 
(0) 10 (0) <500 (I) <15 

(I) <800 (II) <30 
(II) 

>800 
(III) 

>30 
(III) 

gospodarcze 
tH > 4s 300 

(0) 10 (0) <450 (I) <15 
(I) <700 (II) <30 

(II) 
>700 
(III) 

>30 
(III) 

tH < 4s 300 
(0) 10 (0) <450 (I) <15 

(I) <700 (II) <30 
(II) 

>700 
(III) 

>30 
(III) 

5. kond. 
tH > 4s 300 

(0) 10 (0) 600 (I) 20 (I) 1000 (II) 40 (II) >1000 
(III) 

>40 
(III) 

tH < 4s 300 
(0) 10 (0) 750 (I) 40 (I) 1600 (II) 60 (II) >1600 

(III) 
>60 
(III) 

 
 
 Ocenę dynamicznej odporności obiektów budowlanych z obszaru KWK „PNIÓWEK” dokona-
no również wykorzystując skale GSI dla obszaru GZW [5]. Ocenę tę ograniczono do skali GSI-
GZWKW-A poprzez określenie wartości maksymalnej wypadkowej składowej poziomej przyspie-
szenia drgań PGAH10 w zakresie częstotliwości do 10 Hz. Zakłada się, że wszystkie obiekty mają 
odporność określoną co najmniej przez PGAH10 = 150 mm/s2, jest to bowiem górna granica strefy 
0. Porównując uzyskane obliczeniowe dynamiczne odporności obiektów budowlanych z obszaru 
KWK „PNIÓWEK” określone przez maksymalną wartość pojedynczej poziomej składowej przy-
spieszenia drgań, z odpornością określoną na podstawie GSI-GZWKW-A przez PGAH10 wynika 
dość dobra zgodność wartości określających odporność dynamiczną uzyskanych na drodze obli-
czeń teoretycznych z wartościami przybliżonymi. Wartości wypadkowych przyspieszeń są z reguły 
większe od wartości maksymalnych przyspieszeń drgań pojedynczych składowych przyspieszeń 
drgań przyjmowanych do obliczeń. Różnice mogą dochodzić nawet do kilkudziesięciu procent. 
W tabeli 8 zestawiono przybliżone wartości odporności dynamicznej obiektów budowlanych z ob-
szaru GZW (określone poprzez PGAH10) uzyskane z pomocą skali  GSI-GZWKW-A w zależności 
od czasu trwania intensywnej fazy drgań tHa określonego na podstawie wykresu Husida [5]. Dalsze 
prace powinny skoncentrować się na uszczegółowieniu wartości PGAH10 odpowiadających odpor-
ności granicznej I i II oraz warunkowej.  
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Tabela 8. Przybliżona odporność dynamiczna obiektów budowlanych z obszaru GZW 
Table 8. Approximate dynamic resistance of buildings at he GZW region 

Odporność dynamiczna, m/s2 
Stopień intensywności tHa < 1.5s 2 < tHa <3 tHa > 3s 

0 0.15 0.15 0.15 
I do 0.6 0.15 – 0.6 0.15 – 0.3 
II 0.6 – 0.9 0.3 – 0.9 0.3 – 0.6 
III >0.9 >0.6 >0.6 

 
 
 W tabeli 9 zestawiono odporności dynamiczne budynków murowych wyznaczone na podstawie 
analiz dynamicznych modeli budynków w LGOM [17].  
 
 
Tabela 9. Odporność dynamiczna budynków murowych w Polkowicach  
Table 9. Dynamic resistance of masory buildings at Polkowice 

Budynki murowe 

Odporność dynamiczna 

pełna 
przy której następuje 

intensyfikacja istniejących
uszkodzeń 

przy której następują 
uszkodzenia elementów 

wykończeniowych 
PGAH10, 
mm/s2 

PGVHmax, 
mm/s 

PGAH10, 
mm/s2 

PGVHmax, 
mm/s 

PGAH10, 
mm/s2 

PGVHmax, 
mm/s 

wolnostojące ze 
ścianami z cegły, 

wzmocnione 
330 10 do 700 do 40 do 1000 do 60 

wolnostojące ze 
ścianami z cegły, 
bez wzmocnień 

210 6.5 do 500 do 30 do 850 do 50 

 
 
7. PORÓWNANIE ODPORNOŚCI BUDYNKÓW MUROWYCH NA PODSTAWIE 

WYNIKÓW OBLICZEŃ I KRYTERIÓW SKAL GSI – 2004 
 

Trudno jest porównywać wyniki dotyczące określenia odporności dynamicznej (czy też szkodli-
wości drgań powierzchniowych) analizowanej korzystając z wyników obliczeń uznanych za repre-
zentatywne budynków murowych i zasad skal GSI – 2004- V i GSI – 2004 - A. Można stwierdzić, 
że wyniki obliczeń jak i rezultaty uzyskane poprzez skale GSI – 2004 potwierdzają poziom drgań 
gruntu przy którym mogą pojawić się w układach uszkodzenia elementów niekonstrukcyjnych. 
Trudno jest rozgraniczyć uszkodzenia elementów konstrukcyjnych i elementów drugorzędnych, 
gdy przyjmuje się homogenizację materiału niejednorodnego jakim jest mur. Takie uproszczenia są 
dopuszczalne z punktu widzenia praktyki inżynierskiej [20]. W modelach budynków nie modeluje 
się oddzielnie tynków, pokrywających ściany murowe, na których najczęściej pojawiają się 
zarysowania. Niemniej jednak w obliczeniach modeli budynków uwzględniane są żelbetowe 
elementy konstrukcyjne istotne z punktu widzenia sztywności układu (wieńce , nadproża, słupy). 
O odporności dynamicznej analizowanej zabudowy decyduje zachowanie się ich najsłabszych 
elementów którymi są ściany murowe. Na podstawie obserwacji stanu technicznego zabudowy 
oraz po analizach historii obciążeń kinematycznych można było podać wartości charakteryzujące 
drgania gruntu, przy których można spodziewać się wystąpienia uszkodzeń elementów 
niekonstrukcyjnych oraz uszkodzeń konstrukcyjnych. 
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WNIOSKI 
 

1. Wyniki uzyskane poprzez skale GSI – 2004 dobrze korelują z wynikami stanu technicznego 
obiektów, które przeszły „historię intensywnych wstrząsów”. 

2. W pracy dokonano oceny odporności dynamicznej własnych obiektów budowlanych zakła-
dów górniczych oraz zabudowy tradycyjnej. 

3. Analizowane obiekty podzielono na klasy przyjmując, że każdy obiekt zaliczony do danej 
klasy posiada tę samą dynamiczną odporność. Przy podziale obiektów brano pod uwagę 
czynniki decydujące o ich odporności dynamicznej (m.in. geometria, rozwiązania kon-
strukcyjne i materiałowe). Każda klasa obiektów została odrębnie oceniona z uwagi na 
odporność dynamiczną.  

4. Wykazano, że istotnym parametrem w tych ocenach jest charakterystyka dynamiczna obiek-
tu oraz jego aktualny stan techniczny.  

5. Za kryterium odporności dynamicznej przyjęto nie występowanie zarysowań w elementach 
konstrukcyjnych na skutek przekroczenia głównych naprężeń rozciągających. Zestawiono 
w formie tabelarycznej odporności dynamiczne własnych obiektów budowlanych z wy-
branych obszarów kopalń GZW uzyskane na drodze teoretycznych obliczeń modeli dy-
namicznych i spektrum odpowiedzi oraz, w niektórych przypadkach, analizy dynamicznej 
w czasie z wykorzystaniem pełnych przebiegów zarejestrowanych przebiegów drgań po-
wierzchniowych. Dodatkowo zestawiono wyniki analiz odporności dynamicznej budyn-
ków murowych o zróżnicowanej konstrukcji z obszaru LGOM, które mogą również zna-
leźć się w obszarach kopalń.  

6. Przy zastosowaniu skal GSI w obszarze LGOM do określania odporności dynamicznej 
obiektów budowlanych wprowadzono cztery pojęcia odporności: a) pełną – w budynkach 
nie występują żadne uszkodzenia, nawet typu architektonicznego (niekonstrukcyjne), b) 
graniczną I (z punktu widzenia wystąpienia uszkodzeń architektonicznych (niekonstruk-
cyjnych)), c) graniczną II (z punktu widzenia bezpiecznego użytkowania budynku), d) 
warunkową, przy której mogą pojawić się już uszkodzenia elementów konstrukcyjnych. 

7. Przeprowadzone analizy pokazały dobrą zgodność ocen odporności dynamicznej budynków 
poddanych działaniom wstrząsów górniczych wg prezentowanych kryteriów. W przypad-
ku wstrząsów o energiach nieprzekraczających E6 [J] wynika całkowita zgodność rezulta-
tów uzyskanych na podstawie zaproponowanych kryteriów. Niewielkie różnice pojawiają 
się przy analizie wstrząsów o wyższych energiach. W takich przypadkach kryteria wyko-
rzystujące maksymalne wartości naprężeń, zarówno głównych jak i ścinających mogą zo-
stać przekroczone.  

8. Przyjęte do analiz dynamicznych reprezentatywne modele budynków murowych wykorzy-
stane zostały do weryfikacji obliczeniowej skal GSI - 2004 -V i GSI – 2004 - A. Wyniki 
obliczeń pozwoliły na określenie odporności dynamicznej zabudowy murowej i porówna-
nia uzyskanych rezultatów z wynikami wg kryteriów skal GSI - 2004. 

9. Korzystanie ze skal GSI – 2004 –V i GSI – 2004 –A bez uwzględniania parametru określa-
jącego charakterystykę dynamiczną obiektu oraz stan techniczny jest  bardzo utrudnione. 
Trudno zgodzić się, aby obiekty o znacznie różniących się charakterystykach dynamicz-
nych tak samo reagowały na obciążenia dynamiczne pochodzenia górniczego i posiadały 
tę samą odporność dynamiczną. 
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Classification of Surface Structures and Their 
Dynamic Resistance to Mining Shocks 
 
The study concerns characteristic of surface structures on regions subjected to mining shocks. The 
criteria of classification of these structures are performed. The main part of the study focus on es-
timation of dynamic resistance of structures. Criteria of dynamic resistance with taking into ac-
count dynamic models as well as kinematic loads are shown. The results are compared with ap-
proximate criteria based on scales.  
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Determining Earth surface deformations using  
boundary element method  
 
 
A. Yavors’kyy, O. Yavors’ka, V. Medyanyk, T. Morozova 
State Institution of Higher Education  
„National Mining University”, Ukraine 
 
 
 
 
 
 
ANNOTATION: Surface deformations during underworking of stratified heterogeneous massif 
using boundary element method are determined. The shifting troughs with different distances be-
tween breakage face and split stove are plotted. Correlation dependences for shifts in profile 
troughs during complete underworking in Western Donbass conditions are given. The results ne-
cessary for the rational parameter determination of coal recovery technology under protected object 
are received. 
 
 
KEYWORDS: Earth surface, trough, stress-strain conditions, deformations, coal seam, roof, 
ground, underworking object. 
 
 
 
1. INTRODUCTION 

 
Under present-day conditions the necessity of reconsidering coal reserves in different protective 
and shaft pillars has appeared due to heavy investment deficit to mine development in Ukraine. 
With the aim of raising extraction ratio of mineral resources the reserves under residential areas, 
industrial buildings and constructions are increasingly involved in development. On productive 
mines in Western Donbass, for example, nearly 50% of industrial reserves are concentrated under 
power transmission lines, railways, highways, pipelines and overflow lands. Their development 
demands reasoned choice of effective methods and technology of coal extraction without detriment 
to protected sites, determining rational technological parameters for given mining and geological 
conditions.  
This problem cannot be solved without considering Earth surface deformations and analyzing 
stress-strain conditions of all thickness of underworking massif. 
 
2. STATE-OF-THE-ART SUMMARY 

 
The majority of scientists connects Earth surface deformation with angled parameters and consid-
ers principle trough cross-sections after completed displacement process. As a rule, the obtained 
empirical correlations are based on data of surveying measurements and are, therefore, confined to 
specific mining and geological conditions 1, 2 .
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Summarized information concerning coal deposits in Ukraine 3 , doesn’t completely take into 
account the structure of rock massif, physical-mechanical properties of enclosed rocks and time 
factor. 
Unfortunately, well-known works concerning displacement in the process of its development 
4, 5, 6 , also suppose using data of in-situ observations (maximum convergence within central 

trough cross-section, abscissas of inflection point of convergence curve, convergence rate at the 
definite depth, boundary angles and angels of complete displacement, etc.), which is in most cases 
impossible to obtain at the stage of designing. The same can be said about “Methodological regula-
tions…”, where expected values and deformations refer to complete displacement process although 
the durability of Earth surface displacement under moving face is calculated there. At the same 
time boundary and internal dynamic angels regarding worked-out area are determined by using 
data of experimental observations 7 . 
Cases of coal resource losses within the depths of the Earth or insufficient efficiency of applied 
practical measures concerning underworking areas can be explained by mentioned disadvantages 
of existing calculated algorithms and methodic. 
 
3. THE PURPOSE OF THE STUDY 
 
To obtain troughs of Earth surface displacement under different removal of stoping face from face 
entry. 
 
4. BASIC UNIT 
 
The problem is solved by the method of boundary elements on the basis of the model of elastic 
continuum. In such a case structural nonuniformity of massif, its continuity and physical-
mechanical characteristics of enclosing rocks and overburden are taken into account. 
The weight of the rocks is an actual load. Geometrical dimensions of studied area are shown in the 
Figure 1. Calculated scheme includes stope and worked-out area filled in broken rocks. 
 

 
Figure 1. Calculated scheme of studied massif area 
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Mining-geological conditions of Western Donbass are considered.Averaged data concerning prop-
erties of overburden, coal and roof and ground rocks are given in the Table 1. 
 
Table 1. Averaged data concerning properties of overburden, coal and roof and ground rocks 

Rock 
Physical-mechanical characteristics 

с, 
MPа , t/m3 Е 10-3, 

MPа  

Roof 
(siltstone, mud-

stone) 
20 2,65 2,9 0,3 

ground 
(siltstone) 20 2,65 2,8 0,3 

overburden 
(silt loam, sand) 0,6 1,5 0,07 0,3 

coal 35 1,47 2,00 0,4 

 
 
Values of elasticity and Puasson coefficient modules of broken rocks Eр=10 MPа and р=0,499 are 
taken from the diagram of the work [9, p. 49]. 
Initial equations of the given task are formed according to that modification of the boundary ele-
ment method which is called “method of disruptive displacement”. 
Analytical problem solving about constant displacement disruption at the finite distance within 
semi-infinite area obtained by S. Krauch is used as the basic one [8]. 
Disruptive system of algebraic equations is as following: 
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where Cij

ss, Cij
sn, Cij

ns, Cij
nn – influence coefficients, which are determined according to the formula 

of the mentioned basic analytical solving depending on given conditions on the boundaries. 
The task is solved in additional stresses. It means that complete stresses are equal to the sum of 
initial ones taking place within virgin massif, and additional ones stipulated by the availability of 
the worked-out cavity. Additional stresses are considered to be equal H – in vertical direction and 

H – in horizontal direction (H- mining depth; = /(1- ) – coefficient of lateral stress;  - Puas-
son coefficient). Thus, the right parts in the equations of the system (1) for elements on the work-
ing contour take the values bs

i=- H, bn
i=- H 

Corresponding equations included into system (1) have the type of strain compatibility for the sur-
face contact of coal seam with the rock and broken rock with surrounding rock. 
If i and i* are the numbers of contacting elements related to different fields, then under condition of 
strain compatibility within stresses on contiguous contour Ck and shifting on contiguous contour  
Cl, the equation takes the form: 
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where s

i, n
i are tangent (s) and normal (n) stresses in the center of i-boundary element, and us

i, un
i 

are tangent and normal shifting of this element. 
The obtained system of equations (1) is solved by Gauss method. As a result “fictitious” disrup-
tions of shifting Ds

j and Dn. are determined. Then according to formulas of basic analytical solu-
tion, stresses and shifting in studied areas from obtained disruption of shifting and given load 
which guarantee the performance of given boundary conditions are calculated. Shifting troughs are 
built up.  
 
5. THE RESULT OF THE STUDY 
 
While building up trough of Earth surface displacement formed above movable longwall face due 
to extracting part of the seam according to the principle of superposition, the operation of all ex-
tracted elements (each of 20 m) in the range of L=500 m corresponding to the complete under-
working are summarized. 
Figure 2 shows Earth surface troughs under various removal of stoping face from face entry ob-
tained in such a way. 
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Figure 2. Troughs of Earth surface displacement under various positions of stoping face:1 – L/H=0,25;  
2 - L/H=0,5; 3 - L/H=0,75; 4 - L/H=1,0; 5 - L/H=1,25 
 
Curves of calculated convergences and horizontal deformations in the main trough cross-section on 
the surface under complete underworking are shown on Figure 3. 
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Figure 3. Displacement in the main trough cross-section of the Earth surface(1 - is the curve of convergences; 
2 - is the curve of horizontal displacement) 
 
Semi-trough can be approximated by the function: 

98y376.9y008.25y96.104

y739.50y753.83y417.72y706.15y
23

4567

                                                                     (3) 

where y =x/H. 
Correlation coefficient of the given dependence R=0.99. 
Points on Figure 3 are data of surveying measurements performed at the Zapadno-Donbasskaya 
mine while recovering seam Сн

8 within 857 longwall in 2003-2004. Within analyzed conditions 
overburden thickness was changed from 120 to 140 m; mining depth is H=400 м; recovering seam 
thickness is 1.0 m; the rate of stoping face removal is 30…80 m/month; mining pressure control is 
complete caving. Underworking objects are pipelines by the length of 2.7 кm and power lines of 
13.6 кm. 
The data of surveying measurements are related to the final process of shifting. As is shown on 
Figure 3 theoretical and experimental data go well with each other. 
On the basis of statistical analyses of data calculations correlation dependence of relative maximal 
trough convergence from parameter characterizing the removal of stoping face from face entry is 
determined: 

2284.0z72.97z271.9z021.5/ 23
0max                                                                                  (4) 

where 0 is maximal Earth surface convergence under complete underworking;  
z=L/HX [0.05…1.25]. 
Figure 4 shows the curve max/ 0, built up according to correlation (4). Data of corresponding va-
riants of calculation are shown there by the points.  
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The equation (3) allows determining the full image of Earth surface deformations under complete 
underworking. Formulas for determining slopes and curve of convergence surface to the axis x 
(along the working) can be obtained by differentiation. Relative and absolute horizontal deforma-
tions can be also obtained. 
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Figure 4. Maximal trough convergence under various positions of stoping face 
 
6. CONCLUSIONS 
 
1. Correlation dependences give an opportunity to determine all components of the Earth surface 
strain condition used while designing projects concerning underworking protected objects. 
2. The results of just Earth surface displacement are given in the paper. Designed algorithm allows 
determining stress-strain condition of all rock thickness. Thus, Earth surface deformations can be 
linked with stresses and displacement of the ground and the roof of the working and finally it can 
be determined rational parameters of coal seam recovering method under protected objects. 
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Komora ewakuacyjna 
 
 
Wiesław Augustyn, Andrzej Niechwiej, Michał Półtorak 
KGHM Polska Mied  S.A. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono sposób zabezpieczenia załogi podziemnego zakładu 
górniczego KGHM Polska Miedź S.A. na wypadek powstania atmosfery niezdatnej do oddychania 
z wykorzystaniem komory ewakuacyjnej. Podstawowym elementem systemu zachowania życia 
w komorze jest zestaw inhalatorów, wyposażonych w półmaski, wykorzystujące powietrze znajdu-
jące się w butlach wysokociśnieniowych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Systemy utrzymania życia, ratownictwo górnicze 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
W zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. występuje zagrożenie powstaniem atmosfery 
niezdatnej do oddychania. Szkodliwe zanieczyszczenia mogą pochodzić z różnych źródeł. Najbar-
dziej niebezpieczne w górnictwie miedziowym powstają podczas pożarów maszyn i przenośników 
taśmowych. W czasie pożaru tych urządzeń mogą wydzielać się duże ilości gazów toksycznych, 
które szybko rozprzestrzeniając się mogą zaskoczyć załogę, nawet w odległych miejscach od og-
nisk pożaru. Jednocześnie pojawiające się zadymienie wyrobisk utrudnia zagrożonej załodze wy-
cofywanie się wyznaczonymi drogami ucieczkowymi. 
 Na wypadek wystąpienia w kopalni zagrożeń, między innymi pożarowego, opracowuje się plan 
ratownictwa, w którym określane są drogi ucieczkowe. Tymi drogami załoga wycofuje się ze stre-
fy zagrożonej do bezpiecznego miejsca. Ze względu na prowadzenie eksploatacji do granic, drogi 
te wciąż wydłużają się. Stosowany obecnie przez załogę sprzęt ochrony układu oddechowego (tle-
nowe aparaty ucieczkowe oraz stacje aparatów rezerwowych), mogą okazać się niewystarczające, 
dla zapewnienia bezpiecznego wyjścia ze strefy zagrożenia, w przypadku powstania atmosfery 
niezdatnej do oddychania. Propozycją rozwiązania tego problemu jest budowa komór ewakuacyj-
nych, które w przypadku pożaru zagwarantują bezpieczne schronienie dla załogi. Ze względu na 
specyfikę występowania pożarów w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. i ich czas 
trwania, przetrwanie przez załogę określonego okresu zagrożenia w komorach ewakuacyjnych, da-
je kierownictwu akcji ratowniczej czas niezbędny do podjęcia działań w celu udzielenia im pomo-
cy. Tego typu schronienia stosowane są w niektórych kopalniach na świecie w postaci kontenero-
wych komór ratunkowych. 
 
 
2. ZAŁOŻENIA TECHNICZNE DLA REALIZACJI PROJEKTU 
 
Projekt zakładał wykonanie prototypu komory ewakuacyjnej w wytypowanym zakładzie górniczym 
KGHM PM S.A. oraz przeprowadzenie prób dołowych wraz z oceną przydatności przy następują-
cych założeniach: 
– maksymalna ilość osób przebywająca w komorze ewakuacyjnej – 40, 
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– maksymalny czas ochronnego działania – do 6 godz., 
– „system zachowania życia” będzie realizowany poprzez wykorzystanie mieszaniny powietrza, 

znajdującego się w zbiornikach wysokociśnieniowych z zastosowaniem półmasek indywidual-
nych, 

– lokalizacja komory w przecince o długości ok. 20 m i szerokości przy spągu 5 m. zamykanej 
szczelnymi, podwójnymi drzwiami w układzie śluzowym. Komora będzie wyposażona w przed-
sionek zamykany również podwójnymi drzwiami w układzie śluzowym, 

– zapewnienie właściwych warunków klimatycznych w komorze, zlokalizowanej w miejscach, 
gdzie temperatura pierwotna skał wynosi ok. 50ºC, 

– wyposażenie komory w niezbędną aparaturę kontrolno-pomiarową, 
– wyposażenie komory w środki łączności, 
– opracowanie niezbędnych procedur, instrukcji obsługi i przeglądów, 
– projekt winien uzyskać pozytywną opinię upoważnionej jednostki atestacyjnej. 
 
 
3. REALIZACJA PROJEKTU KOMORY EWAKUACYJNEJ 
 
Na zlecenie KGHM Polska Miedź S.A. prace projektowe, badawcze i wdrożenie zostały wykonane 
przez Akademię Marynarki Wojennej – Zakład Technologii Prac Podwodnych w Gdyni, przy współ-
udziale przedsiębiorstw krajowych sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Certyfikacja wyko-
nana została przez Centralny Instytut Ochrony Pracy − Państwowy Instytut Badawczy w Łodzi. 
 Punktem wyjścia do projektu i badań były: 
1. wymagania przepisów dotyczących urządzeń ciśnieniowych zgodnie z punktem 3.4.1. Załącz-

nika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 
1169) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 
zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (wraz z późniejszy-
mi zmianami). 

2. Wymagania Dyrektywy z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw 
Członkowskich odnoszących się do środków ochrony osobistej (89/686/EWG)  Ustawa z dnia 
29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz zmianie niektórych us-
taw (Dz. U. z 2003 r. nr 170, poz. 1652). 

 
3.1. Cz  budowlana komory ewakuacyjnej 
 

Komora ewakuacyjna została zlokalizowana w wyrobisku o długości 20 m, szerokości przy spągu 
5 m i wysokości 2,0 m, łączącym dwa chodniki. Komora ta od chodników została odizolowana ta-
mami murowymi, w których zabudowano drzwi wejściowe do komory w układzie śluzowym za-
bezpieczone przed samootwarciem. Tamy wykonano z bloczków betonowych, mury obustronnie 
otynkowano. Szczelność górotworu oraz ścian izolujących komorę od wyrobisk zapewniono po-
przez uszczelnienie ich ogólnie dostępnymi środkami. Wymiary główne komory zostały przyjęte, 
jako wytyczne do budowy systemu zachowania życia. 
 
3.2. Wyposa enie komory ewakuacyjnej 
 

Komora wyposażona jest w: 
– 20 szt. modułów, przy czym pojedynczy moduł przeznaczony jest dla zabezpieczenia 2 osób 

(Rys 1 i 2). Pojedynczy moduł składa się z: 
konstrukcji nośnej (dwa siedziska, stojak na butlę ze sprężonym powietrzem), 
systemu inhalacji powietrznej (system zachowania życia), w którym zastosowano aparat wę-
żowy sprężonego powietrza do komór ewakuacyjnych typu Manta. 

– „Moduł butli powietrznych” – 6 butli powietrznych, przeznaczonych do okresowej wentylacji 
komory ratowniczej. 
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– Środków łączności i aparatury kontrolno-pomiarowej. 
– 40 szt. aparatów ucieczkowych typu OXY K50S. 
– Klimatyzatora. 
 
Tabela 4. Wyposażenie komory 
Lp. Wyszczególnienie Liczba 
1. Konstrukcja nośna modułu 20 szt. 
2. Butle ze sprężonym powietrzem – dla „systemu zachowania życia” 20 szt. 
3. Aparat wężowy sprężonego powietrza do komór ewakuacyjnych typu Manta 20 szt. 

4. „Moduł butli powietrznych (6 szt. butli)” wraz z instalacją do przewietrzania komory 1 

5. Telefon 1 szt. 
6. Sygnalizator alarmowy typu ZTG 1 szt. 
7. Aparaty ucieczkowe typu OXY K50S 40 szt. 
8. Okulary ochronne 40 szt. 
9. Klimatyzator 1 szt. 
10. Oświetlenie zgodnie z przepisami obowiązującymi w podziemnych zakładach górniczych  

 
 Zasadnicze wyposażenie komory posiada konstrukcję zapewniającą wymianę elementów i pod-
zespołów metodą modułową. System inhalacji powietrznej jest w łatwy sposób można demontować 
dla przeprowadzania okresowych przeglądów. 
 

 
 
Rys. 1. Pojedynczy moduł wyposażenia komory ewakuacyjnej: 1) Konstrukcja nośna modułu, 
2) Butla ze sprężonym powietrzem, 3) Reduktor pierwszego stopnia z manometrem, 
4) Inhalator z wężem i półmaską 
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Rys. 2. System inhalacji powietrznej: 1) Butla ze sprężonym powietrzem, 
2) Reduktor, 3) Manometr, 4) Inhalator, 5) Integralna zaślepka reduktora 
 
System inhalacji powietrznej 
Powietrze o ciśnieniu 20MPa z butli poprzez jej zawór odcinający dochodzi do reduktora I stopnia, 
gdzie ciśnienie redukowane jest do wartości 0,95MPa. Do kontroli ciśnienia w butli służy mano-
metr podłączony do gniazda 7/16” reduktora I stopnia po stronie wysokiego ciśnienia. Powietrze 
o ciśnieniu 0,95MPa dostarczane jest za pomocą węża średniego ciśnienia do reduktora II stopnia. 
Pod wpływem wdechu powietrze przepływa przez reduktor do ust i dalej do płuc, a potem pod 
wpływem wydechu wydostaje się poprzez króciec wydechowy na zewnątrz reduktora II stopnia do 
wnętrza komory. Instalacja oddechowa wykorzystuje jeden reduktor I stopnia dla dwóch stanowisk 
oddechowych. 
 

Instalacja przewietrzaj ca komor  
Do wentylacji komory, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, służyć będzie „moduł butli po-
wietrznych” z sześcioma butlami powietrznymi zamocowanymi w stojakach. Wyzwalanie powie-
trza polegać będzie na całkowitym otwarciu zbiornika. 
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Rys. 3. Propozycje rozmieszczenia modułów wyposażenia komory ewakuacyjnej 
 
3.3. System zachowania ycia 
 

Zabezpieczenie przetrwania górników realizowane jest przez system zachowania życia. W komo-
rze ewakuacyjnej, podstawowym jego elementem jest zestaw 20 aparatów w owych spr onego 
powietrza do komór ewakuacyjnych typu MANTA1, wyposażonych w półmaski, wykorzystujące 
powietrze znajdujące się w butlach wysokociśnieniowych. Komora wyposażona jest w niezbędną 
aparaturę kontrolno-pomiarową i środki łączności. 
 
Kompletacja systemu zachowania życia 

Lp. Nazwa wyrobu Liczba 

1. 

Aparat wężowy sprężonego powietrza typu MANTA składa się 
z następujących elementów: 
– reduktora ciśnienia przystosowanego do pracy z butlami sprężonego 

powietrza o ciśnieniu roboczym 200 bar, 
– 2 szt. półmasek typu MP 21/1, 
– 2 szt. automatów oddechowych podciśnieniowych na stale połączonych 

z półmaskami, 
– 2 szt. węży oddechowych łączących reduktor ciśnienia z automatami 

oddechowymi, 
– manometru typu S-Tech Combo 300 bar, 
– przewodu wysokiego ciśnienia łączącego reduktor z manometrem 

20 szt. 

2. Butle sprężonego powietrza 20 szt. 
3. Instalacja do przewietrzania komory 1 szt. 

 
 Aparat wężowy sprężonego powietrza typu MANTA posiada certyfikat oceny typu WE nr WE/ 
/S/1547/2010. 
 
3.4. Wyniki bada  przeprowadzonych w komorze ewakuacyjnej wykonanej 

w O/ZG Rudna, zgodnie z przedmiotowym projektem 
 

3.4.1. Organizacja prób 
Próby prowadzono były w dwóch etapach: 
 I etap – w dniach 20 21.10.2008 r. Każdego dnia przeprowadzono próbę systemów oddecho-
wych z udziałem 17 ratowników a po niej próbę wentylacji komory bez udziału ludzi. 
 II etap – w dniu 05.11.2008 r. Celem badań było ustalenie zapasu użytecznego czynnika odde-
chowego do zabezpieczenia załogi na minimum 6 godzin oddychania w komorze oraz określenie 
wzrostu stężenia CO2 podczas próby. W próbie wzięło udział 14 ratowników. 
                                                 
1Zwanymi dalej dla uproszczenia aparatami oddechowymi MANTA. 
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Rys. 4. Rozmieszczenie stanowisk inhalacyjnych podczas badań 
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a) b) 

c) d) 

 
Rys. 5. Rozmieszczenie sprzętu podczas badań: a) Stanowisko monitoringu, b) Ratownicy oddychający 
poprzez inhalatory z podłączonymi pochłaniaczami CO2, c) Stanowisko pomiaru wilgotności i temperatury, 
d) Jedno ze stanowisk pomiaru parametrów składu powietrza w komorze 

 
3.4.2. Wyniki przeprowadzonych prób 
 

Zużycie czynnika oddechowego podczas próby zebrano w tabeli 2. 
 
Tabela 2. Spadek ciśnienia w butlach o pojemności 50 m3 po 4 godzinach oddychania 

Nr butli 
Ciśnienie [MPa] 

Przed Po Zużycie 

7 20,0 11,5 8,5 
11 20,0 11,5 8,5 
12 20,0 9,0 11,0 
15 20,0 8,0 12,0 

16 20,0 10,0 10,0 

19 20,0 13,5 6,5 

20 20,0 13,0 7,0 

Suma 63,5 
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– Pomiary stężenia CO2. Zawartość początkowa ditlenku węgla wynosiła 0,13%vCO2 a końcowa 
0,33%vCO2. 

– Zawartość tlenu utrzymywała się cały czas na poziomie 20,9%vO2. 
– Temperatura wynosiła około 32°C a wilgotność względna ok. 51% i nie wykazywały zmian 

podczas próby. 
– W czasie wykonywania badań włączone było urządzenie klimatyzacyjne. 
– Jednoczesne wykorzystanie całego ładunku powietrza zawartego w 6 butlach modułu wentyla-

cyjnego zapewni przewietrzenie komory. 
 
 
WNIOSKI KOŃCOWE 
 
Inhalatory nie muszą być wyposażane w pochłaniacze CO2 pod warunkiem, że komora będzie 
mieć kubaturę min. 400 m3 i będzie przeznaczona co najwyżej dla 40 górników. 
 Moduł butli przeznaczonych do wentylacji komory posiada zapas powietrza do jednokrotnego 
jej przewietrzenia. 
 Wykonany prototyp komory zabezpieczy 40 górników w przypadku powstania atmosfery nie-
zdatnej do oddychania, przez okres minimum 6 godz. 
 Wyniki badań wykazały, że wykonany prototyp komory ratowniczej zabezpieczy załogę doło-
wą w przypadku powstania atmosfery niezdatnej do oddychania i może być wdrożony w KGHM 
Polska Miedź S.A. 
 Komora ewakuacyjna, wykonana wg. przedstawionego rozwiązania, została uruchomiona w Od-
dziale Zakłady Górnicze Rudna i jest ujęta w Planie Ratownictwa, jako element prowadzenia akcji 
ratowniczej. Aktualnie rozważane są kolejne miejsca lokalizacji takich komór. 
 
 
LITERATURA 
 

[1] Kłos R.: Komorowy system zachowania życia zabezpieczający górników w przypadku powstania at-
mosfery niezdatnej do oddychania. 
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Konstrukcje obudowy wlotów szybowych na dużych głęboko-
ściach w warunkach Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. 
 
 
J. Chmielewski 
Lubelski W giel „Bogdanka” S.A. 
 
W. Lekan 
Lubelski W giel „Bogdanka” S.A. 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE: W wykonanych pod koniec lat 70 wlotach szybowych zlokalizowanych na du-
żych głębokościach tj. poniżej 800 m w szybach ówczesnego Lubelskiego Zagłębia Węglowego, 
wystąpiły poważne trudności w zapewnieniu stateczności obudowy tym wyrobiskom. Konstrukcje 
obudowy pierwszych wlotów szybowych zaprojektowanych i wykonanych pod koniec lat 70 ule-
gały deformacjom i wymagały przebudów. Z początkiem lat 80 przystąpiono do intensywnych prac 
studialnych nad doborem kształtu i konstrukcji obudowy wlotów szybowych. Efektem tych prac 
było opracowanie zupełnie nowej konstrukcji obudowy, którą z powodzeniem zastosowano w szy-
bach Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: górnictwo podziemne, węgiel kamienny, lubelskie zagłębie węglowe, głę-
bienie szybów, wloty szybowe, obudowa górnicza, konstrukcje szkieletowe obudowy górniczej, 
naprawa obudowy wlotów szybowych 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
Głębienie szybu 1.1 w Bogdance w Lubelskim Zagłębiu Węglowym rozpoczęto w grudniu 1975 r., 
a szybu 1.2 w marcu 1976 r. Z powodu wystąpienia problemów związanych z koniecznością do-
mrażania górotworu i związanego z tym pękania wykonanej obudowy ostatecznej, szyb 1.1 osią-
gnął ostateczną głębokość tj. 968,0 m dopiero w czerwcu 1978 r. Z kolei szyb 1.2 osiągnął doce-
lową głębokość tj. 995 m w grudniu 1978 r. W trakcie głębienia szybu 1.2 wykonano komorę prze-
lewową na gł. 860 m oraz dwustronne żelbetowe wloty szybowe na poz. 960 m. W szybie 1.1 żel-
betowe wloty szybowe tj. na poz. 920 m (wlot jednostronny) i na poz. 960 m (wlot dwustronny) 
wykonano w roku 1979. W roku 1977 rozpoczęto głębienie szybu 1.3 w Bogdance, a w roku 1978 
rozpoczęto głębienie szybu 1.4 w Nadrybiu. Głębienie szybu 2.2 w Stefanowie rozpoczęto 
w roku 1981, a rok później przystąpiono do głębienia szybu 2.1 w tym rejonie. Szyby w Stefano-
wie budowane były dla kopalni K-2 i dla niej w roku 1982 rozpoczęto głębienie szybu 2.4 (obecnie 
1.5) zlokalizowanego w Nadrybiu w odległości kilkudziesięciu metrów od wspomnianego szybu 
1.4. Przytoczona chronologia budowy szybów w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. ma na celu 
przyporządkowanie do niej rozwoju konstrukcji wlotów szybowych. Należy stwierdzić, że pierw-
sze lata budowy szybów w ówczesnym Lubelskim Zagłębiu Węglowym przysporzyły budowni-
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czym wiele kłopotów i konstrukcje obudowy wlotów szybowych były na tle wspomnianych pro-
blemów sprawą marginalną. W rozwoju konstrukcji obudowy wlotów szybowych można wydzielić 
następujące 3 etapy: 

Etap 1 - wykonywanie wlotów tradycyjnych z betonu monolitycznego z żelbetowymi murami 
prostymi i sklepieniem. 

Etap 2 - prace studialne nad optymalnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi wlotów szybowych 
w obudowach zamkniętych kołowych lub eliptycznych żelbetowych, stalowych o kon-
strukcji żebrowej oraz stalowo-betonowych tzw. dwupłaszczowych. 

Etap 3 - powszechne stosowanie obudowy stalowo-żebrowej oraz w ograniczonym zakresie 
stalowo-betonowej obudowy dwupłaszczowej. 

 
 
2. WARUNKI GÓRNICZO-GEOLOGICZNE WOKÓŁ SZYBÓW W LW „BOGDANKA” S.A. 
 
Budowa geologiczna w rejonie lokalizacji poszczególnych szybów w LW „Bogdanka” S.A. jest 
podobna. Poza różnicami wynikającymi z głębokości lokalizacji wlotów szybowych, warunki gór-
niczo-geologiczne są bardzo do siebie zbliżone. Głębokość zalegania formacji geologicznych 
w szybach jest zmienna w granicach do kilku metrów. Tak więc warunki górniczo-geologiczne 
i hydrogeologiczne w rejonie szybów w LW „Bogdanka” S.A. zostaną omówione na przykładzie 
szybu 1.3, który pełni rolę szybu wydobywczo-wentylacyjnego. 

W budowie geologicznej rejonu szybu 1.3 biorą udział utwory: czwartorzędu, kredy, jury i kar-
bonu. Utwory czwartorzędowe występują od powierzchni do głębokości 42,20 m. W przeważającej 
części są to osady fluwioglacjalne z okresu zlodowacenia środkowopolskiego. Wykształcone są 
w postaci piasków pylastych i różnoziarnistych. Podrzędnie występują iły, gliny pylaste i zapiasz-
czone. Utwory kredy występują od gł. 42,20 m do gł. 587,55 m i leżą stratygraficznie niezgodnie 
na ściętej powierzchni jury. Ich miąższość wynosi 545,35 m. W części stropowej osady kredy wy-
kształcone są w postaci margli i wapieni kredopodobnych z wkładkami wapieni marglistych. Odci-
nek środkowy stanowią wapienie kredopodobne z konkrecjami i wkładkami krzemieni. Pod tymi 
utworami występują wapienie zapiaszczone. Spągową część kredy stanowią albskie piaski lub sła-
bo zwięzłe i rozsypliwe piaskowce kwarcowo-glaukonitowe z konkrecjami fosforytów. Grubość 
osadów albskich w szybie 1.3 wynosi 2,75 m. Za obudową szybu 1.3 osady jury są reprezentowane 
przez klastyczne i węglanowe utwory jury górnej i środkowej. Występują od głębokości 587,55 m 
do głębokości 706,53 m. Zalegające w spągowych partiach jury osady lądowe nie mają pewnego 
datowania i są przez niektórych określane jako dolnojurajskie - lias. Miąższość utworów jurajskich 
wynosi 118,98 m. Kompleks utworów jury jest zróżnicowany litologicznie. Stropowa i środkowa 
część jury reprezentowana jest przez wapienie pelitowe i oolitowe. Spągowa część wykształcona 
jest jako wapienie margliste i detrytyczne oraz piaskowce drobnoziarniste średnio zwięzłe o spo-
iwie wapnistym. Utwory karbonu występują na pozostałym odcinku szybu od głębokości 706,53 m 
do dna szybu na głębokości 1035,45 m. Karbon reprezentowany jest tu przez utwory westfalu. Se-
ria węglonośna reprezentowana jest przez utwory warstw lubelskich. Litologicznie warstwy lubel-
skie wykształcone są w facji fluwiolimnicznej. Profil tych warstw charakteryzuje się zdecydowaną 
przewagą osadów iłowcowo-mułowcowych nad piaskowcami oraz obecnością licznych cyklote-
mów węglowych. W iłowcach i mułowcach, a sporadycznie w piaskowcach występują konkrecje, 
wkładki i oolity syderytu ilastego. Pokłady tworzy głównie węgiel humusowy drobno i średniopa-
semkowy z przewagą węgla błyszczącego. Sporadycznie występują węgle sapropelowe. Stropy 
pokładów węgla w większości tworzą iłowce, w spągach występują poziomy gleb stigmariowych 
wykształconych głównie w postaci skał iłowcowych i mułowcowych.  
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W granicach obszaru górniczego „Puchaczów V” wyróżnia się następujące kompleksy wodo-
nośne: 

 I kompleks czwartorz dowo-górnokredowy - związany z piaszczystymi utworami czwarto-
rzędu oraz spękanymi utworami węglanowymi kredy górnej. Średnia miąższość tego kom-
pleksu w obrębie pola górniczego wynosi ok. 150 m współczynnik filtracji waha się w grani-
cach 1,10×10-5 ÷ 1,10×10-6 m/s. Strefa tzw. „kredy nieprzepuszczalnej” związana jest z utwo-
rami węglanowymi kredy górnej (wapienie, margle i kreda pisząca). Jej miąższość wynosi od 
400 m do 450 m, a współczynnik filtracji wynosi od 1,19×10-9 ÷ 6,43×10-9 m/s. Kompleks 
tan zawiera wody słodkie o mineralizacji 0,36÷0,51 g/l i typie dwuwęglanowo-wapniowym 
lub dwuwęglanowo-wapniowo-sodowym. 
 II kompleks albsko-górnojurajski - związany jest z utworami piaszczystymi albu o miąższości 
od 1,5÷8,0 m i spękanymi utworami węglanowymi stropowej części jury o miąższości do 
10,0 m. Współczynniki filtracji dla tego kompleksu wynoszą od 5,00×10-9 ÷ 4,96×10-8 m/s. 
Wody te występują pod ciśnieniem rzędu 5,0 MPa. Na terenie Lubelskiego Węgla „Bogdan-
ka” S.A. kompleks ten podścielony jest pakietem skał nieprzepuszczalnych o miąższości 
50÷70 m. Kompleks ten zawiera wody o mineralizacji 0,5÷1,8 g/l i typie dwuwęglanowo-
chlorkowo-sodowym. 
 III kompleks rodkowo-dolnojurajski - związany jest z facją piaszczysto-dolomityczną wy-
stępującą w spągu jury na kontakcie z serią złożową. Jest to ciągły kompleks wodonośny 
o miąższości w granicach 20÷40 m. Współczynniki filtracji wynoszą od 12÷8,0×10-6 m/s do 
4,10÷5,5×10-7 m/s. Wody tego poziomu występują pod ciśnieniem 0,2÷5,8 MPa. Kompleks 
ten zawiera wody o mineralizacji 1,0÷1,85 g/l i typie chlorkowo-wodorowęglanowo-
sodowym. 
 IV kompleks karbo ski - jest bardzo zmienny i niejednorodny. Stropowa partia warstw lubel-
skich, sięgająca maksymalnie 60 m miąższości charakteryzuje się urozmaiconą powierzchnią 
erozyjną powodującą kontakt z bezpośrednio zalegającym jurajskim kompleksem wodono-
śnym. Współczynnik filtracji tej partii wynosi 1,30÷4,20×10-6 m/s. Środkowa partia warstw 
lubelskich sięgająca do pokładu 397 charakteryzuje się bardzo słabą przepuszczalnością i ni-
skimi parametrami hydrogeologicznymi, a współczynnik filtracji dla tej warstwy wynosi 
1,50×10-8 m/s. Spągowa partia warstw lubelskich sięga od pokładu 397 do stropu „górnego” 
piaskowca warstw kumowskich. Występujące tu piaskowce mają nieco większe rozpo-
wszechnienie i często mogą być w kontakcie hydraulicznym z piaskowcami warstw kumow-
skich. Generalnie warstwy lubelskie charakteryzują się niskim zawodnieniem, a cały profil 
oznacza się zdecydowaną przewagą skał nieprzepuszczalnych ilastych nad piaszczystymi. 
W kompleksie tym jego stropowa partia związana jest hydrochemicznie z III kompleksem 
wodonośnym. Głębsze poziomy posiadają znacznie wyższą mineralizację rzędu 6,40÷8,40 g/l 
i są wodami chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowymi. 

Własności fizyko-mechaniczne skał potrzebne do obliczenia rozkładu ciśnień w górotworze 
i obciążeń obudowy szybu zostały ustalone na podstawie otworu badawczego O-1 odwierconego 
pod szyb 1.2. Dla odcinka szybu, w którym za obudową występują utwory karbońskie, górotwór 
posiada następujące parametry: 
 - współczynnik zwięzłości F wg Protodiakonowa - 0,8÷3,8, 
 - wytrzymałość skał na ściskanie Rc - 7,8÷37,0 MPa, 
 - wilgotność naturalna Wn - 1,8÷9,0 %, 
 - ciężar objętościowy γo - 1,20÷2,62 t/m3, 
 - ciężar właściwy γw - 1,40÷2,87 t/m3, 
 - porowatość n - 4÷15 %. 
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3. KONSTRUKCJE OBUDOWY PIERWSZYCH WLOTÓW SZYBOWYCH. 
 
Konstrukcje żelbetowych wlotów szybowych wykonanych przy końcu lat 70 na poz. 960 m w szy-
bie 1.2 oraz na początku lat 80 na poz. 864 m w szybie 1.4 dowiodły, że w warunkach Lubelskiego 
Zagłębia Węglowego należy sięgać po zupełnie inne rozwiązania techniczne. Wykonany wlot 
dwustronny w szybie 1.2 na poziomie 960 m uległ zniszczeniu, co zostało spowodowane zarówno 
intensywnymi ciśnieniami górotworu, jak i wadliwą konstrukcją niedostosowaną do panujących 
warunków. Uzyskane doświadczenia w zakresie wykonywania wlotów w szybach 1.2 i 1.4 w ów-
czesnym LZW skłoniły projektantów do zmiany podejścia już na etapie założeń do prac projekto-
wych wlotów szybowych. Jak wykazała przeprowadzona analiza stwierdzonych uszkodzeń obu-
dowy wlotów szybowych wykonanych do roku 1984, istotną sprawą była ich lokalizacja w odpo-
wiednich skałach i odpowiednio wytrzymała obudowa. Należało również zwracać uwagę na 
wpływ wyrobisk sąsiednich, zwłaszcza usytuowanych blisko szybu. W trakcie budowy poziomu 
960 w Kopalni Pilotująco-Wydobywczej w Bogdance stwierdzono występowanie znacznie trud-
niejszych warunków geologiczno-górniczych od wcześniej przewidywanych. Skały występujące 
w rejonie podszybia na poz. 960 m są słabo zwięzłe, a pod wpływem wody rozmakają i tracą zwię-
złość. Istniejące warunki zmuszały do stosowania odpowiednio wytrzymałej obudowy wyrobisk 
oraz spowodowały konieczność zastosowania odpowiednich środków profilaktycznych, z których 
środkiem zasadniczym było ich usytuowanie niedopuszczające niekorzystnego wzajemnego od-
działywania. Przy projektowaniu wlotów w latach 70 nie uwzględniano wpływu wykonywanych 
wyrobisk przygotowawczych. W przypadku szybu 1.2 wyrobiska podszybia na poz. 960 m miały 
zasadniczy wpływ na zachwianie równowagi panującej w rejonie wlotów jak też i obudowy szybu. 
Obudowa ostateczna wlotów szybu 1.2 na poziomie 960 m, po wykonanej rekonstrukcji nie przy-
pomina obecnie stanu pierwotnego. Wzmocnienie konstrukcji wlotu oparto na obudowie stalowej, 
wypełnionej betonem. Stosowano również w roku 1980 kotwienie ścian żelbetowych kotwami 
typu ŻBAC ze stali 34-GS, o długości 4,0 m, średnicy Ø20 mm, rozstawionych w siatce około 
0,7 × 1,0 m i osadzonych na zaprawie cementowo-piaskowej. 

Podstawową wadą konstrukcyjną żelbetowych wlotów dwustronnych, zarówno w szybie 1.2 
jak i 1.4, były zbyt duże żelbetowe płaskie ściany zbyt mało wytrzymałe na ciśnień zewnętrznych. 
Deformacja obudowy żelbetowej wlotów w szybie 1.2 spowodowała uszkodzenia w wykonanym 
zbrojeniu ostatecznym. Słupy pionowe pod krzesło szybowe przesunięte zostały w granicach 
6÷12 cm w różnych kierunkach. Wskutek przemieszczeń ścian żelbetowych wlotów zostały wygię-
te dźwigary poziome krzesła szybowego od ich osi w granicach 0,4÷0,5 m. 

Opisując zniszczenia obudowy wlotów w szybie 1.2 z lat 1979 i 1980 należy zaznaczyć, że do-
datkowym czynnikiem, który spowodował destrukcję obudowy wlotów w szybie 1.2 było zatopie-
nie tego szybu w październiku 1979 r w wyniku awarii w szybie 1.1. Szczeliny w żelbecie wlotów 
powstałe wskutek spękań (efekt ciśnienia górotworu) miały szerokość rzędu kilkunastu centyme-
trów. Wysokość każdego z wlotów w świetle obudowy wynosiła około 8 m, a szerokość około 
5 m, przy ich zasięgu poziomym do 10 m od osi szybu. Natomiast grubość obudowy żelbetowej 
wlotów wynosiła około 0,6 m. Żelbetowe wloty na poz. 960 m zostały na początku lat 80 zrekon-
struowane. Obecnie tj. w latach 2009÷2010 obserwowane jest w tym rejonie przemieszczanie się 
obudowy wlotu, szczególnie przy samym szybie (rys. 1). 

Podobna sytuacja miała miejsce we wlotach na poziomie 864 m w szybie 1.4. W wyniku prze-
prowadzonej wizji lokalnej wlotów szybie 1.4 w Nadrybiu w dniu 4.09.1982 r. stwierdzono, że 
obudowa żelbetowa wlotów na całej długości wykazywała uszkodzenia. Mury pod wpływem ci-
śnienia górotworu na całej długości wlotów przesuwały się do osi wyrobiska. Na linii łączenia mu-
rów prostych ze sklepieniem wystąpiły ubytki obudowy, a także widoczne były wygięte pręty siat-
ki zbrojeniowej, świadczące o przesunięciu murów prostych względem sklepień. Przesunięcia te 
osiągały wielkość ok. 20 cm. W sklepieniach na odcinkach między rurą szybową, a dylatacjami po 
stronie wschodniej, wystąpiły ubytki obudowy spowodowane ciągłym odspajaniem betonu. 

SEP 2011, Sesja: Zagrożenia klimatyczne i wyrzutowe w kopalniach głębokich

– 1825 –



 

 

 
 
Rys. 1. Wygięte dźwigary we wlocie szybu 1.2 na poziomie 960 m 
Figure 1.  
 
 
Na pozostałej części sklepień wystąpiły miejscowe spękania i złuszczenia. Obudowa żelbetowa 
piwnicy we wlocie „N” została w dniu 22.08.1982 r. wzmocniona obudową drewnianą z powodu 
zauważonych pęknięć. W dniu 4.09.1982 r. stwierdzono zgniecenie elementów obudowy drewnia-
nej (podkładów), co świadczyło o postępującym procesie odkształceń. Rama żelbetowa wzmacnia-
jąca wlot na poziomie spągu piwnicy między rurą szybową, a dylatacją uległa spękaniu. Widoczne 
były wygięte pręty zbrojenia ramy. W piwnicy wlotu po stronie południowej w dniu 29.08.1982 r. 
również wykonano wzmacniającą drewnianą obudowę zamkniętą. Zjawiska destrukcji obudowy 
żelbetowej były identyczne jak w piwnicy północnej. Na obudowie szybu zaobserwowano spęka-
nia i przesunięcia płaszczyzn obudowy. Po stronie wschodniej widoczne było przesunięcie całej 
powierzchni obudowy szybowej, ograniczonej w poziomie krawędziami przenikania z nią wlotów, 
a w pionie między poziomem góry sklepienia i poziomem 1,0 m poniżej spągu piwnic (łączenie 
technologiczne obudowy). Przesunięta powierzchnia podzielona była pęknięciem poziomym na 
łączeniu murów prostych ze sklepieniem. Po stronie zachodniej przesunięcie powierzchni obudowy 
szybowej było ograniczone w poziomie, podobnie jak po stronie wschodniej, a w pionie między 
poziomem łączenia murów prostych ze sklepieniami i poziomem 1,0 m poniżej spągu piwnic. Wy-
boczeniu uległ również dźwigar dwuteowy 450 mm pomostu roboczego po stronie północnej, 
a strzałka wygięcia wynosiła 500 mm. Na rysunku 2 przedstawiona jest wersja projektowa wlotu 
szybowego na poz. 864 w szybie 1.4. 

Po około 2 latach od wykonania wlotu na poz. 864 m jego konstrukcja uległa zniszczeniu. 
Zniszczenia polegały na występowaniu pęknięć, złuszczeń i odspojeń. Mury proste na całej długo-
ści wyrobiska pod wpływem ciśnienia górotworu przesunęły się do środka. We wrześniu 1982 ro-
ku wloty oraz część szybu w tym rejonie zabezpieczono krążynami, siatkami przez ich zakotwie-
nie. Piwnice przyszybowe rozparto zamkniętą obudową drewnianą. Technologię tymczasowego 
zabezpieczenia obudowy wlotów opracował wykonawca robót górniczych. Natomiast projekt re-
konstrukcji obudowy wlotów wykonało w październiku 1982 r. Biuro Projektów Górniczych Kra-
ków. Wymieniano całe fragmenty uszkodzonej obudowy zmniejszając jednocześnie szerokość 
wyrobiska świetle z 5,00 m do ok. 4,26 m. Wprowadzono do wyrobiska obudowę stalową z profilu 
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V25 oraz beton natryskowy. Należy podkreślić, że pogarszający się stan obudowy wlotu szybowe-
go zagrażał stateczności obudowy rury szybowej.  
 
 

 
 
Rys. 2. Wlot szybowy na poz. 864 m w szybie 1.4 w Nadrybiu 
Figure 2.  
 
 

 
Rys. 3. Wlot na poz. 864 m w szybie 1.4 w obudowie żelbetowej 
Figure 3.  
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Modyfikacją omawianych wlotów żelbetowych jest również żelbetowy wlot dwustronny w 
szybie 1.4 na poziomie 910 m.  
Projekt techniczny żelbetowego wlotu dwustronnego w szybie 1.4 na poz. 910 m został opracowa-
ny przez Biuro Studiów i Typizacji Katowice. Projekt ten wykonano w oparciu o przybliżony pro-
fil geologiczny szybu 1.4 stwierdzony w otworze badawczym L-11. Zgodnie z kartą otworu L-11 
wlot zlokalizowany został w warstwach iłowców i mułowców z przerostami węgla i gleby stigma-
riowej. Warstwy te zalegają w interwale 900,20÷912,15 m. Wlot dwustronny obejmuje również 
odcinek szybu od głębokości 902,20 do 910,70 m. 
Własności fizyko-mechaniczne skał w rejonie wlotu na poziomie 908 m w szybie 1.4 określone na 
podstawie warstwy 49 zalegającej między poziomami 900,20 m i 918,70 m (dane z otworu Lu- 
blin-11) przedstawiają się następująco: 
 - litologia - iłowiec szary z przewarstwieniami mułowca 

i 0,25 m węgla, średniozwięzły, 
 - rodzaj skały dla MC - 1, 
 - upad warstwy - 11°, 
 - ciężar objętościowy γo - 2,54 t/m3, 
 - ciężar właściwy γw - 2,67 t/m3, 
 - porowatość n - 4,8 %, 
 - wytrzymałość skał na ściskanie Rc - 24,2 MPa, 
 - współczynnik zwięzłości f - 2,5, 
 - wilgotność naturalna - 1,92 %. 
 
 

 
 
Rys. 4. Wlot na poz. 910 m w szybie 1.4 w obudowie żelbetowej zamkniętej, strona „S” 
Figure 4.  
 
 

Bezpośrednio nad i pod wlotem znajdują się szczeliny dylatacyjne wypełnione drewnem. Kon-
strukcję wlotu stanowi obudowa żelbetowa z betonu B-250, a stalowe pręty zbrojenia posiadają 
średnice Ø20, Ø14 i Ø8 mm. Wlot wykonany jest jako wydzielony obiekt z kołowymi odcinkami 
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poziomymi Ø4,22 m o długości po 16 m oraz oddylatowaną częścią szybową o długości 9 m z po-
zostawionymi oknami wlotowymi długości 1,5 m. 

Wlot wykonywano etapami tj. najpierw część szybową, a następnie odcinki poziome. Odcinki 
poziome wlotu wykonywano warstwami w obudowie wstępnej. Obudowę wstępną wlotu stanowiły 
3 elementowe odrzwia z profilu V29 połączone ze sobą na zakładkę wynoszącą 0,50 m. Pierwsza 
warstwa odcinka poziomego wlotu posiadała wysokość 4,10 m i długość 4,50 m. Druga warstwa 
posiadała wysokość 1,90 m i długość 4,50 m. 

Po wykonaniu części poziomej wlotu dwustronnego w obudowie wstępnej, zabudowano po-
dwójną siatkę zbrojenia ostatecznego, a następnie zmontowano szalowanie i wloty zabetonowano. 
Betonowanie odcinków poziomych wlotów odbywało się segmentami o długości 3 m. Wlot na 
poz. 910 m wykonywano w roku 1983. Po 27 latach eksploatacji, obudowa żelbetu nie wykazuje 
uszkodzeń ani spękań. Wlot ten posiada jednak zbyt małe gabaryty, dlatego na poziomie 960 m 
wykonano wlot nowej konstrukcji i o znacznie większych gabarytach. 

Podobne konstrukcje wlotów szybowych wykonano w szybach 2.1 i 2.2 w Stefanowie przy 
wykonywaniu wlotów o mniejszych gabarytach. W szybie 2.1 na poz. 540 m (wlot do zlikwidowa-
nej komory pomp), na poz. 820 m (wlot kanału rurowego), na poz. 904 (wlot do chodnika techno-
logicznego) i w szybie 2.1 na poziomie 540 m (wlot do zlikwidowanej komory pomp), oraz na 
poz. 841 m (wlot kanału rurowego). 
 
 
4. NOWE KONSTRUKCJE WLOTÓW SZYBOWYCH 
 
Po nieudanych konstrukcjach wlotów żelbetowych rozpoczęto intensywne prace studialne nad 
kształtem, wielkością i konstrukcją wlotów szybowych dla potrzeb LZW. Dokonano analizy ponad 
20 rozwiązań konstrukcyjnych obudów wlotów szybowych. Na podstawie zebranych materiałów 
i wniosków, zaproponowano rozwiązania obudowy o kształtach eliptycznych lub kołowych za-
mkniętych. Przyjęto założenie, że wloty oddziałują na rurę szybową na odległość 20÷25 m. Zale-
cono aby nowoprojektowane wloty szybowe nie posiadały murów prostych oraz żeby ich gabaryty 
były minimalne. Zalecono również minimalizowanie gęstości siatki wyrobisk przyszybowych oraz 
niedopuszczanie do realizacji takich wyrobisk na podszybiu po wykonaniu wlotu. Wloty szybowe 
niezależnie od ich cech funkcjonalnych powinny być lokalizowane w odpowiednich warunkach 
geologicznych i hydrogeologicznych. O lokalizacji wlotu decydują takie czynniki jak: porowatość 
i wilgotność naturalna, własności fizyko-mechaniczne skał i górotworu, własności reologiczne 
skał, zaburzenia tektoniczne uskoki i zawodnienie skał. Istotnym czynnikiem wpływającym na 
pracę obudowy wlotu jest technologia robót związanych z jego wykonaniem. Technologia robót 
uzależniona jest z kolei głównie od szerokości, wysokości i kształtu wlotu oraz konstrukcji i rodza-
ju obudowy. Parametry te wpływają na przyjęcie sposobu wykonanie wlotu, tj. drążenia pełnym 
przekrojem lub warstwami. 
Propozycję konstrukcji nowego wlotu szybowego oparto na następujących zasadach: 

● rezygnacja z chodników obejściowych wokół szybu, 
● lokalizacja wlotów w skałach możliwie zwięzłych, 
● wykonanie poziomych szczelin dylatacyjnych w rurze szybowej nad i pod wlotem, 
● obudowa wlotów powinna mieć konstrukcję zamkniętą. 
Zgodnie z powyższymi propozycjami zaprojektowano stalową sztywną konstrukcję przestrzen-

ną połączenia szybu z podszybiem na poz. 960 w szybie 1.5 w Nadrybiu. Nośność obudowy dosto-
sowano do ciśnień górotworu oszacowanych na ok. 1 MPa. Zasadniczy ustrój zaprojektowano 
w postaci bryły krzywoliniowej składającej się z ram stalowych poziomych połączonych z szybem 
nad i pod wlotem oraz stalowych ram wlotowych - pionowych (rys. 5). 
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Rys. 5. Układ przestrzenny wlotów szkieletowych 
Figure 5.  
 
 

Uzupełniającą obudową opinającą zgodnie z geometrią wlotu miały być pierwotnie profile V 
połączone ze sobą sztywnymi rozporami poziomymi. Ostatecznie w tzw. części szybowej obudowę 
opinającą wykonano z konstrukcji stalowych „skrzynkowych” spawanych. Szkielet ten stanowi 
obudowę zamkniętą połączenia obejmującą cały system wyrobisk podszybowych, jak piwnice na 
urządzenia przyszybowe, chodnik obejściowy i inne. Ciśnienie boczne przejmowane jest przez 
ramy wlotowe i stalową obudowę opinającą zakrzywioną w pionie zgodnie z geometrią wlotu. 
Układ przejmuje obciążenia na sztywną ramę poziomą górną i dolną oraz na pierścienie żelbetowe 
wykonane nad i pod ramami. 

Stalowy górny i dolny pierścień z częściowo zmontowanymi żebrami ociosowymi dwustronne-
go wlotu szybowego na poz. 960m w szybie 1.4, podczas próbny montaż u wytwórcy konstrukcji, 
przedstawiają rysunki 6 i 7. 

Przykładem rozwiązań konstrukcyjnych wlotu o budowie szkieletowej jest obudowa wlotu wy-
konana w szybie 1.4 na poz. 960 m. Dla spełnienia założeń projektowych przyjęto jako ustrój no-
śny podszybia szybu 1.4 na poz. 960 m (część szybowa wlotu) konstrukcję szkieletową oraz po-
datną obudowę łukową w części poziomej wlotów. Konstrukcja szkieletowa wykonana jest z blach 
stalowych o grubościach 16, 20 i 28 mm ze stali 18G2A i składa się z następujących podstawo-
wych elementów: 

a) stalowo-żelbetowego górnego pierścienia o dużej sztywności, 
b) stalowo-żelbetowego dolnego pierścienia o dużej sztywności, 
c) dwóch stalowych ram wlotowych usytuowanych w płaszczyźnie przenikania szybu z wyro-

biskami poziomymi, 
d) stalowych żeber ociosowych. 
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Rys. 6. Dolny pierścień z częściowo zmontowanymi żebrami ociosowymi wlotu na poz. 960 m w szybie 1.4 
Figure 6.  
 
 

 
 
Rys. 7. Górny pierścień wlotu na poz. 960 m w szybie 1.4 - próbny montaż 
Figure 7.  
 
 

Ramy poziome: górna i dolna ustawione są w rozstawie pionowym ok. 6 m. Dla połączenia 
elementów ram wlotowych i żeber ociosowych z ramą dolną zaprojektowano użebrowane blachy 
łącznikowe spawane na montażu i likwidujące przyjęty na montażu luz montażowy wynoszący 
ok. 100 mm. Elementy stalowe w płaszczyznach pionowych tj. ramy wlotowe i żebra ociosowe 
rozparte są poziomymi stalowymi rozporami z blach w kształcie litery H dopasowanymi indywi-
dualnie podczas montażu. Po zmontowaniu całej konstrukcji szkieletowej obudowy wlotu, do ze-
wnętrznych jej części przyspawano punktowo blachy stalowe o grubości 3÷5 mm, które spełniały 
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rolę blach szalunkowych, a następnie przestrzeń między ociosem a tymi blachami zalano betonem 
B-15. Całość konstrukcji szkieletu nośnego obudowy wlotów jest dylatowana w poziomie od rury 
szybowej wkładkami upodatniającymi, powyżej górnego i poniżej dolnego pierścienia stalowo-
żelbetowego. Podstawowe znaczenie dla przejmowania ciśnień górotworu mają dwa stalowo-
żelbetowe pierścienie usytuowane powyżej i poniżej wlotu, których sztywność znacznie przekracza 
sztywność pozostałych elementów stalowego ustroju nośnego i sąsiadujących odcinków betonowej 
obudowy szybowej. Przy takim rozwiązaniu istnieje możliwość wymiany czy też rekonstrukcji 
uszkodzonych elementów, a także przystosowania wlotu do opuszczania materiałów o długości 
rzędu 8 m. Elementy stalowe usytuowane w płaszczyznach pionowych tj. ramy wlotowe i żebra 
ociosowe rozparto poziomymi stalowymi rozporami. 
 
 

 
 
Rys. 8. Układ przestrzenny części szybowej i poziomej wlotu o budowie szkieletowej 
Figure 8.  
 
 

Pier cieniowa rama pozioma górna „G” składa się z 8 elementów stalowych. Elementy posia-
dają konstrukcję korytkową użebrowaną o zmiennym przekroju poprzecznym przy czym  
Fmin = 616 cm2 - rys. 9.1. Od stropu do poszczególnych elementów ramy „G” przyspawane są 
warsztatowo (po próbnym montażu) gniazda ramy wlotowej i żeber ociosowych oraz uchwyty na 
bolce dla podwieszenia w trakcie ostatecznego montażu elementów ram wlotowych i żeber ocio-
sowych. Rama „G” wraz z elementami wewnętrznego płaszcza stalowego „P1” i „P2” stanowi 
konstrukcyjną całość z żelbetową stopą górną. Podział ramy na elementy został dokonany 
z uwzględnieniem dopuszczalnego ciężaru i wymiarów gabarytowych umożliwiających opuszcza-
nie poszczególnych w miejsce montażu w szybie. 

Pier cieniowa rama pozioma dolna „D” składa się z 8 elementów stalowych. Elementy ramy 
„D” posiadają konstrukcję korytkową użebrowaną o zmiennym przekroju poprzecznym, przy czym 
Fmin = 632 cm2. Podział ramy na elementy został dokonany podobnie jak dla ramy górnej 
z uwzględnieniem rygorów gabarytowych i ciężarowych określających możliwości opuszczania 
ich na miejsce montażu w szybie. Rama „D” ściśle współpracuje z żelbetową stopą dolną. 
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1. Pierścieniowa rama pozioma górna „G” 2. Pierścieniowa rama pozioma dolna „D” 

 

3. Pionowa rama wlotowa „W” 4. Żebro ociosowe „O” 
 
Rys. 9. Przekroje poprzeczne elementów konstrukcyjnych szkieletowych wlotów szybowych 
Figure 9.  
 
 

Pionowa rama wlotowa „W” będąca częścią szkieletu nośnego konstrukcji stalowej wlotu zo-
stała zaprojektowana jako element o dużej sztywności łączący ramy „G” i „D”. Przekrój poprzecz-
ny ramy „W” przyjęto skrzynkowy o powierzchni F = 544 cm2. Element „W” rys. 9.3. wyposażony 
jest w uchwyty na bolec Ø70 mm przyspawane warsztatowo po montażu próbnym z ramą „G”, 
zapewniającym dokładne pasowanie bolca przetkniętego w czasie montażu ostatecznego i łączące-
go element „W” z ramą „G”. Górna płaszczyzna czołowa zakończona jest blachą naprowadzającą 
element „W” do gniazda ramy „G”. Od strony wewnętrznej elementy „W” mają przyspawane 
uchwyty na bolce Ø36 mm służące do podwieszania elementów w trakcie montażu ostatecznego. 

ebra ociosowe „O” są elementami łukowymi i usytuowanymi w płaszczyznach pionowych 
szkieletu nośnego łączącymi ramy „G” i „D”. Sztywność ich jest znacznie mniejsza od sztywności 
ramy „W”, co ułatwia ewentualną wymianę tych elementów w trakcie eksploatacji. Przekrój po-
przeczny żebra „O” przyjęto skrzynkowy o powierzchni F = 308 cm2. Do elementu „O” przyspa-
wane są warsztatowo, po montażu próbnym z ramą „O”, uchwyty na bolec Ø50 mm służący do 
połączenia ostatecznego elementu „O” z ramą „G”. Od strony wewnętrznej element „O” ma przy-
spawane uchwyty na bolec Ø30 służące do podwieszania elementów w trakcie montażu ostatecz-
nego. 
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Rys. 10. Wlot na poz. 880 m w szybie 2.2 - część pozioma 
Figure 10.  
 
 

 
 
Rys. 11. Szyb 2.2 wlot na poz. 990 m - strona „N” 
Figure 11.  
 
 

Rozpory poziome pomi dzy ebrami „G” zostały usytuowane na poziomie blach przyspawa-
nych warsztatowo do żeber ociosowych i ramy wlotowej. Przewidziano po dwie rozpory poziome 
między elementami żeber ociosowych „O” i ram „W”. Z uwagi na wachlarzowy układ żeber ocio-
sowych oraz tolerancję montażu, indywidualnie dopasowywano blachy trapezowe między blachy 
żeber ociosowych i ram wlotowych. Przekrój rozpory wynosi ok. 180 cm2. 
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Równocześnie z projektowaniem obudowy szkieletowej trwały prace nad obudową stalową 
dwupłaszczową. Pierwszym wlotem szybowym wykonanym w tej obudowie jest jednostronny wlot 
wentylacyjny na poz. 795 m w szybie 1.3 (rys. 12). 
 
 

 
 
Rys. 12. Przekrój podłużny i poprzeczny wlotu szybowego na poziomie 795 m w szybie 1.3 
Figure 12.  
 
 

Na dużych głębokościach, w otoczeniu wykonywanych wyrobisk wytwarza się graniczny stan 
naprężeń, któremu towarzyszą intensywniejsze ciśnienia na obudowę i trudności w utrzymaniu 
stateczności wyrobiska. Duże głębokości i związane z nią ciśnienia deformacyjne zależą w dużym 
stopniu od własności fizyko-mechanicznych skał, struktury spękań, zaburzeń tektonicznych, rodza-
ju obudowy itp. Wieloletnie doświadczenia i obserwacje zachowania się wyrobisk na głębokich 
poziomach dowodzą, że o wielkości ciśnień i deformacji górotworu decyduje oprócz podporności 
obudowy również system wzajemnego oddziaływania obudowy i górotworu oraz odprężenie się 
górotworu przed zabudową obudowy ostatecznej. W celu umożliwienia odprężenia się górotworu 
i obniżenia ciśnień deformacyjnych zaprojektowano wykonanie w szybie 1.3 na poz. 795 m odcin-
ka szybu o wysokości 11,0 m i wlotu szybowego długości około 16,5 m w obudowie wstępnej 
o mniejszej podporności. Występujące deformacje górotworu mogą wywołać uszkodzenia w obu-
dowie wstępnej betonowej szybu, w związku z powyższym w obliczeniach dla tego wlotu nie przy-
jęto tej obudowy do współpracy z obudową ostateczną stalową. Wlot zlokalizowano w warstwie 
iłowca szarego średniozwięzłego, miejscami spękanego, z nielicznymi sferosyderytami ilastymi 
Ø20 cm o grubości około 12,4 m. Bezpośrednio nad iłowcem zalega pokład węgla (374) grubości 
60 cm, pod iłowcem występują liczne warstewki węgla oraz pokład 375/l. W okresie powstawania 
projektu profil geologiczny został określony na podstawie przekroju geologicznego szybu 1.2. 
Wlot usytuowany został w części środkowej warstwy iłowca i w przypadku stwierdzenia robotami 
górniczymi innego zalegania tej warstwy w szybie 1.3 projektant zastrzegł możliwość wprowadze-
nia korekty. Wstępną konstrukcję obudowy szybu na wysokości h = 11,0 m stanowiła obudowa 
betonowa, wzmocniona siatką zbrojeniową, usytuowaną w odległości 5 cm od strony wewnętrznej 
szybu. Konstrukcję obudowy wlotu stanowiły odrzwia obudowy stalowej kołowej V29, 
6-segmentowej, usytuowane w odstępach co 0,5 m. Ze względu na konieczność umożliwienia wy-
konania spoin blach zewnętrznych, łączących trzy pierwsze pierścienie przy szybie w jedną litą 
rurę wlot w obudowie wstępnej zaprojektowano o średnicy Ø5,5 m na odcinku przyszybowym, 
długości około 2,5 m, natomiast na dalszym odcinku średnicy Ø5,0 m. Szyb na odcinku wlotu wy-
konano o średnicy D = 8,5 m w obudowie wstępnej betonowej. Pogłębianie szybu na tym odcinku 
prowadzono odcinkami, zgodnie ze stosowną technologią robót przy głębieniu szybów. Po zejściu 
z robotami w szybie do głębokości około 0,5 m poniżej osi wlotu przystąpiono do drążenia górnej 
warstwy wlotu szybowego w obudowie 1/2 ZOKP-V29, na projektowaną jego długość 16,5 m. 
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W następnej kolejności przystąpiono do drążenia warstwy dolnej wlotu i prowadzono zamykanie 
odrzwi obudowy stalowej. Po wykonaniu wlotu w obudowie wstępnej przeprowadzono dalsze po-
głębianie szybu do rzędnej dolnego pierścienia stalowej obudowy ostatecznej szybu. Na przygoto-
wanym wcześniej podłożu (na dnie szybu) wykonano montaż pierwszego pierścienia ostatecznej 
obudowy stalowej. Po dokładnym wypoziomowaniu pierścienia i zespawaniu segmentów, prze-
strzeń między pierścieniem, a obudową wstępną wypełniono do wysokości około 70 cm betonem 
klasy minimum B-200. W drugiej kolejności prowadzono montaż segmentów następnych pierście-
ni. Roboty spawalnicze prowadzono po zmontowaniu kolejnego lub kilku kolejnych pierścieni. 
Duże wymiary przekroju poprzecznego i długi okres eksploatacji wymaga projektowania wlotów 
w obudowie o dużej wytrzymałości, niewymagającej jakichkolwiek wzmocnień lub przebudów. 
W warunkach ciśnień deformacyjnych, występujących w kopalni „Bogdanka” zaprojektowano 
wlot w obudowie stalowej kołowej, połączonej w jeden przestrzenny monolit z obudową stalową 
rury szybowej. Tak ukształtowany wlot oddzielono od zasadniczej rury szybowej poziomymi dyla-
tacjami. Obudowę wlotu zaprojektowano jako stalową dwuwarstwową, wykonaną z blachy we-
wnętrznej grubości: d = 20 mm, zewnętrznej grubości, d = 16 mm i żeber z profilu walcowego 
220 mm, usytuowanych w odstępach co 0,5 m. Pierścień obudowy szybowej (pełny przekrój) zło-
żony jest z 10 prefabrykowanych segmentów o wymiarach: 
 - długość wewnętrzna łuku - 2362 mm, 
 - długość zewnętrzna łuku - 474 mm, 
 - wysokość segmentu - 1000 mm, 

Skomplikowana geometria wlotu, ukształtowana przez wzajemne przenikanie się pionowego 
walca rury szybowej i poziomego walca wlotu wymagała szczegółowych obliczeń analitycznych 
dla zwymiarowania każdego elementu blach, tworzących prefabrykowany segment konstrukcji 
przenikania walców. W zewnętrznej blasze powłokowej wykonano wycięcia, w celu wypełnienia 
betonem zamkniętych przestrzeni w konstrukcji skrzynkowej segmentów. Nad wlotem oraz poni-
żej wlotu wykonano poziome oddylatowanie przestrzennej konstrukcji obudowy wlotów od rury 
szybowej wkładką drewnianą, w celu wyeliminowania ściskań w rurze szybowej od wpływu zmian 
grubości warstwy górotworu na wysokości wlotu, wywołanych przemieszczaniem się skał na boki. 
 
 

 
 
Rys. 13. Segmenty stalowej obudowy dwupłaszczowej dla kieszeni skipowej szybu 2.1 w Stefanowie 
Figure 13.  
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Wielkość obciążeń poziomych na wlot określono dla szybu według normy branżowej: 
BN-71/0434-02 „Szyby górnicze. Obudowa. Obci enie”. Obudowa przenosi obciążenie zewnętrz-
ne rzędu 3 MPa. Następnym wyrobiskiem wykonanym w obudowie dwupłaszczowej był wlot kie-
szeni skipowej do szybu 1.3 zlokalizowany na poziomie 970 m. Jedynym elementem dodatkowym 
zabudowanym w tym wlocie jest eliptyczna rama, która obejmuje cały wlot i jest niewidoczna 
gdyż znajduje się pod obudową dwupłaszczową wypełnioną betonem. W roku 2008 w oparciu 
o doświadczenia z obudową wlotu kieszeni skipowej do szybu 1.3, wykonany został prawie iden-
tyczny wlot kieszeni skipowej do szybu 2.1 na poz. 1040 m w Stefanowie. 
 
 

 
 
Rys. 14. Próbny montaż segmentów obudowy stalowej dwupłaszczowej kieszeni skipowej 

na poz. 1040 m w szybie 2.1 w Stefanowie. 
Figure 14. A 

A 
 
 
5. AKTUALNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z OBUDOWĄ WLOTÓW SZYBOWYCH 
 
Obecnie po ponad 25 letnim okresie eksploatacji można stwierdzić, że przyjęty przed laty do sto-
sowania w trudnych warunkach górniczo-geologicznych sposób połączenia szybu z podszybiem 
w konstrukcji stalowej, stanowiącej sztywny szkielet przestrzenny zdał egzamin. Ustrój ten, posia-
dający wysoką podporność i stosunkowo małą odkształcalność obejmuje odcinek szybu i wyrobi-
ska poziomego wlotu, zapewnia przejęcie wszechstronnych, często bardzo wysokich ciśnień de-
formacyjnych, pomimo znacznego osłabienia otworami szybu i wlotów. Nie mniej jednak w nie-
których wlotach wykonanych w tej szkieletowej konstrukcji obserwuje się po latach eksploatacji 
pewne zmiany. 

Przykładem zmian zachodzących w konstrukcji obudowy tych wyrobisk jest wlot szybowy na 
poz. 960 m w szybie 1.3. Wlot ten wykonany w stalowej obudowie szkieletowej zlokalizowany jest 
w szybie 1.3 na poz. 960 m w odległości ok. 15 m od wlotu do kieszeni skipowej (rys. 15). Wlot 
ten pełni funkcję wentylacyjną oraz technologiczną związaną z obsługą górniczego, szybowego 
wyciągu skipowego. Wlot ten pełni więc w szybie niezastąpioną funkcję. 
Warunki geologiczne w rejonie wlotu na poz. 960 m w szybie 1.3 przedstawia rysunek 16. 
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Rys. 15. Lokalizacja wlotu szybowego na poz. 960 m w szybie 1.3 w sąsiedztwie wlotu do kieszeni skipowej 
Fugure 15. 
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Rys. 16. Warunki geologiczne w rejonie wlotu na poz. 960 m w szybie 1.3 
Figure 16.  
 
 

Wlot na poz. 960 m wykonany został w warstwie iłowca, zalegającego w przedziale głębokości 
943,0÷956,9 m. Spąg wlotu znajduje się na głębokości 955,4 m. 

Roboty prowadzono w głębionym szybie przy użyciu tymczasowych urządzeń wyciągowych 
kubłowych. Elementy konstrukcji wlotu opuszczano na zawiesiach po wypięciu kubłów. Kon-
strukcję nośną wlotu stanowią stalowe ramy, oparte na zewnątrz o wykonaną za nimi warstwę be-
tonu. Wysokość wlotu wynosi 4,5 m, natomiast poziomy odcinek wykonano w obudowie kołowej 
Ø5,0 m na odległość 10 m od obmurza szybowego. Przed wykonaniem wlotu wykonano chodnik 
dojściowy na odległość około 9 m od osi szybu, skąd odwiercono poziome otwory odprężające 

SEP 2011, Sesja: Zagrożenia klimatyczne i wyrzutowe w kopalniach głębokich

– 1839 –



 

 

w obrębie wlotu i szybu. Po odwierceniu otworów czoło chodnika dojściowego zabezpieczono 
dźwigarami z szyn S30 i siatką mocowaną do dźwigarów i podkładami, a w odległości minimum 
11 m od czoła chodnika (około 20 m od osi szybu 1.3) zbudowano tamę z drzwiami, która zabez-
pieczała miejsce robót w trakcie zbicia wlotu z chodnikiem i służyła do utrzymania wentylacji ko-
palni. 

Technologia robót związanych z wykonywaniem tego wlotu była podobna do technologii wy-
konywania wlotu na poziomie 910 m tym samym szybie, przy zachowaniu następującej kolejności 
robót: 

a) wykonanie ramy górnej wlotu „G”, 
b) wykonanie obudowy wstępnej części szybowej wlotu, 
c) wykonanie ramy dolnej wlotu „D”, 
d) montaż ram wlotowych „W” i ociosowych „O”, 
e) wykonanie części poziomej wlotu - warstwy górnej i następnie dolnej, 
f) zabudowa ram ostatecznych części poziomej, 
g) wykonanie części poziomej wlotu do pełnego zakresu, 
h) wykonanie warstwy górnej, 
i) wykonanie warstwy dolnej,  
j) zabudowa ram ostatecznych. 

Wlot jednostronny w szybie 1.3 na poz. 960 m wykonywano w latach 1986÷1987. W kwietniu 
1986 r. po zgłębieniu szybu do poz. 950,90 m zmontowano konstrukcję stalową górnej stopy, wy-
konano zbrojenie i zabetonowano wlewając ok 98 m3 betonu. W maju głębiono szyb w obudowie 
wstępnej na odcinku 4,5 m części szybowej wlotu. Obudowa wstępna, betonowa na tym odcinku 
posiada średnicę wewnętrzną Ø10,80 m i grubość 0,40 m. Następnie wykonano wyłom dla zabu-
dowania ramy dolnej oraz zamontowano żebra ociosowe i wlotowe. Po zakończeniu robót spawal-
niczych związanych z montażem ramy dolnej przystąpiono do jej zabetonowania. W czerwcu 
1986 r. wykonano odcinek wlotu w części poziomej na długości 5m w obudowie wstępnej V29 
i średnicy Ø6,10 m, a w lipcu zamontowano 4 ramy „CH”. W miesiącu lipcu wtłoczono za blachy 
szalunkowe w części szybowej wlotu ok. 50 m3 betonu. Wypełniono w ten sposób przestrzeń po-
między żebrami wlotowymi i ociosowymi, a wstępną obudową w szybie. Z uwagi na konieczność 
pilnego przekazania szybu kopalni, równolegle prowadzono również roboty związane z wykony-
waniem wlotu na poz. 910 m oraz w samym szybie. Do 30 czerwca 1986 zakończono wykonywa-
nie wyłomu i obudowy wstępnej w części poziomej wlotu. Montaż obudowy ostatecznej wlotu 
dokończono w styczniu 1987 r., zabudowując pozostałe ramy „CH”. 

Prowadzona przez kilka miesięcy analiza wyników pomiarów wykazała zmianę położenia pier-
ścieni. Odkształcenia żeber widoczne są głównie w środkowych ich częściach w postaci pofałdo-
wania blach żeber. Pomiar odległości wykonany pomiędzy kolejnymi żebrami w środkowej ich 
części wykazał znaczny rozrzut wymiarów. Pomiary odległości w górnej części konstrukcji po-
między żebrami zgadzały się z projektowanymi wartościami. Projekt techniczny obudowy wlotu 
nie przewidywał wypełnienia konstrukcji stalowej wlotu spoiwami. 

Obudowę wlotu szybowego można podzielić na dwa segmenty tj. część szybową i część po-
ziomą. Oba segmenty w zakresie współpracy z otaczającym górotworem współpracują ze sobą 
nierozerwalnie. Warunki pracy konstrukcji obudowy wlotu szybowego w części szybowej są od-
mienne od panujących w części poziomej. Dlatego należy szczegółowo analizować zauważone 
deformacje w obu segmentach, ponieważ zmiany deformacyjne jednego segmentu pociągają za 
sobą zmiany w drugim. 

Obudowa części szybowej wlotu jednostronnego na poziomie 960 m w szybie 1.3 zbudowana 
jest w oparciu o 19 szt. żeber ociosowych wypierających dwie ramy pierścieniowe tj. górną i dolną 
(rys. 17). Konstrukcja żeber umożliwia ograniczenie oddziaływania ruchów górotworu na parame-
try wlotu szybu. Od kilku miesięcy zauważalny jest wzajemny ruch pierścieni względem siebie. 
Ruchy widoczne są dzięki specjalnie do tego celu przygotowanemu przyrządowi, a wyniki pomia-
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rów są dalej odczytywane, zapisywane i analizowane Osiadanie górnego pierścienia w ciągu 
ok. 500 dni obserwacji wyniosło około 80 mm. Dla ograniczenia tego zjawiska zaprojektowano 
podparcie obudowy w części szybowej przy pomocy stojaków rurowych dodatkowo wypełnionych 
spoiwem. 
 
 

 
Rys. 17. Zabudowa stojaków podporowych w części szybowej wlotu na poz. 960 w szybie 1.3 
Figure 17.  
 
 

Obudowa części poziomej wlotu składa się z dziesięciu czteroczęściowych jednakowych ram 
kołowych opisanych szczegółowo w części I projektu. Zmiany deformacyjne konstrukcji obudowy 
w części szybowej wlotu mają niewątpliwy wpływ na konstrukcję części poziomej i odwrotnie. 
Wyrobisko części poziomej wlotu odsłonięto ostatnio w części spągowej. Stwierdzono, że elemen-
ty konstrukcyjne wlotu przysypane dotychczas urobkiem wykazują silne skorodowanie. Stwier-
dzono również deformacje konstrukcji obudowy kołowej w szczególności na połączeniach po-
szczególnych jej segmentów. Zjawisko to jest szczególnie intensywne w odsłoniętej części spągo-
wej w której z powodu agresywnego wobec stali środowiska, zauważono znaczne jej ubytki 
w konstrukcji obudowy. Osłabiona konstrukcja obudowy części poziomej przy wzmożonych ci-
śnieniach górotworu spowodowała nasilenie jej deformacji. 
Stan obudowy części poziomej wlotu obrazują załączone zdjęcia (rys. 18 i 19). Rysunek 18 przed-
stawia pofalowane blachy szalunkowe pomiędzy ramami kołowymi świadczące o postępującej 
deformacji obudowy. Na rysunku 19 widoczna jest część spągowa wlotu w kierunku szybu gdzie 
można zauważyć wyraźną granicę oddzielającą fragmenty obudowy kołowej znajdujące się ponad 
20 lat w urobku. Poziom strzałki pod cyfrą „8” to poziom spągu wyrobiska. Środowisko w którym 
były przysypane ramy kołowe okazało się silnie agresywne wobec stali. 
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Rys. 18. Widok deformacji blach szalunkowych pomiędzy ramami kołowymi wlotu na poz. 960 w szybie 1.3 
Figure 18.  
 
 

 
 
Rys. 19. Widok skorodowanej części spągowej wlotu na poz. 960 w szybie 1.3 
Figure 19.  
 
 

Zaprojektowaną obudowę wzmacniającą część poziomą wlotu stanowią specjalne stalowe pier-
ścienie z których każdy składa się z 4 segmentów. Dla lepszego przylegania połączeń poszczegól-
nych segmentów zaprojektowano włożenie wkładek upodatniających. W celu zwiększenia podpor-
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ności obecnie istniejącej obudowy wlotu zaprojektowano dodatkowe pierścienie obudowy kołowej 
wkomponowane pomiędzy istniejące (rys. 20). Konstrukcja zostanie wypełniona spoiwem o wy-
trzymałości na ściskanie minimum 60 MPa. Szczegóły techniczne dotyczące wzmocnienia obudo-
wy tego wlotu zawierają: „Projekt techniczny wzmocnienia konstrukcji wlotu” oraz „Technologia 
robót zwi zanych ze wzmocnieniem konstrukcji wlotu” zatwierdzone przez Kierownika Ruchu Za-
kładu Górniczego. 
 

 
Rys. 20. Pierścienie wzmacniające obudowę wlotu na poz. 960 w szybie 1.3 
Figure 20.  
 
 
6. PODSUMOWANIE 
 
Wloty szybowe stanowią podstawowy element konstrukcyjny łączący szyb z podszybiem kopalni. 
Poprawny stan techniczny tego wyrobiska ma decydujące znaczenie dla bezpiecznego funkcjono-
wania szybu, a zatem kopalni. W latach 70 i na początku lat 80, a więc w początkowym okresie 
budowy LZW, brak było jakichkolwiek doświadczeń w zakresie wykonywania wlotów szybo-
wych, w związku z czym przyjęto typowe rozwiązania stosowane w kopalniach Górnego Śląska. 

W trakcie budowy sieci wyrobisk podszybia szybu 1.2 poważnym problemem dodatkowo stało 
się wypiętrzanie spągu. W trakcie wykonywanych pobierek spągu wydobyto setki metrów sze-
ściennych urobku. Ubytek tak dużej masy skalnej w bezpośrednim sąsiedztwie szybu nie pozosta-
wał bez wpływu na pogorszenie się warunków pracy zarówno rury szybowej jak i przynależnych 
do niej wlotów szybowych. Dopiero zastosowanie obudów zamkniętych wyrobisk korytarzowych 
oraz wlotów szybowych pozwoliło na wyhamowanie tego procesu. 

Ponad 25 letnia bezawaryjna eksploatacja wlotów szybowych w LW „Bogdanka” S.A w bardzo 
trudnych warunkach górniczo-geologicznych na dużych głębokościach, świadczy o trafności przy-
jętych rozwiązań konstrukcyjnych. 

Z uwagi na trudne warunki górniczo-geologiczne, wloty te wymagają stałego monitoringu i po-
dejmowania natychmiastowych działań naprawczych w przypadku zauważonych jakichkolwiek 
zmian w geometrii obudowy. Obecnie w kopalni prowadzony jest monitoring głównych wyrobisk 
górniczych przy użyciu instrumentów laserowych. Cykliczne skanowanie obudowy pozwoli na 
dokładne określenie zmian zachodzących w obudowie szybów i wlotów szybowych. Dodatkowo, 
mając na uwadze dużą dokładność przyrządów pomiarowych, możliwe będzie określenie kierun-
ków oddziaływania wzmożonych ciśnień górotworu. 

Wloty szybowe konstrukcji szkieletowej oraz dwupłaszczowej wymagają, oprócz stałego moni-
toringu, konserwacji z uwagi na stalową konstrukcję. 
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Zarządzanie zdrowiem pracowników w aspekcie narastającego 
zagrożenia klimatycznego w kopalniach 
KGHM Polska Miedź S.A. 
 
Leszek Gruszczyński, dr n. med. specj. med. racy 
Miedziowe Centrum Zdrowia S.A, mcmp@mcz.pl 

 
 
 
 
 

Praca w kopalniach miedzi stwarza określone, ogólnie znane problemy dla zdrowia pracowników 
związane z zagrożeniami fizycznymi i pyłami. Stosowane środki techniczne i indywidualne 
zmniejszające narażenie na hałas i pyły zwłókniające w naszej ocenie (smp – służb medycyny pra-
cy1) w najbliższych latach winny skutkować zmniejszeniem się liczby chorób zawodowych: pylicy 
i zawodowego uszkodzenia słuchu. Innymi zagrożeniami, które jednak nie będą tematem niniej-
szego doniesienia, pozostają czynniki psychospołeczne, które z racji swej intensywności w kopal-
niach miedzi i niedocenienia ich znaczenia stają się coraz częściej źródłem indywidualnych pro-
blemów pracowników oraz nieuświadamianych dostatecznie problemów zarządzania pracownika-
mi. Ponieważ oddziaływają one na zdrowie pracowników poprzez mechanizm stresu zawodowego 
przypomnę tylko co należy rozumieć poprzez zagrożenie psychospołeczne. 

 

Czynniki ps ychospo eczne
1. Właściwości ludzkie czyli tzw różnice indywidualne związane z jednostką

a) typ osobowości
b) sposób zachowania charakterystyczny dla jednostki
c) poglądy oraz uznawane wartości i postawy
d) status społeczno-ekonomiczny
e) czynniki genetyczne

2. Cechy pracy
3. Uwarunkowania rodzinne
4. Czynniki środowiska komunalnego
5. Cechy kulturowe (kraj, lokalna społeczność itp

 
 

Rys. 1. Czynniki psychospołeczne 

                                                           
1 opiekę profilaktyczną nad pracowniami KGHM S.A. sprawuje Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie 
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Podczas badań okresowych realizowane są badania psychologiczne u pracowników kierowa-
nych przez zakład pracy. Badania wykonywane są w tym samym dniu – wcześniej na badania pra-
cownik musiał wykorzystywać dwa dni. Badania psychologiczne wykonywane są na podstawie 
osobnych przepisów, ale lekarz zakładowy do psychologa kieruje również tych pracowników, co 
do których potrzeba badania wynika z innych przesłanek. Czasami wynika to z analizy niektórych 
wypadków w pracy, do której zobowiązani są lekarze podczas rutynowych wizyt w działach bhp 
kopalni lub przy okazji wizytacji stanowisk pracy. Lekarz jest przynajmniej raz w tygodniu w bhp 
któregoś z zakładów i realizuje w miesiącu kilka wizytacji stanowisk w pracy.  

 

S tres  w miejs cu pracy

czynniki psychospołeczne związane z pracą:
cechy związane z pracą i sytuacją w jakiej jest ona wykonywana

Istniejąca cecha czy sytuacja w pracy jeżeli jest postrzegana przez pracownika
uświadomienie sobie znaczenia tej cechy skutkuje

określonym pobudzeniem emocjonalnym
co powoduje stan mobilizacji organizmu

Cecha pracy, która dla pracownika nie ma istotnego znaczenia
nie jest określana mianem czynnika psychospołecznego

To stwierdzenie powoduje, ze badanie tej samej cechy w grupie pracowników
stwarza określone utrudnienie

 
Rys. 2. stres w pracy a czynniki psychospołeczne 

W Miedziowym Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie obok standardowych badań okresowych 
wykonywane są badania popołudniowe w systemie tzw. Badań szybowych – badania po pracy 
i przed pracą (tzw. badania szybowe), badania wydolnościowe w komorze cieplnej oraz oznaczanie 
maksymalnego pułapu tlenowego. W rejonie szybu kopalnianego w punktach pielęgniarskich zwa-
nych w kopalniach Punktami Pomocy Medycznej (PPM) lekarz jest obecny w godzinach 600-700 
lub 1200-1400 jeden lub dwa razy w tygodniu. Wykonywane są wówczas również badania okresowe 
pracowników, tzw. badania szybowe, u pracowników tuż po wyjeździe z pracy lub tuż przed zjaz-
dem pod ziemię. 

Wykonane badania bezpośrednio na stanowiskach pracy przez pracowników Katedry Fizjologii 
AM we Wrocławiu wyraźnie wskazały, że mamy do czynienia z pracownikami, których reakcje 
fizjologiczne na warunki pracy i obciążenie pracą fizyczną nakazują znacznie aktywniejszy udział 
lekarza zakładowego w opiece profilaktycznej niż tylko ten formalnie odczytany z rozporządzenia 
ministra zdrowia o lekarskich badaniach profilaktycznych.  

Zapisane przed laty (1996 rok) ogólne zapisy nie oddają precyzyjnie uwarunkowań dotyczą-
cych pracy pod ziemią, które należy oceniać indywidualnie przy orzekaniu o zdolności do pracy 
górnika. Od kilku lat służba medycyny pracy (i nie tylko ona) dysponuje wynikami badań na sta-
nowiskach pracy potwierdzających zmiany fizjologiczne u pracowników wskazujące na ciężką 
pracę fizyczną wykonywaną w trudnych warunkach klimatycznych. Należą do nich pomiary tem-
peratury wewnętrznej pracownika przekraczające 38,5oC przez 30 min oraz tętno powyżej 150-
170/min utrzymujące się przez 30-60 i więcej minut w ciągu zmiany roboczej. 
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VitalSense

W trakcie badań wykonywanych przez zespół z Katedry Fizjologii AM we Wrocławiu,
którymi objęto 57 osób pracujących bez osłon klimatycznych zróżnicowanych pod względem 

wieku, 
wagi ciała oraz stażu pracy zanotowano

a) wzrost temperatury wewnętrznej ciała najczęściej do wartości oscylujących wokół 380C
b) wzrost temperatury skóry do wartości ok. 33-370 C
c) wzrost częstości skurczów serca (HR) przede wszystkim w okresach obciążenia

czynnościami zawodowymi oraz wzrostu temperatury zewnętrznej. Przeciętny przyrost
tętna wynosił od 60-80 u/min.

d) wzrost częstości oddechów w szerokim zakresie od 12-34 rpm

Z opracowania : Badania metod telemetryczn parametrów fizjologicznych 
determinuj cych stan wydolno ci fizjologicznej pracowników zatrudnionych na nieklimatyzowanych stanowiskach pracy.

Akademia Medyczna - Katedra i Zak ad Fizjologii prof. dr hab. Ludmi a BORODULIN-NADZIEJA
dr med. Marcin STA DA dr med. Tomasz PIETRASZKIEWICZ

Zakład Fizjologii AM we Wrocławiu w porozumieniu z lekarzami sprawującymi opiekę profilaktyczną nad 
górnikami podjął się w 2008 roku oceny parametrów fizjologicznych pracowników zatrudnianych pod ziemią w 

warunkach określanych „tzk”. Przeprowadzone zostały badania z zastosowaniem telemetrycznej metody
VitalSense 

Pomiaru ciągły częstości akcji serca oraz liczby oddechów przy pomocy czujnika VitalSense-XHR 
umieszczonego na klatce piersiowej. Pomiar temperatury wewnętrznej z wykorzystaniem aparatu czujnika

kapsułowgo połykanego przez pracownika i aparatu rejestrującego noszonego na pasku podczas całej zmiany 
roboczej.

 
Rys. 3. Badania Katedry Fizjologii AM we Wrocławiu w kopalniach miedzi 

 

Praca ci ka

Praca bardzo ci ka

oC    - 38,5 - 39

Praca lekka

Praca rednia

oC    - 37,5

oC    - 38

Elektryk
Górnik
SWW
SWK
WO
MT
DG
DW
k
SWOI

37,4; 37,2; 38,8; 38;
37,8; 37,2; 37,7; 37,9; 37,5; 38,4; 38,5; 38,4; 39; 37,5 
38,2; 38; 37,6; 38,1; 38,3; 38,6; 37,8; 38,4; 38,8; 38,9
38,5; 38,3; 37,9; 38,8; 38,8; 38,5; 39,1; 39
38; 38,1; 38,5; 38,9; 37,7 
37,6; 38,1
37,8; 38,3
38,2
37,8; 37,4; 37,9; 
37,9; 38,5

 
 

Rys. 4. Temperatura wewnętrzna rejestrowana u pracowników dołowych – stały monitoring 
SWW, SWK – odpowiednio operator wiertnicy i operator wozu kotwiącego; 
WO – operator wozu odstawczego; 
Łk – operator ładowarki; 
SWOI – operator wozu do obrywki mechanicznej; 
MT – obsługa taśm;  
DG – sztygar w oddziałach górniczych;  
DW – osoby dozoru wyższego kopalni- wyżej od sztygara oddziałowego. 
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Kryteria przerwania pracy

Tętno submaksymalne to tętno którego
nie należy przekraczać przy wykonywaniu prac fizycznych

zawodowych i nie tylko zawodowych

200 – wiek 
pracownika

Temperatura wewnętrzna  38,5oC

Jest to maksymalne tętno akceptowane przez organizm; powyżej 
tętna submaksymalnego serce nie jest wypełniane krwią w sposób 

dostateczny

 
Rys. 5. Kryteria fizjologiczne wymuszające bezpieczne 

przerwanie pracy zawodowej 
 

Wiek
( w latach)

Wydolno w l/min (ml/min/kg)

b. niska niska przeci tna wysoka b. wysoka

M czy ni
20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

< 2,79
(38) - 22,8

< 2,49
(34) – 20,4

< 2,19
(30) – 18,0

< 1,89
(25) – 15,0

< 1,59
(22) – 13,2

2,80 – 3,09
(39 – 43)

2,50 – 2,79
(35 – 39)

2,20 – 2,49
(31 – 35)

1,90 – 2,19
(26 – 31)
1,60 – 1,89
(22 – 26) 

3,10 – 3,69
(44 –51)

2,80 – 3,39
(40 – 47)

2,50 – 3,09
(36 – 43)

2,20 – 2,79
(32 – 39)

1,90 – 2,49
(27 – 35)

wg Koz owskiego (tabela z IMP w odzi)
60% najni szego wska nika tabelarycznego

Nie zatrudniamy w kopalni osób 
z upo ledzeniem umiarkowanym do prac fizycznych

 
 

Rys. 6. Maksymalny pułap tlenowy – minimum dla pracy pod ziemią w warunkach „tzk” 
przyjęte w oparciu o badania własne i konsultacje Katedry Fizjologii AM we Wrocławiu 
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Normy fizjologiczne dotyczące pracy i kwalifikowania do pracy wykonywanej w szczególnych 
warunkach klimatycznych określonych nazwą temperatura zastępcza klimatu „Tzk” zostały przez 
nas opracowane w oparciu przede wszystkim o badania prof. Kozłowskiego. Przyjęliśmy, że do 
pracy w trudnych warunkach klimatycznych kopalni nie będą kierowani pracownicy bardzo słabi 
fizycznie. Kierujemy się tu oczywistą prawdą, że powstające warunki niedotlenienia górników 
z racji stwierdzanego niskiego maksymalnego pułapu tlenowego powodują znacznie wyższy koszt 
fizjologiczny pracy, a przede wszystkim rzutują na bezpieczeństwo wykonywanej w tych warun-
kach pracy. 
 

Spadek VO2max związany z wiekiem
VO2 koryg. / wiek

Y = 3,2226-0,2356*x

18-25 26-35 36-45 46-55 >55
1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

V
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Rys. 7. VO2 max – podstawowe wartości 
 

Wyżej prezentujemy wyniki własnych badań u prawie 2000 pracowników. Ich rzeczywiste 
znaczenie znajduje swój wyraz poprzez analizę dwóch kolejnych slajdów, gdzie przedstawiane są 
zapotrzebowanie na tlen u pracownika ważącego 70 kg (szacunki zaokrąglone dla ich lepszego 
zrozumienia) oraz fizjologiczne zmiany związane z niedotlenieniem organizmu w warunkach cie-
płego mikroklimatu. 
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litra VO2max /min
0,5
0,5
1,0
2,0

praca biurowa

praca fizyczna

pod warunkiem, e pracownik wa y 70 kg lub <90 kg

metabolizm

aklimatyzacja

1 litr O2 = ~5 kcal

>~3,0 litra VO2max /min

VO2 max

 
 
 

S ta n y  te rm icz n e -d y sk o m fo rt
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p o  6 -8  g od z
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p o  3 -4  g od z
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Rys. 8. Dyskomfort – stopnie i zmiany fizjologiczne 
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Rys. 9. Gabinet Badań Wydolnościowych MCMP2 MCZ S.A. w Lubinie 
 

 
Prezentowane wyżej zdjęcia pozwalają na wgląd w Gabinet Badań Wydolnościowych, gdzie 

w trakcie prawie 90 minutowego testu oznaczany jest maksymalny pułap tlenowy oraz w wa-
runkach komory cieplnej oceniana jest zdolność pracownika do pracy w warunkach ciepłego mi-
kroklimatu. Badaniom podlegają kandydaci do pracy pod ziemią, pracownicy, którzy nabyli prawa 
                                                           
2 Miedziowe Centrum Medycyny Pracy w Miedziowym Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie 
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emerytalne i postanawiają nadal pracować pod ziemią - szczególnie jeżeli praca dotyczy stanowisk 
w warunkach stosowania temperatury zastępczej klimatu. Badania rutynowo, co roku, wykonywa-
ne są u ratowników górniczych, strażaków oraz u hutników przyjmowanych do pracy na wydzia-
łach gorących. Wykonywane od wielu lat badania wydolnościowe u ratowników wskazują, że wiek 
nie ma większego znaczenia podczas aktywności zawodowej pracowników pod ziemią dla 
sprostania tym wymogom, które stawiane są pracownikowi kierowanemu do ciężkiej pracy 
fizycznej. Poza przypadkami losowymi każdy z badanych pracowników od ponad 10 lat utrzymuje 
swoją sprawność fizyczną na poziomie takim samym lub lepszym niż przed wprowadzeniem 
obowią-zkowych badań oznaczania maksymalnego pułapu tlenowego. 

W trakcie badań realizowane są seminaria z pracownikami tzn codziennie na spotkania 
z lekarzem lub lekarzem pielęgniarką typowani są pracownicy, których lekarz uznaje za właści-
wych uczestników spotkania w danym dniu. Tematyka seminariów pozostają problemy dotyczące 
chorób cywilizacyjnych, stresu, nałogów, aktywności ruchowej, nowotworów, różnych zagrożeń 
zawodowych Uzupełnieniem badań okresowych pozostają konsultacje lekarskie w przypadku wy-
padków w pracy, rehabilitacji zawodowej i przeglądów lekarskich stanowisk pracy w ramach ko-
misji bhp. Działania powyższe maja kapitalne znaczenie w sytuacji niewydolności sytemu zdrowia 
związanego z opieką proponowaną i finansowana przez NFZ. Opieka profilaktyczna nad pracow-
nikami po wypadkach w pracy pozwala na rehabilitację i diagnostykę natychmiast po zaleceniu 
takiego postępowania przez lekarza leczącego i zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego opiekę 
profilaktyczną. Dla usprawnienia procedur diagnostycznych każdy pracownik objęty opieką z ba-
dań okresowych przez cały czas trwania ważności badania może mieć natychmiast wykonane ba-
danie uzupełniające lub konsultacyjne do badania okresowego, jeżeli orzeczenie o zdolności do 
pracy wymaga takiej diagnostyki. Decyzja w takich sytuacjach pozostaje u lekarza, który wyko-
nywał badanie okresowe. W oparciu o posiadane bazy danych służb medycyny pracy dotyczące 
wyników badań wydolnościowych i okresowych ich łączne zestawienie pozwala na zwrócenie 
uwagi odpowiedzialnym za bhp w zakładach pracy na podejmowanie właściwie ukierunkowanych 
działań profilaktycznych. Szczególnie celne są działania ukierunkowane na promocję programów 
zwiększenia aktywności fizycznej pracowników (dbanie o wymagany w tych warunkach pracy 
poziom kondycji), program przeciwdziałania uzależnieniom, program zakładowy zwalczania nało-
gu palenia papierosów, program radzenia sobie ze stresem, działania zmierzające do zmiany niefi-
zjologicznego systemu pracy zmianowej. 
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STRESZCZENIE: Artykuł przybliża problem zagrożenia klimatycznego występującego przy eks-
ploatacji pól eksploatacyjnych złoża KGHM Polska Miedź S.A. zalegających w jego głębszych par-
tiach. Przedstawia efektywność i sposoby działań realizowanych przez poszczególne Zakłady Gór-
nicze spółki w celu poprawy warunków klimatycznych w podziemnych wyrobiskach górniczych. 
Sygnalizuje o zamierzeniach podjętych przez władze firmy zmierzających do likwidacji bądź zmi-
nimalizowania zagrożenia klimatycznego w przyszłości. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Zagrożenie klimatyczne, klimatyzacja, miedź, kopalnia, KGHM Polska 
Miedź S.A. 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
Prowadzona od 1965 roku przez kopalnie należące do KGHM Polska Miedź S.A. eksploatacja zło-
ża rud miedzi na obszarze monokliny przedsudeckiej w rejonie Lubina i Polkowic doprowadziła do 
znacznego sczerpania złoża zalegającego w tym obszarze na głębokości 700÷1000 m i konieczno-
ści poszukiwania metod sięgnięcia po głębsze partie złoża w rejonie Głogowa na poziomie poniżej 
głębokości 1200 m. O ile przy aktualnym rozwoju maszyn i urządzeń górniczych procesy: udo-
stępnienia, rozcięcia i urabiania złoża na tych głębokościach z technicznego punktu widzenia nie 
stanowią większego problemu to jednak jego eksploatacja niesie ze sobą cały szereg problemów 
związanych ze wzrostem temperatury pierwotnej skał, właściwościami górotworu, niewielką miąż-
szością złoża, dłuższymi drogami odstawy, z pogorszeniem się warunków klimatyczno-wentylacyj-
nych w kopalniach „Rudna” i „Polkowice-Sieroszowice” oraz z odnotowanym w 2009 roku w ko-
palni „Rudna” zjawiskiem gazogeodynamicznym. 
 KGHM Polska Miedź S.A. produkuje rocznie z rud pozyskanych ze swoich kopalń ok. 530 tys. 
Mg miedzi, blisko 1350 Mg srebra oraz 530 kg złota. Aby ten poziom produkcji był stabilny nie-
zbędnym jest wydobycie przez należące do Spółki kopalnie ok. 33 mln Mg rud miedzi rocznie. Po-
stępujące sczerpywanie zasobów eksploatowanego złoża w poszczególnych obszarach górniczych 
przydzielonych kopalniom umożliwiłoby prowadzenie przez nie działalności górniczej nie dłużej 
niż do 2030 roku (rys. 1). 
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Rys. 1. Prognozowana wielkość wydobycia i poziom sczerpania zasobów przemysłowych 
rud miedzi w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. 
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2.  WARUNKI EKSPLOATACJI ZŁOŻA 
 
2.1. Zagro enia naturalne 
Decydującą rolę na warunki eksploatacji złoża rud miedzi w Zakładach Górniczych należących do 
KGHM Polska Miedź S.A. ma jego głębokość zalegania. Wraz ze wzrostem głębokości eksploatacji 
nasila się występowanie zagrożeń naturalnych. Do najbardziej niebezpiecznych z nich należy zali-
czyć zagrożenia litologiczne (tąpania, zawały i wyrzuty skał) oraz zagrożenie klimatyczne. Wystę-
pujące w kopalni zagrożenia litologiczne w przypadku zaistnienia często niosą za sobą skutki eks-
tremalne. Jednak mają one zazwyczaj charakter zjawisk jednorazowych i występują sporadycznie, 
a dzięki odpowiedniej organizacji pracy, zastosowaniu odpowiednich technologii eksploatacji zło-
ża oraz technik wykrywania zagrożeń i ich monitorowaniu, można wszystkim zagrożeniom z tej 
grupy dosyć skutecznie przeciwdziałać. 
 Zagrożenie klimatyczne w kopalni ma zupełnie inny charakter. Oddziałując na pracowników 
w sposób ciągły, ujemnie wpływa na ich zdrowie powoduje konieczność skracania czasu pracy za-
łogi, bardzo istotnie wpływa na wydajność pracy i wydobycia rudy, a co za tym idzie, powoduje 
zmniejszenie efektywności ekonomicznej kopalni. 
 
2.2. Warunki klimatyczne 
Temperatura powietrza kopalnianego jest głównym czynnikiem kształtującym klimat i warunki pra-
cy załogi w podziemnych wyrobiskach górniczych. Bardzo ściśle wiąże się z temperaturą górotwo-
ru, głębokością zalegania wyrobiska, występowaniem lokalnych źródeł ciepła, utlenianiem skał, 
desorpcją gazów, parującą wilgocią itp. Na niekorzystne warunki pracy załogi wpływa również 
ciepło pochodzące z powszechnie wykorzystywanych w procesach technologicznych maszyn gór-
niczych. W podziemnych wyrobiskach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. pracuje aktualnie 
(wg stanu na 31.12.2010 r.) 1261 samojezdnych maszyn górniczych o napędzie spalinowym. 
Łączna moc silników zainstalowanych w tych maszynach znacznie przekracza 170 tys. kW, a 
roczne zużycie oleju napędowego sięga 26 mln dm³. Jeśli przyjmiemy, że cała energia zawarta w 
tym paliwie zostanie zamieniona na ciepło, to każdej doby do atmosfery kopalnianej pracujące sil-
niki samojezdnych maszyn górniczych dostarczają ok. 2,8 GJ energii cieplnej. Napędzane silnika-
mi spalinowymi maszyny górnicze oprócz dużych ilości ciepła emitują do atmosfery kopalnianej 
znaczne ilości różnych gazów toksycznych, a w szczególności tlenku węgla (0,1–0,5% obj.), 
dwutlenku węgla (1-7% obj.), tlenków azotu (0,006-0,01% obj.) oraz dwutlenku siarki (0,001-
0,04% obj.). Duże ilości tych gazów dostają się też do powietrza kopalnianego podczas wyko-
nywania robót strzałowych. 

 
Tabela 1. Udziały poszczególnych składników źródeł ciepła w całkowitym bilansie ciepła 
w wyrobiskach kopalni „Rudna” w oddziałach prowadzących aktualnie eksploatację 
najgłębiej udostępnionych partii złoża KGHM Polska Miedź S.A. 

Lp 
Odział lub 
rejon robót 

chodnikowych 
T [OC] 

Udziały procentowe poszczególnych składników bilansu ciepła 
dla oddziałów i rejonów – na podstawie pomiarów [%] 

od górotworu od SMG od urządzeń 
elektrycznych od urobku 

1. ZG „Rudna” 
oddz. G-11 28,8 75,7 15,3 2,2 6,8 

2. ZG „Rudna” 
oddz. G-14 29,4 73,8 16,0 3,5 6,7 

3. ZG „Rudna” 
oddz. G-24 28,4 83,2 7,7 1,4 7,7 

4. ZG „Rudna” 
oddz. G-26 28,2 61,5 23,8 4,9 9,8 

SEP 2011, Sesja: Zagrożenia klimatyczne i wyrzutowe w kopalniach głębokich

– 1854 –



 

 

 Jeżeli dołożymy do tego występowanie szkodliwych pyłów kamiennych i spore problemy z prze-
wietrzaniem wielonitkowych wyrobisk udostępniających oraz rozległej i bardzo mocno rozwiniętej 
sieci wyrobisk rozcinkowych w polach eksploatacyjnych o dużym stopniu kontaktu powierzchni 
górotworu z przepływającym powietrzem, uzyskamy prawie pełny obraz zagrożeń, na które wy-
stawiona jest załoga kopalni. Dopełnieniem tego obrazu jest oddziaływanie na mikroklimat w wy-
robiskach górniczych kopalni pracujących w nich urządzeń elektrycznych oraz ciepło pochodzące 
od urobku transportowanego z pól eksploatacyjnych do szybów wydobywczych. 
 Udziały poszczególnych składników źródeł ciepła w całkowitym bilansie ciepła w wyrobiskach 
kopalni w oddziałach prowadzących aktualnie eksploatację najgłębiej udostępnionych partii złoża 
przedstawia tabela 1. 
 Na 32 górnicze oddziały eksploatacyjne funkcjonujące w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. 
w 23 oddziałach temperatura powietrza przekracza 28ºC, co jest przyczyną skracania w nich czasu 
pracy tych z 7,5 do 6 godzin na zmianę roboczą (licząc od momentu wejścia i wyjścia pracownika 
na powierzchni z klatki windy szybowej). 
 
 
3. WPŁYW MIKROKLIMATU GORĄCEGO NA ORGANIZM CZŁOWIEKA 
 
Za optymalne dla organizmu człowieka uważa się takie warunki mikroklimatu, które zapewniają 
mu zachowanie wyrównanego bilansu cieplnego, a oddawanie ciepła odbywa się przez promie-
niowanie (ok. 60%), konwekcję ( ok. 15%), przewodzenie (ok. 3%) i pocenie niewyczuwalne oraz 
przez parowanie z dróg oddechowych (ok. 22%). W warunkach, gdy temperatura powietrza otacza-
jącego wzrasta powyżej granicy komfortu cieplnego (ok. 24–28ºC), naczynia krwionośne rozsze-
rzają się powodując wzrost dopływu krwi do skóry, a tym samym wzrost temperatury jej powierz-
chni i zaczerwienienie. Organizm zaczyna równocześnie oddawać więcej ciepła na zewnątrz przez 
promieniowanie i konwekcję. Jeżeli te procesy uniemożliwiają osiągnięcie przez niego równowagi 
cieplnej, to zaczynają działać znajdujące się w skórze gruczoły potne i z organizmu wydziela się 
woda, której wyparowanie powoduje silne działanie chłodzące. Natężenie parowania zależy od róż-
nicy ciśnień pary wodnej nad powierzchnią skóry i pary wodnej w powietrzu. Przy tej samej tem-
peraturze pocenie się wystąpi tym szybciej, im większa jest wilgotność powietrza. Poprzez wzrost 
aktywności ruchowej możemy spowodować obniżenie temperatury punktu pocenia się. 
 Podczas ciężkiej pracy fizycznej w wysokiej temperaturze ilość potu wydzielanego przez orga-
nizm człowieka może osiągnąć 3–4 dm³ na godzinę. Przy wyparowaniu 1 dm³ wody ciało człowie-
ka traci około 2400 kJ. Obfite pocenie powoduje także utratę elektrolitów (soli Na, K, Cl i innych), 
co może spowodować zaburzenia w gospodarce energetycznej człowieka. 
 Zbyt długa ekspozycja organizmu człowieka na wysokie temperatury zewnętrzne powoduje, że 
pomimo intensywnego oddawania przez jego ciało ciepła wszystkimi sposobami fizycznego proce-
su regulacji temperatury, dochodzi niekiedy do groźnego dla zdrowia i życia przegrzania organi-
zmu, czyli stanu, w którym organizm lub jego część przekracza granicę systemu termoregulacji. 
Stan ten nazywamy hipertermią. W następstwie hipertermii może dojść do omdlenia cieplnego ob-
jawiającego się osłabieniem, apatią, zawrotami głowy lub utratą przytomności, kurczy cieplnych i 
wyczerpania organizmu. Jeżeli rozgrzanie ciała przekroczy określoną wartość (tolerancja upału), 
jego ciepłota wewnętrzna gwałtownie rośnie, co w stosunkowo krótkim czasie może doprowadzić 
do tzw. udaru cieplnego i śmierci człowieka. 
 
 
4. WARUNKI PRZEWIETRZANIA 
 
Sieć wentylacyjna zakładów górniczych należących do KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie dzia-
ła w oparciu o 27 szybów wentylacyjnych, z których 11 jest wyposażonych w stacje wentylatorowe 
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i pełnią funkcję szybów wydechowych. Schemat przestrzenny rozmieszczenia szybów funkcjonu-
jących w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. przedstawia rysunek 2. 
 

 
 
Rys. 2. Schemat rozmieszczenia szybów funkcjonujących w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. 

 
 Podczas normalnej zmiany roboczej z wyrobisk kopalń wyprowadza się przeszło 425,5 tys. m³ 
zużytego powietrza na minutę. Jednak pomimo tak ogromnych mas powietrza przepuszczanego 
przez wyrobiska kopalni, nie ma możliwości zapewnienia załodze warunków klimatycznych umoż-
liwiających zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. W większości oddziałów wydobyw-
czych temperatura powietrza przekracza 28ºC, co jest przyczyną skracania czasu pracy w tych od-
działach. 
 Podstawowym i najbardziej efektywnym sposobem zwalczania zagrożenia temperaturowego 
w kopalniach jest zwiększenie intensywności przewietrzania wyrobisk górniczych. Możliwości tej 
metody są jednak ograniczone dopuszczalnymi prędkościami przepływu powietrza przez wyrobi-
ska górnicze, co powoduje, że jej skuteczność jest wystarczająca dla wyrobisk eksploatacyjnych, 
zlokalizowanych na głębokości do około 1100 m i tylko wtedy, gdy rejon kopalni dysponuje okre-
ślonymi rezerwami powietrza wentylacyjnego. Oczywiście odległość miejsca prowadzenia robót 
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od szybów wdechowych i inne warunki lokalne mogą pozwolić tą orientacyjną granicę przekro-
czyć, lecz przy okolicznościach odwrotnych bariera ta może wystąpić znacznie wcześniej. Jak wi-
dać na schemacie sieć szybów umożliwiająca zapewnienie warunków klimatycznych zgodnych 
z aktualnie obowiązującymi przepisami Prawa Pracy rozmieszczona jest w obszarach górniczych, 
które w znacznej mierze uległy sczerpaniu. W rejonie obszarów złóż „głębokich” ilość szybów 
umożliwiających wychłodzenie złoża i zapewnienie pracującej tam załodze odpowiednich warun-
ków klimatycznych jest aktualnie niewystarczająca. W związku z powyższym zwiększenie inten-
sywności przewietrzania wyrobisk w tych rejonach wymaga zastosowania podziemnych wentylato-
rów pomocniczych. Ich liczba ciągle wzrasta, ponieważ lokalizacja wentylatorów w wyrobiskach 
górniczych wyłącznie dla lokalnej poprawy przewietrzania w celu zredukowania skutków ich od-
działywania na całą sieć wentylacyjną kopalni wymusza najczęściej konieczność uruchomienia ko-
lejnych wentylatorów, które poprawiają warunki pracy, ale powodują też w oddziałach produkcyj-
nych spory chaos wentylacyjny, nad którym nie łatwo jest zapanować. Ponadto ciągły wzrost ilości 
uruchamianych wentylatorów skutkuje wzrostem kosztów przewietrzania oddziałów eksploatacyj-
nych, jak również wzrostem temperatury w podziemnych wyrobiskach górniczych od napędzają-
cych je silników. Aby tego nie powielać, po licznych ekspertyzach przeprowadzonych przez różne 
ośrodki badawcze (PAN, Politechnika Wrocławska, KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum Badaw-
czo-Rozwojowe) w pierwszych latach tego stulecia ówczesny Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. 
podjął decyzję o wprowadzeniu do swoich kopalń technik klimatyzacyjnych. Ze względu na panu-
jące warunki i uruchamianie eksploatacji pól zlokalizowanych w najgłębszej części udostępnione-
go złoża jako kopalnię wdrażającą do stosowania na szeroką skalę różnorodnych rozwiązań klima-
tyzacyjnych wytypowano Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach. 
 
 
5.  SPOSOBY KLIMATYZACJI STANOWISK PRACY W PODZIEMNYCH 
 ZAKŁADACH GÓRNICZYCH KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 
 
Na dzień dzisiejszy, każda z trzech kopalń KGHM Polska Miedź S.A. w różnym stopniu korzysta 
z urządzeń klimatyzacyjnych na stanowiskach pracy w wyrobiskach podziemnych. W Zakładach 
Górniczych „Rudna” znalazły zastosowanie trzy sposoby klimatyzacji powietrza: 
– klimatyzacja stanowiskowa, 
– klimatyzacja lokalna, 
– klimatyzacja centralna. 
 W Zakładach Górniczych „Polkowice-Sieroszowice” stosowana jest klimatyzacja stanowisko-
wa i lokalna, a w najbliższym czasie uruchomiona zostanie również klimatyzacja centralna, nato-
miast w Zakładach Górniczych „Lubin”, w niektórych wyrobiskach eksploatacyjnych korzysta się 
z urządzeń klimatyzacji stanowiskowej. 
 Na urządzenia klimatyzacji stanowiskowej składają się kabiny klimatyzacyjne zabudowane 
w miejscach przebywania stałej obsługi, np. obsługa punktów wysypowych, przenośników taśmo-
wych, pompowni itp., oraz klimatyzowane kabiny samojezdnych ciężkich maszyn górniczych. Na 
koniec 2010 roku w wyrobiskach dołowych wszystkich 3 kopalń były zabudowane 133 kabiny sta-
nowiskowe, a na ogólną liczbę 1261 maszyn ciężkich pracujących pod ziemią, 390 maszyn było 
wyposażonych w kabiny klimatyzowane. Do tego sposobu klimatyzacji należy również zaliczyć 3 
kabiny wieloosobowe zabudowane w miejscach podziału pracy załóg w oddziałach eksploatacyj-
nych oraz urządzenie schładzające powietrze w komorze ewakuacyjnej w kopalni „Rudna”. 
 Klimatyzacja lokalna w kopalniach „Rudna” i „Polkowice-Sieroszowice” znalazła zastosowa-
nie dla poprawy warunków pracy i mikroklimatu podczas drążenia wyrobisk przygotowawczych 
oraz w czasie wykonywania przez brygady wiertnicze otworów kierunkowych i badawczych. Re-
alizowana jest przez urządzenia chłodnicze typu DV-290, DV-400, MK-600, GMC-1000. Aktual-
nie w kopalniach pracuje łącznie 10 urządzeń tego rodzaju. Ze względu na dużą uciążliwość zwią-
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zaną z transportowaniem i przemieszczaniem tych maszyn, koniecznością zabezpieczenia i odpro-
wadzenia bardzo dużych ilości wody technologicznej służącej do odebrania z nich ciepła skrapla-
nia oraz postępującą rozbudową systemu klimatyzacji centralnej w Zakładach Górniczych „Rudna” 
i planowaną w najbliższym czasie uruchomienie systemu klimatyzacji centralnej w Zakładach Gór-
niczych „Polkowice-Sieroszowice”, ten sposób klimatyzacji nie będzie zbyt bardzo rozwijany. 
 Oddzielnym, bardzo istotnym zagadnieniem związanym z poprawą warunków pracy w wyrobi-
skach kopalni jest problem klimatyzacji komór z rozdzielniami średniego napięcia. Ideą tych dzia-
łań jest wyeliminowanie wody z procesu chłodzenia rozdzielni. Aktualnie w Zakładach Górni-
czych „Rudna” prowadzone są prace w dwóch kierunkach: 
1. odizolowania komory rozdzielni od skał stropowych i ociosowych poprzez pokrycie ich kilku-

centymetrową warstwą torkretu izolacyjnego „COVER TP-100”; 
2. ochładzania wprowadzonego do rozdzielni powietrza urządzeniem chłodniczym typu MK-115/N, 

którego podstawową zaletą jest fakt, że powietrze chłodzone jest bezpośrednio w parowniku 
urządzenia, a wytworzone w trakcie procesu schładzania ciepło jest przez sprężarkę podniesio-
ne do wyższego poziomu temperaturowego i przez strumień powietrza chłodzącego jest ze skrap-
lacza odprowadzone bezpośrednio do rurociągu wylotowego. 

 Każde z rozwiązań po zastosowaniu skutkowało obniżeniem temperatury w komorach rozdziel-
ni o kilka stopni (3–4ºC), ale najbardziej efektywnym okazało się połączenie obu metod, tzn. skli-
matyzowanie urządzeniem chłodniczym MK-115/N komory rozdzielni, w której strop i ociosy zo-
stały wcześniej pokryte warstwą torkretu termoizolującego. Poprawne wykonanie warstwy izola-
cyjnej oraz prawidłowa praca urządzenia klimatyzacyjnego, spowodowały obniżenie temperatury 
w komorze rozdzielni o 8–10ºC. Rozwiązanie pomimo efektywnego działania nie jest jednak po-
zbawione wad. Podstawową z nich jest wysoka temperatura powietrza wylotowego ze skraplacza 
(40–47ºC), co bardzo mocno ogranicza możliwości powszechnego zastosowania tego rozwiązania 
w rozdzielniach oraz trudne do wykonania przy zabudowanych urządzeniach elektrycznych wyko--
nanie torkretowania komór rozdzielni. Jednak przy budowie nowych rozdzielni takie rozwiązanie 
wydaje się aktualnie najlepszym do zastosowania. 
 Najbardziej efektywną i najlepszą z technik klimatyzacyjnych zastosowanych w podziemnych 
wyrobiskach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. jest uruchomiona w 2005 roku w kopalni „Rud-
na” klimatyzacja centralna. Schemat jej działania przedstawia rysunek 3. Prawidłowa praca syste-
mu klimatyzacji centralnej w Zakładach Górniczych „Rudna” umożliwiła uruchomienie w pod-
ziemnych wyrobiskach kopalni 48 szt. wodnych zespołów chłodniczych, których praca poprawiła 
warunki mikroklimatu w 4 oddziałach eksploatacyjnych, 4 komorach remontowych maszyn cięż-
kich oraz na 12 kierunkach robót przygotowawczych. 
 Projektowa moc chłodnicza urządzeń powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej w Zakładach Gór-
niczych „Rudna” wynosi 16,7 MW. Efektywna moc urządzeń chłodniczych w wyrobiskach pod-
ziemnych wynosi około 12 MW. Różnice między podanymi wielkościami wynikają ze sprawności 
urządzeń oraz strat chłodu na przesyle wody lodowej. Zmierzony przyrost temperatury wody lo-
dowej na drodze między podajnikiem trójkomorowym a wodnymi chłodnicami powietrza w rejo-
nach przodków górniczych jest podobny (bez względu na wielkość średnicy rurociągu zasilające-
go) i wynosi ok. 0,5 ºC/km długości rurociągu. O sprawności chłodniczej dołowych urządzeń kli-
matyzacyjnych decydują przede wszystkim warunki ich zabudowy i eksploatacji oraz ilość klima-
tyzowanego powietrza, jego temperatura i stopień zapylenia. Największym problemem, przed któ-
rym podczas eksploatacji systemu klimatyzacji centralnej stanęły służby techniczne kopalni obsłu-
gujące system okazało się zapylenie powietrza. Powstające w procesach technologicznych, pyły, 
spaliny i gazy postrzałowe po przejściu przez wodne chłodnice powietrza tworzą na powierzchni 
ich wężownic, lameli i żaluzji szybko narastającą warstwę trudno usuwalnego osadu, który sku-
tecznie ogranicza przepływ chłodzonego powietrza. Przeprowadzone pomiary pokazały, że typowe 
wodne chłodnice powietrza o konstrukcji lamelowej z rozstawem lameli 6 mm po okresie 4 miesię-
cy eksploatacji w rejonie oddziału wydobywczego tracą na sprawności ok. 40%. W celu przeciw-
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działania i ograniczenia tego problemu służby techniczne kopalni podjęły działania dwu kierunko-
we, na wlotach stosowanych w kopalni zespołów chłodniczych z chłodnicami lamelowymi zabu-
dowano stalowe filtry siatkowe, skutecznie ograniczające przepływ pyłów przez chłodnice, a przy 
zakupach kolejnych wymienników i po zużyciu się chłodnic lamelowych dokonano zakupów chłod-
nic gładko rurowych różnych typów i mocy chłodniczej. Wszystkie doświadczenia zebrane pod-
czas okresu 5 lat eksploatacji systemu klimatyzacji centralnej w kopalni „Rudna” zostały wykorzy-
stane w pracach przy budowie klimatyzacji centralnej dla kopalni „Polkowice-Sieroszowice”, 
w której w najbliższych miesiącach uruchomiony zostanie system klimatyzacyjny o mocy projek-
towej 15 MW chłodu. Aktualnie też w kopalni „Rudna” prowadzone są prace zmierzające do roz-
budowy pracującego systemu klimatyzacji centralnej do mocy 23 MW. Powinno to nastąpić w ro-
ku 2012. 
 

 
 
Rys. 3. Układ chłodniczy klimatyzacji centralnej O.ZG „Rudna” KGHM Polska Miedź S.A. 
 
 
6. EFEKTYWNOŚĆ ODDZIAŁYWANIA TECHNIK KLIMATYZACYJNYCH 
 W KOPALNI „RUDNA” 
 
Łączna moc chłodnicza wszystkich urządzeń klimatyzacyjnych stosowanych w procesach produk-
cyjnych Zakładów Górniczych „Rudna” wynosi aktualnie około 20 MW chłodu i stale wzrasta. 
Dzięki technikom klimatyzacyjnym zastosowanym w kopalni poprawiono warunki pracy grupie 
około 1650 pracowników załogi dołowej Zakładów Górniczych „Rudna” (blisko 40% załogi) oraz 
około 500 pracownikom firm zewnętrznych, wykonujących roboty inwestycyjne i remontowe na 
rzecz kopalni. 
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Tabela 2. Ilość pracowników objętych klimatyzacją w kopalni O.ZG „Rudna” w latach 2005–2010 

Ilość pracowników objętych klimatyzacją w kopalni O.ZG „Rudna” w latach 2005–2010 

Lp. Urządzenie chłodnicze 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Kabiny stanowiskowe 360 420 520 580 590 600 
2. Kabiny klimatyzowane SCMG 408 528 608 680 722 770 
3. Kabiny oddziałowe 0 8 42 42 42 73 

4. Maszyny chłodnicze typu: 
DV-290, MK-115/N, MK-600, GMC-1000 136 100 0 60 80 150 

5. Wodne zespoły chłodnicze 
systemu klimatyzacji centralnej 59 479 689 720 1520 1665 

Suma 963 1535 1859 2082 2954 3383 
 
 
7. DZIAŁANIA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ZMIERZAJĄCE DO LIKWDACJI 
 ZAGROŻENIA KLIMATYCZNEGO W PODZIEMNYCH 
 WYROBISKACH GÓRNICZYCH 
 
Zagrożenie klimatyczne jest i będzie jednym z podstawowych zagrożeń, decydujących o bezpie-
czeństwie załóg dołowych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych i możliwości prowa-
dzenia przez te załogi robót przygotowawczych i eksploatacyjnych. Ochrona pracowników przed 
szkodliwym oddziaływaniem otoczenia nieprzyjaznego dla ich zdrowia, realizowana jest przede 
wszystkim poprzez zwiększenie ilości powietrza doprowadzanego w miejsca prowadzonych robót. 
Z uwagi na ograniczone możliwości tego sposobu poprawy warunków pracy, sięganie po zasoby 
zalegające na głębokościach poniżej 1100 m, dla zabezpieczenia zatrudnionych tam pracowników, 
wymaga stosowania rozwiązań technicznychz zakresu klimatyzacji. 
 W KGHM Polska Miedź S.A. i w należących do spółki zakładach górniczych w okresie 2002-
2010 roku podjęto szereg wielokierunkowych działań zmierzających do likwidacji bądź zminima-
lizowania zagrożenia klimatycznego. Do najważniejszych z nich należą: 
– wyposażanie stałych stanowisk pracy rozrzuconych na dużym obszarze (obsługa i konserwacja 

przenośników taśmowych, punktów wysypowych rudy, pompowni, pobierania prób, itp.) w kli-
matyzowane kabiny stanowiskowe; 

– zabudowanie w wyrobiskach górniczych wieloosobowych klimatyzowanych kabin wypoczyn-
kowych; 

– wyposażanie samojezdnych maszyn górniczych w kabiny klimatyzowane; 
– sukcesywne ograniczanie ilości samojezdnych maszyn górniczych pracujących w podziemnych 

wyrobiskach górniczych; 
– wybudowanie i uruchomienie w Zakładach Górniczych „Rudna” systemu klimatyzacji centralnej; 
– utworzenie w Zakładach Górniczych „Rudna” Działu Klimatyzacji i Rurociągów, a w Zakładach 

Górniczych „Polkowice-Sieroszowice” Działu Klimatyzacji; 
– zlecenie do wyspecjalizowanych ośrodków naukowo-badawczych kilkunastu prac badawczych 

określających warunki i możliwości prowadzenia eksploatacji złoża Głogów Głęboki Przemy-
słowy oraz złoża „Retków”; 

– uruchomienie we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Politechniką 
Krakowską studiów podyplomowych o kierunku „Klimatyzacja kopalń” dla 26 osobowej grupy 
inżynierów z zakładów należących do KGHM Polska Miedź S.A.; 

– uruchomienie zadania inwestycyjnego budowy systemu klimatyzacji centralnej o mocy chłod-
niczej 15 MW w Zakładach Górniczych „Polkowice-Sieroszowice” oraz rozbudowy systemu 
klimatyzacji centralnej w Zakładach Górniczych „Rudna” do 23 MW mocy chłodniczej; 
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– zakup i uruchomienie w wyrobiskach górniczych kilku urządzeń klimatyzacji lokalnej (DV-290, 
DV-400, MK 115/N, MK-600, GMC-1000); 

– przeprowadzenie prób obniżenia temperatury w wyrobiskach poprzez zastosowanie w nich tor-
kretowych powłok termoizolacyjnych COVER TP-100; 

– współpraca z jednostkami naukowymi oraz producentami urządzeń chłodniczych w zakresie te-
stowania nowych rozwiązań konstrukcyjnych w warunkach kopalń rud miedzi; 

– opracowanie i sukcesywna realizacja Programu Klimatyzacji Stanowiskowej w Zakładach Gór-
niczych KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2010–2015; 

– opracowanie metod i przeprowadzenie prób klimatyzacji rozdzielni elektrycznych w Zakładach 
Górniczych „Rudna”; 

– czynny udział pracowników zajmujących się w Spółce problemami zagrożenia klimatycznego 
w sympozjach i konferencjach tematycznych. 

 
 
PODSUMOWANIE 
 
 Problem zagrożenia klimatycznego w Zakładach Górniczych należących do KGHM monitoro-
wany jest od samego początku jego wystąpienia, co pozwoliło na znalezienie i zastosowanie w prak-
tyce skutecznych sposobów jego zwalczania, a zdobyte doświadczenia wykorzystać w udostępnie-
niu i przyszłej eksploatacji „gorących” złóż głębokich, takich jak złoże Głogów Głęboki Przemy-
słowy. 
 Działania podejmowane przez KGHM Polska Miedź S.A. i środki finansowe przeznaczane na 
likwidację zagrożenia klimatycznego na stanowiskach pracy w podziemnych wyrobiskach zakła-
dów górniczych, jednoznacznie świadczą o tym, jak istotnym dla zarządzających Spółką jest li-
kwidacja tego zagrożenia i dbałość o środowiska pracy bezpieczne dla zdrowia załóg górniczych. 
 Uruchomienie klimatyzacji centralnej w kopalni „Rudna” umożliwiło rozpoczęcie eksploatacji 
pól złożowych na głębokości 1100 m i poniżej oraz poprowadzenie robót przygotowawczych na 
bardzo dużych wybiegach (2–3 km), dzięki czemu zintensyfikowano rozcinkę złoża, a co za tym 
idzie – jego wychładzanie. 
 Prawidłowo funkcjonujący system klimatyzacji centralnej przy odpowiedniej szerokości fron-
tów eksploatacyjnych umożliwia prowadzenie eksploatacji złoża z zastosowaniem powszechnie 
stosowanych w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. systemów komorowo-filarowych. 
 Pozytywne wyniki prób zastosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych kopalni „Rud-
na” torkretowych powłok termoizolacyjnych powodujących zmniejszenie obciążenia cieplnego wy-
robiska o ponad 40% pozwalają na postawienie wniosku, że przy szerszym zastosowaniu tej meto-
dy możliwe będzie obniżenie kosztów klimatyzacji w kopalniach, poprzez wykorzystanie mocy 
chłodniczej z zabudowanych urządzeń klimatyzacyjnych w dużo większej ilości wyrobisk górni-
czych. 
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Current and Future Ways to Minimize Dangers of Climate Conditions 
in Underground Part of Excavations of KGHM Polska Miedź S.A.
 
The paper brings near the problem of dangers of climate conditions that come out when exploata-
tion deep part of cooper deposit belonging to KGHM Polska Miedź S.A. It shows efficiency and 
ways of activity which are realised in particular cooper mines to improve climate conditions in un-
derground part of excavations. The paper signals about projects implemented by management of 
company to exterminate or minimalize dangers of climate conditions in the feature. 
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w wyrobiskach górniczych 
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STRESZCZENIE: W górnictwie podziemnym z każdym rokiem występują coraz trudniejsze wa-
runki klimatyczne na stanowiskach pracy. W najbliższej przyszłości w wyniku eksploatacji na 
głębszych poziomach oraz zwiększania koncentracji wydobycia należy się spodziewać pogorszenia 
tych warunków. 
 W artykule przedstawiono stan zagrożenia klimatycznego w polskich kopalniach. Omówiono 
źródła i sposoby dopływu strumienia ciepła do wyrobisk górniczych. Scharakteryzowano stosowa-
ne obecnie metody poprawy warunków pracy w kopalniach o dużym zagrożeniu temperaturowym. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Wentylacja kopalń, zagrożenie klimatyczne, klimatyzacja 
 
 
 
WSTĘP 
 
Warunki pracy w kopalniach podziemnych posiadają swoją specyfikę w porównaniu z warunkami 
pracy w zakładach na powierzchni, która cechuje się przede wszystkim rozproszeniem miejsc pra-
cy na znacznym obszarze, oraz nieprzyjaznym dla człowieka środowiskiem pracy. Zapewnienie 
stabilnych w czasie parametrów mikroklimatu drogą wentylacji i klimatyzacji wyrobisk jest trudne 
do uzyskania. W najbliższej przyszłości należy się liczyć z dalszym pogarszaniem się warunków 
klimatycznych w polskich kopalniach w wyniku zwiększenia koncentracji wydobycia oraz scho-
dzenia z eksploatacją na głębsze poziomy. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sposobu 
określenia warunków klimatycznych w wyrobiskach ścianowych. 
 W wyrobiskach podziemnym, którymi przepływa powietrze występują naturalne i technologicz-
ne źródła dopływu strumienia ciepła. W wyniku tego w wyrobiskach podziemnych występują wyso-
kie temperatury, co po uwzględnieniu równie wysokiej wilgotności powietrza powoduje znaczne po-
gorszenie warunków klimatycznych. Powoduje to obniżenie takich funkcji organizmu człowieka, 
jak zdolność percepcji, koncentracji, uwagi, spostrzegawczości [2], [3], [4]. Ten niekorzystny wpływ 
temperatury i wilgotności na organizm ludzki określamy pojęciem zagrożenia klimatycznego. 
 Wzrost koncentracji wydobycia wiązał się ze stałym spadkiem zatrudnienia, ale również ze sto-
sowaniem coraz bardziej wydajnymi kompleksami ścianowymi. Takie działania doprowadziły do 
niemal całkowitej mechanizacji ścian w procesie produkcji ograniczając rolę górnika do minimum. 
Szukanie pokładów o zasobach przemysłowych sprawiło, że rozpoczęto eksploatacje pokładów 
w znacznie głębiej zalegających pokładach. Równoczesny wzrost mocy urządzeń energomechanicz-
nych w wysoko wydajnych kompleksach ścianowych spowodował znaczny wzrost temperatury 
i zmiany mikroklimatu pracy. Regulacja temperatury środkami wentylacyjnymi (zwiększanie ilości 
powietrza) przy tak ogromnych dopływach strumieni ciepła nie dawała oczekiwanych efektów. Prze-
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pisy górnicze jednoznacznie określają temperaturę 28 C i powyżej 11 katastopni intensywności chło-
dzenia jako dopuszczalną w przypadku pełno wymiarowej zmiany pracy. W roku 2009 aż w 22 ko-
palniach węgla kamiennego występowały wyrobiska z przekroczoną temperaturą powietrza 28 C [5]. 
Coraz większego znacznie nabierają zatem problemy związane z projektowaniem przewietrzania 
i klimatyzacji wyrobisk w kopalniach podziemnych. 
 
 
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA STAN ZAGROŻENIA KLIMATYCZNEGO 
 
Zmiany temperatury powietrza kopalnianego zachodzą na skutek procesów sprężania powietrza 
w polu sił ciężkości, wymiany ciepła i wilgoci pomiędzy górotworem i lokalnymi, dodatkowymi 
źródłami ciepła, a przepływającym powietrzem. Dodatkowe źródła ciepła stanowią przede wszyst-
kim maszyny i urządzenia, a w szczególności napędy elektryczne i spalinowe. Strumień ciepła do-
pływający do powietrza z odsłoniętych skał odbywa się poprzez konwekcję, parowanie wilgoci oraz 
promieniowanie [4]. 
 Na rysunku 1 przedstawiono zmianę temperatury górotworu z głębokością dla Górnośląskiego 
Zagłębia Węglowego (GZW). Pole temperatury skał na danym poziomie głębokościowym nie jest 
jednorodne i pomiędzy nawet sąsiadującymi kopalniami występują znaczące anomalia temperatu-
rowe. Największe temperatury występują w południowo-wschodniej części Górnośląskiego Zagłę-
bia Węglowego [2]. 
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Rys. 1. Zmiana temperatury górotworu z głębokością dla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego 
Figure 1. Change of the rock mass’ temperature with depth for the Upper Silesian Basin 
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 Oprócz temperatury pierwotnej górotworu o wielkości strumienia ciepła dopływającego od gó-
rotworu decydują również następujące czynniki [4]: 
– własności termofizyczne skał (gradient geotermiczny, pojemność cieplna skał, współczynnik 

przewodnictwa cieplnego skał, itp.), 
– temperatura przepływającego powietrza i jej zmiany w czasie, 
– wymiary geometryczne wyrobisk, 
– prędkość przepływu powietrza i czas przewietrzania wyrobiska, 
– straty ciśnienia powietrza w wyrobiskach. 
 O bezpośrednim stanie zagrożenia klimatycznego decyduje również właściwe planowanie wy-
robisk podziemnych, transportu urobku i lokalizacji urządzeń elektrycznych oraz racjonalna wenty-
lacja wyrobisk w aspekcie minimalizacji ogrzewania powietrza dopływającego do stanowisk pracy. 
W przypadku wysokiej temperatury pierwotnej skał, optymalne wykorzystywanie ww. rozwiązań 
nie przynosi określonego skutku i zachodzi konieczność stosowania urządzeń chłodniczych. 
 
 
METODY PROGNOZOWANIA TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA 
 
Wpływ na kształtowanie temperatury powietrza w wyrobisku mają jego wilgotność, głębokość eks-
ploatacji i związane z nią sprężanie powietrza w szybach wdechowych oraz przepływ ciepła z gó-
rotworu do powietrza. Ponadto nawilżanie powietrza wodami dołowymi i technologicznymi oraz 
ciepło utleniania węgla i inne dodatkowe źródła ciepła (urządzenia elektro-mechaniczne) powodują 
dalszy wzrost temperatury. W dotychczasowej literaturze szacowano, że na całkowity bilans ciepła 
w kopalniach węgla kamiennego przypadał udział dopływu ciepła w ilościach: 
– 50% od górotworu, 
– 25% od utlenianego węgla, 
– 25% od innych dodatkowych źródeł ciepła. 
 W ostatnich latach można zaobserwować zmianę tych proporcji. Eksploatacja węgla odbywa się 
na coraz większych głębokościach (wzrost temperatury górotworu) i następuje zwiększenie kon-
centracji wydobycia (źródła lokalne). Wszystkie te czynniki sprawiają, iż znacznie wzrósł bilans 
ciepła pochodzący od urządzeń energo-mechanicznych. 
 Istnieje wiele metod prognozowania temperatury powietrza kopalnianego. Do metod tych nale-
ży zaliczyć metodę opracowaną w GIG w Katowicach. Metoda ta pozwala na prognozowanie tem-
peratury i stopnia zwilżania powietrza w wyrobiskach górniczych z wentylacją opływową. Tempe-
ratura powietrza kopalnianego w danym wyrobisku z wentylacją opływową jest obliczana według 
wzoru: 
 

xzsdw ttttt                                                                                                    (1) 
 

gdzie: 
td – temperatura powietrza w przekroju dopływu wyrobiska ( C), ts – przyrost temperatury po-
wietrza wyniku wymiany ciepła miedzy skałami a powietrzem, tz – przyrost temperatury powie-
trza w wyrobisku, wynikający z działania w nim dodatkowych źródeł ciepła, tx – przyrost tempe-
ratury powietrza w wyrobisku związany ze zmianą skupienia wody. 
 
 Stopień zwilżenia powietrza x w danym wyrobisku wyznacza się korzystając ze wzoru: 
 

xxx dw                                                                                                                   (2) 
 

gdzie: 
xw – stopień zwilżenia powietrza w przekroju wypływu wyrobiska (kg/kg), xd – stopień zwilżenia 
powietrza w przekroju dopływu wyrobiska (kg/kg), x – przyrost stopnia zwilżania w wyrobisku 
(kg/kg). 

SEP 2011, Sesja: Zagrożenia klimatyczne i wyrzutowe w kopalniach głębokich

– 1865 –



 

 

χlΔx                                                                                                                           (3) 
 
gdzie: 
l – długość wyrobiska (m),  – jednostkowy stopień zwilżania powietrza (kg/kg m). 
 
 Jednostkowy stopień zwilżania powietrza wyznacza się z bezpośrednich pomiarów, jakie wy-
konuje się w głębinowych kopalniach. Na podstawie tych pomiarów dla każdego rodzaju wyrobi-
ska w zależności od przeznaczenia można wyznaczyć jednostkowy przyrost stopnia zwilżenia ko-
rzystając ze wzoru: 
 

l
xx

χ dwm                                                                                                                   (4) 

 
 W przepływającym przez wyrobisko eksploatacyjne powietrzu zachodzą jawne i niejawne prze-
miany energii. Efektem procesów jawnej wymiany ciepła są zmiany temperatury, zaś niejawnej 
zmiany wilgotności powietrza. Złożoność przekształceń energii w wyrobiskach kopalnianych po-
woduje, że mimo sprzężenia tych mechanizmów wymiany ciepła stosuje się uproszczone opisy tych 
procesów i rozpatruje się je oddzielnie. 
 Zgodnie z metodą J. Wacławika temperatura powietrza Ta w wyrobisku kopalnianym ma speł-
niać równanie energii w postaci: 
 

p

d

p

sa

ρcV
q

ρcV
q

ds
dT

, C/m                                                                                               (5) 

 
gdzie: 
s – oś wyrobiska biegnąca wzdłuż chodnika lub czoła ściany (m), qs – strumień ciepła od skał przy-
padający na jednostkę długości pola eksploatacyjnego w kierunku równoległym do czoła frontu 
eksploatacyjnego (W/m), qd – strumień ciepła jawnego od pozostałych źródeł, przeliczony na jed-
nostkę długości wyrobiska i na jednostkę czasu (W/m),    – wydatek powietrza (m3/s),  – gęstość 
powietrza (kg/m3), cp – ciepło właściwe powietrza przy stałym ciśnieniu (J/(kgK)). 
 
 Pierwszy składnik równania (5) podaje przyrost temperatury powietrza na odcinku wyrobiska 
o jednostkowej długości, spowodowany dopływem ciepła od skał, zaś drugi składnik przyrost tem-
peratury spowodowany innymi źródłami ciepła. W równaniu (5) pominięto wpływ autokompresji. 
 Strumień ciepła od skał qs zależy od różnicy między temperaturą pierwotną skał a temperaturą 
powietrza ,Tao od współczynnika przewodnictwa cieplnego skał , od pola powierzchni wymia-
ny ciepła Fs oraz od warunków wymiany ciepła, które uwzględnia teoria przewodnictwa cieplnego. 
 

)T(Fqq aosss                                                                                                              (6) 
 
gdzie: 
Fs – pole powierzchni odsłoniętych skał, przypadające na jednostkę długości wyrobiska eksploata-
cyjnego w kierunku osi s (m2/m), sq – współczynnik uwzględniający warunki wymiany ciepła (1/m). 
 
 Obliczenia związane z przewodnictwem cieplnym w skałach sprowadzają się do wyznaczenia 
wartości ,qs przedstawiającej wielkość strumienia ciepła jako funkcję czasu. 

V

SEP 2011, Sesja: Zagrożenia klimatyczne i wyrzutowe w kopalniach głębokich

– 1866 –



 

 

 Gęstość strumienia ciepła wymienianego między skałami a powietrzem jest równa [4]: 
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αλTqλq                                 (7) 
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21Φ(z)1(z)Φ                                                                            (8) 

gdzie: 
Ts – temperatura powietrza w wyrobisku (°C),  – współczynnik przejmowania ciepła (W/(m2K)), 

 – temperatura pierwotna skał (°C),  – współczynnik przewodnictwa cieplnego (W/(mK)), 
qs

* – bezwymiarowy gradient temperatury skał (l/m), (z) – gaussowska funkcja błędów (z), 
 – zmienne całkowania. 

 

 W wyrobiskach kopalnianych występują także lokalne (miejscowe) źródła, do których zalicza 
się: 
– wszystkie odbiorniki energii, takie jak urządzenia urabiające, transportujące, a także pompy, wen-

tylatory, oświetlenie, emitujące ciepło do otoczenia, 
– urobione oraz transportowane skały, wymieniające ciepło z przepływającym powietrzem, 
– utleniające się w powietrzu odsłonięte skały węglowe lub minerały siarczkowe, 
– wodę dopływającą ze szczelin, spękań i porów do wyrobisk korytarzowych i przodków, 
– pracowników, oddających do otoczenia ciepło metabolizmu, 
– rurociągi transportujące media o temperaturze różnej od temperatury powietrza. 
 W niektórych modelach procesów wymiany ciepła między skałami a przepływającym powie-
trzem do źródeł lokalnych zalicza się także ciepło parowania wilgoci w wyrobisku. Napędy, urzą-
dzenia mechaniczne i elektryczne przekazują do powietrza ciepło, którego wielkość zależy przede 
wszystkim od ich mocy, sprawności mechanicznej, sposobu konwersji dostarczonej energii w cie-
pło oraz od nierównomierności obciążenia w czasie. Przy projektowaniu wentylacji i klimatyzacji 
głębokiej kopalni należy przyjąć, że energia elektryczna zużywana na dole, z wyjątkiem dostarcza-
nej do ziębiarek oraz do urządzeń znajdujących się w prądach powietrza zużytego, przechodzi 
w postaci ciepła do powietrza przewietrzającego wyrobiska. W dużej kopalni strumień ciepła gene-
rowanego w ten sposób może sięgać wielu MW. 
 Większość stosowanych w kopalniach węgla maszyn urabiających i transportujących posiada na-
pęd elektryczny. Ze względu na ograniczoną sprawność przetwarzania energii napędowej jej część 
zamienia się w ciepło bezpośrednio w silniku. Zewnętrznym objawem tych strat jest wyższa tempe-
ratura silnika w porównaniu z temperaturą otoczenia, do którego przekazywane jest ciepło. Spraw-
ność silników elektrycznych zależy od ich budowy, prędkości obrotowej, mocy i obciążenia w sto-
sunku do mocy nominalnej. Silniki asynchroniczne: pierścieniowe i klatkowe w pełni obciążone, 
o mocy nominalnej rzędu setek kW, charakteryzują się wysoką sprawnością przekraczająca 90%. 
Straty w silniku wiążą się ze stratami w uzwojeniu i w obwodzie magnetycznym (tzw. straty w mie-
dzi i w żelazie), wywoływane są też oporami powietrza w stosunku do wirujących elementów oraz 
tarciem w łożyskach. Straty w uzwojeniu zwykle są największe i zmieniają się z kwadratem natęże-
nia prądu. Przy spadku obciążenia silnika w stosunku do mocy nominalnej jego sprawność zmniej-
sza się. 
 Przeważająca część energii przekazywanej przez napęd drogą tarcia przechodzi w ciepło. Na 
przykład podczas pracy urządzenia transportującego urobek pod górę, cześć energii napędzającej 
urządzenie zostaje zamieniona w energię potencjalną. Jednak mechanizmem tarcia zasadnicza część 
energii zostaje rozproszona i w postaci ciepła przeniesiona do otoczenia. 
 W maszynach i narzędziach urabiających część energii napędu zostaje zamieniona w energię po-
wierzchniową, której miarą jest stopień rozdrobnienia. Wielkość energii przy powstawaniu nowych 
powierzchni jest trudna do oszacowania. 
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 Na podstawie pomiarów przeprowadzonych w niemieckich kopalniach węgla J. Voß stwierdził, 
że około 70% energii napędowej maszyn przechodzi do otoczenia w postaci ciepła. Część tego cie-
pła, równa 10 25%, przekazywana jest do powietrza w sposób jawny i powoduje wzrost tempera-
tury. Część, wynosząca 90 75%, wymieniana w sposób niejawny przyczynia się do wzrostu 
wilgotności. Na tej podstawie przyrosty temperatury Tm i wilgotności xm, wywołane pracą napę-
dów oraz urządzeń mechanicznych w wyrobiskach kopalń węgla, mogą być wyliczone ze wzorów: 
 
 

w

m
m
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m
m ρrV

0.75)Δ.(0.90.7Δx,
ρcV
0.25)Δ.(0.10.7ΔT                                              (9) 

 

gdzie: 
Qm – energia zamieniona w ciepło w urządzeniu z napędem mechanicznym lub elektrycznym (W). 

 
 Część jawna ciepła 0.7 (0.1 0.25) Qm może być traktowana jako iloczyn długości wyrobiska s 
i strumienia ciepła od maszyn, przeliczonego na jednostkę długości wyrobiska qdm. 
 W transformatorach na ciepło zamienia się 1.5 5% energii, w kablach i przewodach 4 10%. 
Oświetlenie wyrobisk ma niewielki wpływ na temperaturę powietrza. 
 Urobek może być transportowany za pomocą różnych środków technicznych i przez różne wy-
robiska. Transport urobku w prądzie świeżego powietrza przyczynia się do powstania niekorzyst-
nych warunków klimatycznych. Strumień ciepła przekazywany od urobku do powietrza w danym 
wyrobisku jest równy: 
 
 

uuuu ΔcmΔQ                                                                                                              (10) 
 

gdzie: 
um – strumień masy transportowanego urobku (kg/s), cu – ciepło właściwe skał (J/(kgK)). 

 
 Obniżenie temperatury urobku węglowego w wyrobisku J. Voß wyznacza ze wzoru empirycz-
nego: 
 

)T(0.0024LΔ msuo
0.8

u                                                                                           (11) 
 

gdzie: 
L – długość wyrobiska (m), uo – temperatura urobku (oC), Tms – średnia temperatura na termome-
trze wilgotnym w wyrobisku (oC). 
 
 Na skutek wymiany ciepła z powietrzem temperatura urobku jest obniżona w stosunku do jego 
temperatury pierwotnej. Zmiany temperatury i wilgotności powietrza spowodowane wymianą ciepła 
między urobkiem a przepływającym powietrzem wyznacza się ze wzorów (7). 
 Rozwiązaniem równania energii (5) jest funkcja: 
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gdzie: 
oo – temperatura pierwotna skał ( C), Tao – temperatura powietrza na wlocie do wyrobiska ( C). 

 
 Zapisane w pierwszej kolejności dwa składniki prawej strony przedstawiają temperaturę powie-
trza ukształtowaną przez dopływ ciepła od skał. Ostatni składnik podaje zmianę temperatury powie-
trza spowodowaną przez miejscowe źródła ciepła..  
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 Z zależności określającej jawną wymianę ciepła (10) można wyliczyć temperaturę wlotową do 
wyrobiska Ta1, przy której temperatura na końcu ściany osiąga wartość zadaną Td(L) (na przykład 
określoną przez normy): 
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gdzie: 
Td – temperatura dozwolona na wylocie ze ściany ( C), T1 – nieznana temperatura na wlocie do 
ściany ( C), L – długość ściany (m). 
 
 
OCENA METOD PROGNOZOWANIA TEMPERATURY POWIETRZA 
 
Dla oceny dokładności metod prognozowania rozkładu temperatury przeprowadzono badania w wy-
robiskach ścianowych o różnym wydobyciu. Badania polegały na pomiarze temperatur i ilości po-
wietrza w szerokim zakresie czasu tak, aby można było obserwować również zmiany warunków 
cieplnych. Pomiar temperatury w wyrobisku obejmował odczyt temperatury suchej i wilgotnej za 
pomocą psychrometru Assmana. Ciśnienie barometryczne wyznaczono z aneroidu elektronicznego 
typu PAE-03, natomiast wydatki powietrza w ścianie wyznaczono ze średniej prędkości przepływu 
powietrza przy pomocy anemometru Lambrechta. Pomiary wykonywano wzdłuż kanału ściany 
w odległościach co 30 m (20 sekcji). 
 Przedstawione w tym miejscu wyniki obliczeń zostały wykonane przez M. Kapustę [1] w ra-
mach pracy doktorskiej. 
 

ciana S-3 
W analizowanym okresie w ścianie S-3 ilość powietrza na wlocie do ściany była zróżnicowana 
i wahała się od 560 do 940 m3/min. Temperatura pierwotna górotworu wynosiła 38 C. W wyrobi-
sku pracował kombajn ścianowy JOY o mocy 465 kW oraz przenośnik ścianowy z napędami o mo-
cy urządzeń 630 kW na wlocie i 315 kW na wylocie ze ściany. Wydobycie dobowe wahało się 
w granicy 2 150 do 2460 Mg. Na rysunku 2 przedstawiono w formie graficznej rozkład temperatu-
ry powietrza w ścianie S-3 uzyskany z pomiarów i obliczony metodami PTO-2 i metodą Wacławi-
ka. W analizowanym okresie wartość temperatury na wylocie ze ściany zmieniała się od 24,2 do 
28,4 C. Wartość temperatur prognozowanych jest zróżnicowana i zawiera się w przedziale od 29,55 
do 24,03 C. Błędy względne dla obu prognoz dochodzą do kilku procent. Średnie wartości błędów 
dla obu prognoz są porównywalne i wynoszą około 3,5%. 
 

 
 
Rys. 2. Zmiany temperatury powietrza w ścianie S-3 z pomiarów i obliczeń 
Figure 2. Changes of the air temperature in the longwall S-3 from measurements and calculations 
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ciana 10B 
W ścianie 10B oprócz pomiarów w dni robocze prowadzone były również pomiary w dni wolne od 
pracy w czasie postoju kombajnu i przenośnika. Temperatura pierwotna górotworu wynosiła 32 C. 
Ściana 10B w pokładzie 416 prowadzona była na zawał systemem podłużnym na całą grubość po-
kładu od pola. Ściana przewietrzana była na system Z. Nachylenie podłużne ściany wynosiło 0–8 . 
Ścianę wyposażono w kombajn ścianowy KGS-345, obudowę PUMA 08/22 POz i przenośnik 
ścianowy Rybnik 225/750/BP-K200. Długość ściany wynosiła 290 m, wysokość 2,0 m. Średni po-
stęp ściany wynosił 6,0 m, zaś średnie wydobycie kształtowało się na poziomie 4300 Mg na dobę. 
Pomiary temperatury prowadzone były w dwóch przekrojach: na wlocie do ściany i na wylocie ze 
ściany. Na rysunku 3 przedstawiono rozkład temperatury w ścianie jak również temperatury pro-
gnozowane, a na rysunku 4 te same parametry, ale odnoszące się do dni bez wydobycia. Wartość 
temperatury pomierzonej na wylocie ze ściany waha się w granicach od 26,4 do 33,4 C. Wartości 
minimalne odpowiadają okresom w których nie prowadzono wydobycia w ścianie. Prognozowane 
wartości temperatury zawierają się w przedziale od 26,9 do 35,6 C dla metody PTO oraz od 27,3 
do 33,3 C dla metody Wacławika. Warto zauważyć, że obie prognozy dosyć dokładnie określają 
temperaturę w wyrobisku gdy nie działają źródła lokalne a główny wpływ na temperaturę ma cie-
pło przepływające z górotworu. W przypadku pracy urządzeń w ścianie obie metody prognozowa-
nia zawyżają temperaturę rzeczywistą wyrobiska. Błędy względne dla obu metod są znacznie wyż-
sze dla prognozowania w czasie pracy ściany i wynoszą 5,92% dla PTO i 2,47% dla Wacławika. 
Błędy dla prognoz w chwili postoju ściany są niemal dwukrotnie niższe i wynoszą odpowiednio 
2,73% i 1,65%. 

 
 a) 

 
 b) 
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Rys. 3. Zmiany temperatury powietrza w ścianie 10B 
z pomiarów i obliczeń z wydobyciem 
Figure 3. Changes of the air temperature in the longwall 10B 
from the measurements and the output calculations 
 

 
 
Rys. 4. Zmiany temperatury powietrza w ścianie 10B 
z pomiarów i obliczeń dla dni bez wydobycia 
Figure 4. Changes of the air temperature in the longwall 10B 
from the measurements and calculations without the output 
 

ciana 02b 
Ściana ta charakteryzowała się wysoką koncentracją wydobycia gdyż dobowe wydobycie wynosiło 
średni 5650 Mg. Łączna moc urządzeń elektrycznych pracujących w wyrobisku wynosiła 1985 kW. 
Długość ściany dochodziła do 260 m, a temperatura pierwotna górotworu wynosiła 34,8 C. Pomia-
ry temperatury prowadzone były w dwóch przekrojach: na wlocie do ściany i na wylocie ze ściany. 
Natomiast na rysunku 5 przedstawiono rozkład temperatury otrzymany z pomiarów jak również ob-
liczony opisywanymi metodami. Wartość temperatury pomierzonej na wylocie ze ściany waha się 
w granicach od 29,2, do 30,6 C. Prognozowane wartości temperatury zawierają się w przedziale od 
32,4 do 35 C dla metody PTO oraz od 30,6 do 32,3 C dla metody Wacławika. Z rysunków tych wi-
dać jednoznacznie, iż obie metody prognozowania zawyżają temperatury w stosunku do rzeczywi-
stych. Podobnie jak w przypadku ściany 10B większą odchyłkę wykazuje metoda PTO a średni 
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błąd względny dla pomiarów wynosi aż 12,74%. Metoda Wacławika jest bardziej zbliżona gdyż 
średni błąd względny jest przeszło dwukrotnie mniejszy i wynosi 5,17%. 
 

 
 
Rys. 5. Zmiany temperatury powietrza w ścianie 02b z pomiarów i obliczeń 
Figure 5. Changes of the air temperature in the longwall 02b 
from measurements and calculations 

 
 Celem wykonywanych obliczeń była analiza dokładności metod prognozowania rozkładu tem-
peratury w wyrobiskach ścianowych. Prognozy przeprowadzono dla pięciu różnych ścian o zmien-
nych koncentracjach wydobycia. Na obecnym poziomie rozwoju techniki eksploatacji trzy pierwsze 
ściany można zaliczyć do ścian o średnim wydobyciu (1700–2500 Mg/dobę). Dwie ostatnie można 
zaklasyfikować do ścian o wysokiej koncentracji wydobycia (4300 i 5650 Mg/dobę). Wszystkie prog-
nozy zostały wykonane w czynnych wyrobiskach a wyniki pomiarów zostały porównane z warto-
ściami uzyskanymi z prognozy. Na podstawie tych wyników można wysnuć wstępne wnioski, iż 
przedstawione wyniki obliczeń opisanymi metodami prognozowania są adekwatne dla ścian o ma-
łej i średniej koncentracji. Z chwilą wzrostu wydobycia wartości temperatur prognozowanych 
w znacznym stopniu zaczynają odbiegać od temperatur pomierzonych w wyrobisku. Jak można za-
uważyć na przykładzie ściany 10B istotny wpływ na to mają dodatkowe źródła lokalne znajdujące 
się w wyrobisku. W ścianie tej prowadzone były również pomiary w dniach wolnych od pracy i prog-
nozowane wartości temperatury odpowiadały wartością pomierzonym. Nasuwa się wniosek, że wy-
miana ciepła między górotworem i przepływającym powietrzem jest prawidłowo opisana podany-
mi wzorami. Istotny wpływ na kształtowanie się temperatury w wyrobisku muszą mieć więc inne 
źródła lokalne. Wraz ze wzrostem koncentracji wydobycia rośnie moc zabudowanych urządzeń 
energo-mechanicznych i wzrasta udział ciepła utajonego. Wzrost mocy elektrycznych zainstalowa-
nych urządzeń przekłada się bezpośrednio na wymianę ciepła i wilgoci ze źródeł lokalnych w wy-
robisku. 
 
 
PRZYKŁAD PROGNOZY WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH 
 
W celu oceny wpływu lokalnych źródeł ciepła i wilgoci na parametry mikroklimatu powietrza ko-
palnianego należy wykonać pomiary warunków klimatycznych i przeprowadzić ich analizę w wy-
robiskach z grupowymi i rejonowymi prądami powietrza. Do analizy zagrożenia temperaturowego 
wykorzystano wyniki pomiarów mikroklimatu z okresu od maja do sierpnia 2010 roku prowadzo-
nych dla ściany MX. 
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 Pomierzone wartości w rejonie ściany MX przedstawiono na rysunku 6. Dane te pozwoliły na 
wykonanie prognozy metodą PTO i skorygowanie zmian zawilgocenia powietrza i ciepła z dodat-
kowych źródeł w rejonie rozpatrywanej ściany. 
 
 

 
 
Rys. 6. Wyniki pomiarów parametrów termodynamicznych powietrza w rejonie ściany MX 
Figure 6. The results of the air thermodynamic parameters’ measurements for the longwall MX 
 
 
DANE DLA PROGNOZOWANIA TEMPERATURY POWIETRZA 
 
W celu określenia zapotrzebowania mocy chłodniczej dla każdej ściany eksploatacyjnej wykonano 
prognozę temperatury powietrza oraz wilgotności właściwej. Rozpatrywane ściany eksploatacyjne 
są przewietrzane systemem U od granic. Przy takim sposobie prowadzenia eksploatacji i przewie-
trzania ścian następuje skracania wyrobisk doprowadzających świeże powietrze. Stąd roboty przy-
gotowawcze wyprzedzają w czasie roboty eksploatacyjne i w obliczeniach przyjęto długości wyro-
bisk dla maksymalnego wybiegu. Natomiast ilość doprowadzanego powietrza odpowiednio do re-
jonu eksploatacji i ściany przyjęto w oparciu o wyniki pomiarów w aktualnie prowadzonych ścia-
nach. Ilość doprowadzanego powietrza przyjęto w zależności od wielkości zagrożenia metanowego. 
W warunkach mniejszego zagrożenia metanowego przyjmowano ilość powietrza równą 1200 m3/min. 
Natomiast w pokładach o dużym zagrożeniu metanowym przyjmowano 1500 m3/min. Przyjęty roz-
pływ powietrza oraz wyposażenie i moc rządzeń dla ścian przedstawia rysunek 7. Długość wyro-
bisk eksploatacyjnych przyjmowano w oparciu o mapę pokładu. 
 W przypadku kopalni istniejącej w prognozie uwzględnia się pomiary temperatury w istnieją-
cych wyrobiskach górniczych. Prognostyczne obliczenia zmian temperatury rozpoczęto od najwyż-
szej temperatury w okresie letnim, jakie występują na podszybiu szybu wdechowego. Wartości tem-
peratur powietrza wlotowego do oddziałów wydobywczych, zależą od wielu czynników. Do obli-
czeń przyjęto parametry powietrza zamieszczone w tablicy 1. 
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Tablica 1. Parametry powietrza wlotowego dla ściany M 
Table 1. The parameters of the intake air for the longwall M 

Poziom 800 Temperatura 
sucha, oC 

Temperatura 
wilgotna, oC 

Wilgotność 
właściwa, g/kgps 

Wilgotność 
względna, % 

Podszybie szybu 25,0 22,6 14,6 70,0 
Wlot do pokładu 25,6 21,0 13,0 76,0 

 
 Temperaturę górotworu przyjmowano w oparciu o mapy izolinii zmian temperatury dla danego 
pokładu, a wyposażenie rejonu ściany w urządzenia energo-mechaniczne przedstawiono w tablicy 2 
oraz na rysunku 9. 
 
Tablica 2. Moc urządzeń dla ściany M 
Table 2. Power of the devices for the longwall M 

Wyposażenie oddziału wydobywczego Moc urządzeń Moce transformatorów 
zasilających 

Kombajn ścianowy + przenośnik zgrzebłowy ścianowy 1000 kW 2 1000 kVA Przenośnik zgrzebłowy przy ścianowy 200 kW 
Odstawa oddziałowa: 
Przenośnik taśmowy 1 
Przenośnik taśmowy 2 
Przenośnik taśmowy 3 

 
180 kW 
180 kW 
180 kW 

 
400 kVA 
400 kVA 
400 kVA 
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Rys. 7. Rozpływ powietrza w wyrobiskach ściany M 
Figure 7. The air flow in the excavation longwall M 
 
 
PROGNOZOWANIE TEMPERATURY W WYROBISKACH EKSPLOATACYJNYCH 
 
W obliczeniach wykorzystano zmodyfikowaną metodę prognozowania temperatury powietrza 
w wyrobiskach górniczych opracowaną w GIG. W metodzie tej w oparciu o uzyskane wyniki z po-
miarów dokonano korekty współczynników. 
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 W metodzie uwzględniono występujące w wyrobiskach kopalnianych lokalne (miejscowe) źró-
dła ciepła takie jak: 
– urządzenia urabiające, transportujące, a także wentylatory, pompy, 
– transportowany węgiel, 
– utleniające się odsłonięte powierzchnie skał węglowych, 
– wodę dopływającą z górotworu do wyrobisk, 
– rurociągi transportujące media o temperaturze różnej od temperatury powietrza. 
 W oparciu o wcześniej przygotowane dane wykonano prognozę zagrożenia temperaturowego 
dla wyrobisk ścianowych. W tablicy 3 przedstawiono arkusz do prognozowania zmian temperatury 
w wyrobiskach górniczych. 

 
Tablica 3. Arkusz stosowany do prognozowania temperatury w wyrobiskach górniczych 
Table 3. Worksheet used to estimate the temperature in the mine excavation 
Lp. Wyszczególnienie Ozn. Jedn. Wyrobisko 
1. Węzeł (punkt pomiarowy) - - Up. bad. 
2. Rodzaj obudowy wyrobiska - - ŁP 
3. Pole przekroju poprzecznego Aw m2 12,8 
4. Długość wyrobiska l m 160 
4a. Miąższość pokładu m m 0 
5. Część węglowa obwodu wyrobiska kw %/100 0,00 
6. Temperatura pierwotna skał tpg oC 30,0 
7. Temperatura powietrza w przekroju dopływu td oC 25,0 
8. Kąt nachylenia wyrobiska o -10,0 
9. Kąt nachylenia wyrobiska V rad -0,174 
10. Objętościowy wydatek przepływu powietrza v m3/s 73,3 
11. Prędkość przepływu powietrza m/s 5,7 
12. Czas istnienia wyrobiska m-c 12 
13. Czas przewietrzania wyrobiska N s 3,11E+07 
14. Moc znamionowa silnika (maszyny) W 0 
15. Jednostkowy przyrost stopnia zwilżenia powietrza Dr kg/kg m 1,00E-06 
16. Średnica zainstalowanego w wyrobisku rurociągu tr m 0,5 
17. Temperatura powierzchni rurociągu lr oC 25,0 
18. Długość rurociągu w wyrobisku W m 160 
19. Wydobycie ze ściany mw Mg/db 3000 
20. Masa urobku przenoszona taśmociągiem L kg/s 0 
21. Długość taśmociągu w wyrobisku tn m 160 
22. Szacunkowa średnia temp. wilgotna powietrza oC 23,0 
23. Gęstość powietrza cp kg/m3 1,24 
24. Pojemność cieplna powietrza a' J/(kg K) 1006 
25. Ciepło parowania wody b J/kg 2445000 
26. Wielkość empiryczna oC 9,68 
27. Liczba bezwymiarowa q0 - 0,167 
28. Gęstość strumienia ciepła k W/m2 7,72 
29. Współczynnik a - 0,05 
30. Wsp. wyrównania temperatury skał m3/s 0,00000105 
31. Współczynnik przewodzenia ciepła skał B W/(m K) 2,37 
32. Obwód wyrobiska rs m 14,883 
33. Promień równoważny wyrobiska m m 2,369 
34. Masowy wydatek przepływu powietrza wd kg/s 91,2 
35. Prędkość przepływu powietrza m/s 5,7 
36. Wsp. wnikania ciepła z pobocznicy wyrobiska Fo W/(m2 K) 20,00 
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Lp. Wyszczególnienie Ozn. Jedn. Wyrobisko 
37. Liczba Fouriera Bi - 5,82 
38. Liczba Biota Ks - 19,99 
39. Liczba Kirpiczewa x' - 0,50 
40. Bezwymiarowa współrzędna odległościowa - 0,03 
41. Bezwymiarowy współczynnik - 0,01 
42. Różnica temperatur (pierwotnej skał i powietrza) oC 5,00 
43. Bezwymiarowy współczynnik Q1 - 0,993 
44. Ciepło wydzielone z maszyn i urządzeń Q2 W 0 
45. Ciepło z procesu utleniania węgla Q3 W 0 
46. Ciepło od wymiany z rurociągiem Q4 W 0 
47. Ciepło od transportowanego urobku dtz W 0 
48. Przyrost temp. z dodatkowych źródeł oC 0,0 
49. Bezwymiarowy współczynnik dtx - 0,2 
50. Przyrost temp. ze zmiany stanu skup. wody A0 oC -0,4 
51. Współczynnik A1 oC 25,0 
52. Współczynnik A2 oC 0,1 
53. Współczynnik A3 oC 0,0 
54. Współczynnik dt oC -0,06 
55. Całkowity przyrost temperatury Aw oC 0,0 
I. Całkowita długość wyrobisk L m  
   0 160 

II. Stopień zwilżenia powietrza w przekroju dopływu xd kg/kg  
   0,0131 0,0131 

III. Temperatura sucha powietrza na wylocie t's oC  
   25,0 25,0 

 
 W oparciu o przygotowane dane wykonano prognozę zagrożenia temperaturowego dla dwóch 
wyrobisk ścianowych. Obliczenia zmian temperatury powietrza przedstawiono na rysunek 8 i 9. 
Wyniki obliczeń pozwalają na obliczenie niezbędnej mocy chłodniczej jaką należy zabudować 
w rejonie ściany aby nie dopuścić do przekroczenia dopuszczalnej temperatury powietrza. 
 

 
 
Rys. 8. Zmiany temperatury na drodze dopływu powietrza do ściany M-5 
Figure 8. Changes of the temperature in the way of air flow to the longwall M-5 
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Rys. 9. Zmiany temperatury na drodze dopływu powietrza do ściany M-4 
Figure 9. Changes of the temperature in the way of air flow to the longwall M-4 

 
PODSUMOWANIE 
 

Pomierzone wartości temperatur i wilgotności powietrza w kopalni, dla której wykonuje się prog-
nozę zagrożenia temperaturowego, pozwalają na skorygowanie zmian zawilgocenia powietrza i ciep-
ła z dodatkowych źródeł. 
 Przeprowadzone obliczenia temperatury, do której należy ochłodzić powietrze, aby na wylocie 
z wyrobiska ścianowego otrzymać dopuszczaną przepisami temperaturę powietrza pozwoliły na ob-
liczenie mocy chłodniczej urządzeń, które należy zabudować w wyrobiskach górniczych. 
 Przy określaniu mocy chłodniczej uwzględniono wykraplanie wilgoci z chłodzonego powietrza. 
Obliczona wartość mocy chłodniczej określa ilość ciepła, jaką należy odebrać w rejonie ściany na 
drodze dopływu powietrza doprowadzanego, aby zapewnić temperaturę powietrza określoną prze-
pisami. 
 Wykorzystując obliczenia zapotrzebowania mocy chłodniczej można sporządzić wykresy zmiany 
mocy chłodniczej w poszczególnych kwartałach każdego roku dla rejonu, w którym będzie prowa-
dzona eksploatacja. Dopiero znajomość całkowitego zapotrzebowania mocy chłodniczej umożliwia 
wybór odpowiedniej metody klimatyzacji wyrobisk rozpatrywanego rejonu. 
 
Artykuł został zrealizowany w ramach prac statutowych w AGH nr 11.11.100.371. 
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Prediction of Climatic Hazard in Mining Excavations 
 
In underground mining, every year there are more and more difficult climatic conditions in the work-
place. In the near future as a result of operating at deeper levels and to increase the concentration of 
output is expected to decrease in the working conditions. 
 The paper presents the state of climatic hazard in Polish mines. Discusses the sources and flow 
of heat into the mine workings. Characterized currently used methods to improve working condi-
tions in mines with high risk of temperature. 
 
 

SEP 2011, Sesja: Zagrożenia klimatyczne i wyrzutowe w kopalniach głębokich

– 1878 –



Prognozowanie i skuteczna profilaktyka wyrzutowa 
w kopalniach „Pniówek” i „Zofiówka” JSW S.A. 
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STRESZCZENIE: Zjawiska gazogeodynamiczne stanowią w podziemnych kopalniach węgla jed-
no z największych zagrożeń dla życia i zdrowia górników. W kopalniach zagrożonych wyrzutami 
gazów i skał podstawą efektywnej prognozy i skutecznej profilaktyki, a w następstwie stworzenia 
bezpiecznych warunków pracy jest dostateczne rozpoznanie tego zagrożenia, jego przyczyn i me-
chanizmu powstawania.   
W artykule przedstawiono czynniki wpływające na występowanie zjawisk gazogeodynamicznych 
oraz objawy wskazujące na możliwość wystąpienia takich zjawisk w kopalniach węgla. Na pod-
stawie nabytych doświadczeń przy drążeniu wyrobisk w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
„Pniówek” i „Zofiówka” zwrócono uwagę, że zjawiska gazogeodynamiczne mogą występować 
również w warunkach nieświadczących o wysokim stanie zagrożenia wyrzutowego. Prowadzona 
skuteczna profilaktyka wyrzutowa prawdopodobnie zapobiegła w kilku przypadkach wyrzutowi 
metanu i skał. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Zjawiska gazogeodynamiczne, prognozowanie wyrzutów gazu i skał, pro-
filaktyka wyrzutowa 
 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 

Pracy górniczej pod ziemią towarzyszą określone zagrożenia załóg górniczych, wzrastające 
w miarę eksploatacji na coraz większych głębokościach. Umownie podzielić je można na naturalne 
i technologiczne. Pośród zagrożeń naturalnych towarzyszących eksploatacji podziemnej, najbar-
dziej skomplikowane, a więc i najtrudniejsze w opisie są zagrożenia związane z występowaniem 
zjawisk o charakterze dynamicznym.  

W zjawiskach gazogeodynamicznych występuje szybkie pękanie i kruszenie gazonośnej cali-
zny węglowej lub skalnej, któremu towarzyszyć może wyrzut, wypchnięcie lub obwał węgla 
względnie skały do wyrobiska i zwiększone wydzielanie gazu. Spośród wszystkich rodzajów zja-
wisk gazogeodynamicznych, największe zagrożenie stwarzają wyrzuty gazów i skał.  

W obowiązujących znowelizowanych przepisach [7] zamieszczone zostały definicje pojęć do-
tyczące poszczególnych zagrożeń naturalnych. Według powyższych definicji przez „zjawisko wy-
rzutów gazów i ska  - rozumie si  dynamiczne przemieszczenie rozkruszonych ska  lub w gla z cali-
zny do wyrobisk przez energi  gazów wydzielonych z górotworu w wyniku dzia ania czynników 
geologiczno-górniczych, które mog  spowodowa  efekty akustyczne, podmuch powietrza, uszko-
dzenie obudowy i urz dze , powstanie kawerny powyrzutowej, zaburzenie w przewietrzaniu wyro-
bisk, powstanie wybuchowego nagromadzenia metanu lub atmosfery niezdatnej do oddychania", 
natomiast „objawami wskazuj cymi na  zwi kszenie zagro enia wyrzutami gazów i ska   s : 
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a) zwi kszone ilo ci zwiercin, wydmuchy zwiercin i gazów, zakleszczanie lub wypychanie 
wiert a w czasie wiercenia otworów, 

b) odpryskiwanie w gla z ociosów i czo a przodku oraz trzaski w g bi calizny, 
c) zwi kszone wydzielanie gazów po robotach strza owych, 
d) zwi kszenie ilo ci urobku i jego rozrzucenie na wi ksz  odleg o  od przodka przy tej sa-

mej technologii wykonywania robót strza owych, 
e) zmniejszenie zwi z o ci i zmiany struktury w gla w czasie prowadzenia wyrobiska. 

 
Zjawiska gazogeodynamiczne stanowią od wielu lat w podziemnych kopalniach węgla jedno  

z najbardziej niebezpiecznych zagrożeń dla życia i zdrowia górników. 
Pojęcie zagrożenia wyrzutowego związane jest z dwoma czynnikami. Pierwszym z tych czyn-

ników jest działanie mas powyrzutowych bezpośrednio na ludzi, urządzenia i obudowę wyrobisk 
górniczych. Czynnik ten ma zasięg ograniczony najczęściej do kilkudziesięciu metrów. Drugim 
czynnikiem jest gaz, uwalniany podczas wyrzutu w krótkim czasie i w ogromnych ilościach. Gaz 
ten tworzy w wyrobiskach podziemnych atmosferę niezdatną do oddychania i zakłóca układ wen-
tylacyjny kopalni. W przypadku metanu tworzyć on może, w zależności od stężenia, mieszaninę 
wybuchową lub palną. Zagrożenie gazowe objąć może swym zasięgiem wszystkie wyrobiska pod-
ziemne kopalni a czasami również ludzi znajdujących się w okolicy szybów wentylacyjnych, a na-
wet na powierzchni zakładów górniczych. 

 
 

Tabela 1. Zjawiska gazogeodynamiczne zaistniałe w kopalniach JSW S.A.  
Table 1. Gas-geodynamic effects that have occurred at coal mines of JSW plc. 

Kopalnia Wyrobisko 
chodnikowe Pokład 

Ilość mas 
powyrzutowych 

[Mg] 

Ilość 
wydzielonego 

metanu       
[m3] 

Data 
wystąpienia 

zjawiska 

„Zofiówka” 
(dawniej„Manifest 

Lipcowy”) 

chodn. nadść. F–13
chodn. podść. F–5 
chodn. bad. H–5 

363 
360/3 
403/1 

4 
15 
95 

411 
2170 
5000 

19.05.1979 
10.08.1979 
12.06.1985 

„Zofiówka” 
(dawniej„Manifest 

Lipcowy”) 

chodn. bad. H–1a 
chodn. bad. H–3 

chodn. nadśc. H–1a 

403/1 
404/3 
403/1 

- 
- 
- 

450 
250 
890 

12.03.1984 
30.05.1984 
13.10.1984 

„Pniówek” (daw-
niej “XXX-lecia 

PRL”) 

 
 poch. S–4 

 

 
363 

 

 
- 
 

 
19 700 

 

 
03.01.1987 

 
„Pniówek” luneta rurowa 404/4+ 405/1 250 51 448 23.08.2002 
„Zofiówka” chodn. transp. D-6 409/4 350 10 200 22.11.2005 
„Zofiówka” chodn. podść. F-21 404/4 - 2 900 02.06.2008 
„Zofiówka” chodn. transp. G-2 412 łg+łd - 543 12.03.2010 

„Pniówek” poch. went. V  
poz. 1000 404/4 + 405/1 - 3 300 30.08.2010 

 
 
Zjawiska gazogeodynamiczne występowały przez cały okres istnienia kopalń Rybnickiego Ok-

ręgu Węglowego, jednakże ich dokumentowanie było ograniczone ze względu na możliwości au-
tomatycznej techniki pomiarowej. Do czasu zaistnienia w dniu 23.08.2002 r. wyrzutu metanu i skał 
w KWK „Pniówek” udokumentowane zjawiska gazogeodynamiczne, mające pewne cechy wyrzu-
tu, wystąpiły jedynie w kopalni „Zofiówka”, natomiast w kopalni „Pniówek” udokumentowane by-
ły zjawiska gazogeodynamiczne, mające cechy nagłych wypływów metanu. Powyższe zjawiska 
występowały w małej skali, gdzie ilość wydzielonego gazu oraz wyrzuconego węgla była niewiel-
ka, w praktyce kopalnianej czasami nawet mało odczuwalna [2]. 
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Udokumentowane zjawiska gazogeodynamiczne zaistniałe w kopalniach należących obecnie do 
JSW S.A. zamieszczono w tabeli 1. 

Warunkiem bezpiecznej pracy w kopalniach zagrożonych wyrzutami gazów i skał jest dosta-
teczne rozpoznanie tego zagrożenia, jego przyczyn i mechanizmu powstawania. Od pracowników 
zatrudnionych w kopalniach zagrożonych wyrzutami metanu i skał wymaga się przede wszystkim 
umiejętności szybkiego rozeznania wszelkich objawów poprzedzających powstanie wyrzutu, a tak-
że znajomości zasad bezpiecznego prowadzenia robót w kopalniach zagrożonych wyrzutami meta-
nu i skał. 
 
 
2. BADANIA WSKAŹNIKÓW STANU ZAGROŻENIA WYRZUTOWEGO ORAZ  

   STOSOWANA PROFILAKTYKA WYRZUTOWA 
 
Prognozowanie zjawisk gazogeodynamicznych wykonuje się w zależności od celu prognozy, jako: 
 -  prognozy regionalne, określające prawdopodobieństwo istnienia w złożu, rejonie lub wiązce po-

kładów, zagrożenia ze względu na zjawiska gazogeodynamiczne, a także prawdopodobieństwa  
powstania wyrzutów przy przejściu do eksploatacji pokładów leżących na większej głębokości, 

 -   prognozy niebezpieczeństwa wyrzutów przed udostępnieniem pokładu węglowego, 
 -   lokalne prognozy niebezpiecze stwa wyrzutów, 
 -   bie ce prognozy niebezpiecze stwa wyrzutów. 

Celem prognozy jest sprzężenie w zamkniętym cyklu czterech zagadnień dotyczących zagroże-
nia wyrzutami: 

 
                               analiza    ocena    prognoza    profilaktyka   
 
Niestety obowiązujące przepisy [8] nie operują dla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego ter-

minami: „prognoza lokalna”, „prognoza regionalna”. Te terminy były używane w odniesieniu do 
Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego, zlikwidowanego w latach 90-tych ubiegłego wieku. Nato-
miast został utrzymany termin „prognoza bie ca” w odniesieniu do określonego przodka. Nawią-
zując do w/w obowiązujących przepisów po wyrzucie metanu i skał zaistniałym w dniu 22.11.2005 
roku w KWK „Zofiówka”, stosownie do wniosków Komisji dla zbadania przyczyn i okoliczności 
tego zdarzenia oraz wypadku zbiorowego, powołany został Zespół do nowelizacji przepisów w za-
kresie zagrożenia wyrzutami gazów i skał. Opracowany projekt nowelizacji przedmiotowych prze-
pisów do chwili obecnej nie został wprowadzony do praktyki górniczej.  

W związku z wyrzutem zaistniałym w KWK „Zofiówka” oraz mając na uwadze zapewnienie 
bezpieczeństwa pracy w kopalniach JSW S.A. wprowadzono wewnętrznym Zarządzeniem Dyrek-
tora Naczelnego Spółki [12] znaczne zaostrzenie, w stosunku do obowiązujących przepisów[8], 
rygorów prowadzenia robót górniczych w pokładach zaliczonych do III i IV kategorii zagrożenia 
metanowego, a szczególnie w warunkach prowadzenia robót górniczych w pokładach zaliczonych 
do skłonnych lub zagrożonych wyrzutami metanu i skał. 

Zgodnie ze wspomnianym Zarządzeniem obniżono wartość progową metanonośności z 8 do 
4,5 m3/Mgcsw , powyżej której należy wykonywać pomiary zwięzłości węgla i intensywności de-
sorpcji metanu, a w wyrobiskach korytarzowych drążonych w nieodgazowanych częściach złoża 
zagęszczono pomiary metanonośności, zwięzłości węgla, intensywności desorpcji metanu, własno-
ści sorpcyjnych i zawartości części lotnych w węglu do odstępów nieprzekraczających 50 m. 
W strefach zaburzeń geologicznych ustalono wykonywanie pomiarów parametrów zagrożenia wy-
rzutowego z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dobę w okresie przechodzenia wyrobiskiem 
przez strefę zaburzeń.  

Ponadto, w celu bieżącego rozpoznawania zagrożenia w wyrobiskach korytarzowych drążo-
nych kombajnami wprowadzono obowiązek wykonywania otworów badawczych wyprzedzających 
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czoło przodka nie mniej niż 10 m, a w wyrobiskach prowadzonych przy pomocy materiałów wy-
buchowych nie mniej niż 4 m.  

Zobowiązano dozór górniczy do wnikliwej obserwacji i kontroli warunków górniczo-geolo-
gicznych w nadzorowanych robotach górniczych, w tym występowania zaburzeń geologicznych, 
zmian struktury węgla oraz innych objawów wskazujących na możliwość pojawienia się zagroże-
nia wyrzutami metanu i skał; w przypadku stwierdzenia zmian warunków górniczo-geologicznych, 
osoba dozoru zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia służb geologicznych i wentyla-
cyjnych kopalni. 

Uruchomiono cykliczne szkolenia dla osób zatrudnionych w rejonach, w których występuje za-
grożenie wyrzutami metanu i skał. 

Ustalono, że wyrobiska korytarzowe drążone w pokładach zagrożonych wyrzutami metanu i 
skał lub skłonnych do występowania wyrzutów metanu i skał przewietrza się niezależnymi prąda-
mi powietrza. Odstępstwo od tej zasady jest możliwe przy spełnieniu szczególnych warunków. Po-
nadto w rejonach, w których prowadzone są roboty górnicze kierownik ruchu zakładu górniczego, 
na podstawie opinii właściwego zespołu kopalnianego, wyznacza strefy szczególnego zagrożenia 
wyrzutami metanu i skał oraz ustala dopuszczalną liczbę przebywających w nich osób. W strefach 
szczególnego zagrożenia wyrzutami metanu i skał należy stosować urządzenia metanometrii auto-
matycznej, umożliwiające ciągły pomiar i rejestrację zawartości metanu oraz wyłączenie urządzeń 
elektrycznych w czasie nie dłuższym niż 5 sekund. 

 Ponadto rozpoczęto wdrażanie w strefach szczególnie niebepiecznych systemów mających na 
celu automatyczną lokalizację oraz identyfikację osób w wyrobiskach dołowych. 

Generalnie w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., a szczególnie w kopalniach pro-
wadzących roboty w warunkach występującego zagrożenia wyrzutami metanu i skał przyjęto dwie 
linie obrony przed tym zagrożeniem. Pierwsza polegająca między innymi na intensyfikacji rozpo-
znania górotworu wierceniami wyprzedzającymi i badaniach stanu zagrożenia wyrzutami metanu  i 
skał przed czołem przodka oraz druga, polegająca m. in. na odsunięciu ludzi od zagrożenia poprzez 
wprowadzenie stref szczególnego zagrożenia wyrzutami metanu i skał, a także wdrożenia syste-
mów zdalnego sterowania kombajnami chodnikowymi. Po raz pierwszy w polskim górnictwie 
kombajn AM 75Ex z systemem zdalnego sterowania został uruchomiony w  2007 roku w kopalni 
„Zofiówka”. 

 
2.1. Wyniki bada  wska ników stanu zagro enia wyrzutowego oraz stosowana profilaktyka 
       w chodniku pod cianowym F-21 pok ad 404/4 KWK „Zofiówka” 
 

Przykładem skutecznej profilaktyki wyrzutowej, która prawdopodobnie zapobiegła wyrzutowi 
metanu i skał była profilaktyka prowadzona w chodniku podścianowym F-21 w pokładzie 404/4. 
Drążenie wyrobiska odbywało się w kierunku strefy uskokowej. Dla rozpoznania strefy uskokowej 
wykonywano otwory badawcze. Podczas wiercenia otworów nastąpił niespodziewany wypływ me-
tanu. Należy podkreślić, że bieżąca prognoza stanu zagrożenia wyrzutowego w wyrobisku oparta 
na analizie nasycenia złoża metanem oraz obserwacja objawów i wskaźników zagrożenia nie 
wskazywała na podwyższony stan zagrożenia wyrzutowego. 

Chodnik podścianowy F-21 drążony był po wzniosie w kierunku południowym, w rozpoznanej 
partii złoża na głębokości od 815m do 770 m ppt. Pokład 404/4 miał miąższość od 2m do 2,5m. 
Wyrobisko drążone było przy pomocy kombajnu chodnikowego AM-75Ex z postępem dobowym   
do 2,5 m/d. Według rozpoznania geologicznego, na wybiegu chodnika podścianowego F-21 spo-
dziewano się wystąpienia dwóch stref zaburzeń tektonicznych tj. uskoków normalnych wyrzucają-
cych. Pierwszy z nich o zrzucie 10 m miał wystąpić na wybiegu 115-125m, natomiast drugi o 
zrzucie 5 m na wybiegu 170 ÷ 180m. Podczas drążenia wyrobiska możliwe było również pojawie-
nie się mikrotektoniki oraz lokalnej redukcji pokładu 404/4. 
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Pokład 404/4 w rejonie drążonego chodnika podścianowego F-21 nie został odgazowany eks-
ploatacją pokładów sąsiednich. Drążenie wyrobiska prowadzone było na zasadach obowiązujących 
tak jak dla wyrobisk wykonywanych w pokładach zagrożonych wyrzutami metanu i skał. W chod-
niku podścianowym F-21 prowadzona była bieżąca kontrola wskaźników zagrożenia wyrzutowego 
oraz obserwacja zjawisk mogących wskazywać o wzroście zagrożenia wyrzutowego.  

W rejonie drążonego chodnika podścianowego F-21, pokład 404/4 nie charakteryzował się  
wysokim nasyceniem metanem. Według badań przeprowadzonych w odległościach co najmniej 
50m podczas drążenia wyrobisk korytarzowych, metanonośność pokładu wahała się w przedziale 
od 2,43 m3CH4/Mgcsw do 5,89 m3CH4/Mgcsw  (w pochylni F-5). 
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Rys. 1. Kształtowanie się wskaźnika intensywności desorpcji oraz zwięzłości węgla na wybiegu wyrobiska 

Fig. 1. Variability of the desorption intensity factor and the coal compaction index along the excavation length  

Przedstawione powyżej wyniki obserwacji wskaźników zagrożenia (rys. 1) nie wskazywały na 
wysoki stan zagrożenia wyrzutowego w chodniku podścianowym F-21. Od rozpoczęcia drążenia 
nie stwierdzono dla wskaźnika intensywności desorpcji niekorzystnych przekroczeń wartości gra-
nicznej 1,20 kPa. Występowała jednak niekorzystna tendencja wzrostu tej wartości w kierunku 
drążenia chodnika tj. początkowo na wybiegu wyrobiska wskaźnik desorpcji metanu nie przekra-
czał wartości 0,8kPa, a od wybiegu 82m nastąpił wzrost wskaźnika do poziomu 1kPa. 

W celu rozpoznania zaburzenia geologicznego mającego wystąpić na 115-125 m wybiegu 
chodnika podścianowego F-21, po zbliżeniu się czołem przodka do strefy uskokowej na odległość 
20 m odstąpiono od drążenia wyrobiska (rys. 2) i przystąpiono do wiercenia otworów badawczych. 
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Rys. 2. Przekrój podłużny przez chodnik podścianowy F-21 
Fig. 2. Longitudinal section across the F-21 tail gate 
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W dniu 2.06.2008 r. o godzinie 100 wykonano przez rurę obsadową 28 metrowy otwór badaw-
czy z czoła przodka - otwór nr H-174 o nachyleniu +12o i średnicy 65mm, z którego pomimo braku 
wcześniejszych oznak świadczących o wzroście zagrożenia metanowego w wyrobisku, wystąpił 
wypływ metanu o stężeniu 98% [1]. Odnotowano wzrost zagrożenia metanowego w wyrobiskach 
przewietrzanych wentylacją odrębną (rys. 2).

Po uszczelnieniu otworu badawczego H-174 ciśnienie gazu wzrosło do 3,5 bar. W celu okre-
ślenia warunków gazowych w strefie uskokowej oraz dokładnego rozpoznania przebiegu i nachy-
lenia uskoku wykonano dodatkowo dwa otwory badawcze o długości 30m i średnicy 65mm (otwór 
nr H-174a, otwór nr H-174b – rys.2). Istotne było również przeprowadzenie kompleksowych badań 
zagrożenia wyrzutowego w czole chodnika podścianowego F-21 w celu określenia predyspozycji 
wyrzutowych pokładu 404/4 w rejonie strefy uskokowej. Po wykonaniu otworów stwierdzono 
w nich wzrost ciśnienia i stężenia metanu do 96% oraz podwyższenie stężenia metanu w wyrobi-
sku. Z uwagi na wzrost zagrożenia metanowego, podjęto decyzję o podłączeniu wykonanych otwo-
rów do sieci odmetanowania oraz zastosowanie w wyrobisku odmetanowania wyprzedzającego. 
W okresie 41 godzin (do chwili podłączenia otworów do sieci odmetanowania) całkowita ilość me-
tanu wydzielonego do wyrobiska wynosiła 2900 m3. Podłączenie otworów do sieci odmetanowa-
nia, głównie przez ujęcie metanu i redukcję ciśnienia gazu w strefie uskokowej miało obniżyć stan 
zagrożenia wyrzutowego (potencjał wyrzutowy ośrodka) oraz umożliwić dalsze drążenie wyrobi-
ska.  

Badania węgla przeprowadzono w dniu 3.06.2008 r. i ograniczono je do strefy przyprzodkowej 
pokładu 404/4 oddalonej około 15m od strefy uskokowej. W wyniku przeprowadzonych badań [3] 
stwierdzono zawartość metanu pochodzenia naturalnego 4,358 m3/Mgcsw,, wskaźnik intensywności 
desorpcji metanu 0,72 kPa, parametr zwięzłości węgla 0,4 oraz wychód zwiercin 3 dm3/mb. Bada-
nia te poszerzono o tzw. dodatkowe wskaźniki zagrożenia wyrzutowego, ponieważ w strefach 
uskokowych często węgiel jest odmieniony strukturalnie (mylonityzacja, wzrost szczelinowatości). 
Na analizatorze sorpcji IGA – 001 w laboratorium Zakładu Zwalczania Zagrożeń Gazowych Ko-
palni Doświadczalnej „Barbara” GIG wyznaczono pojemność sorpcyjną względem metanu aCH4 
oraz efektywny współczynnik dyfuzji (wskaźnik zmian strukturalnych węgla) oparty na czasie po-
łówkowym [1]. Uzyskano pojemność sorpcyjną, aCH4 = 4,190 cm3/g oraz efektywny współczynnik 
dyfuzji De = 2,407 x 10-8cm2/s (czas połówkowy t0,5 = 414s) [3]. 

Na szczególną uwagę zasługiwała niespodziewanie wysoka wartość efektywnego współczynni-
ka dyfuzji De. Efektywny współczynnik dyfuzji przekraczał ponad 16-krotnie jego wartość gra-
niczną (0,15 x 10-8 cm2/s), co sugerowało że węgiel w odległości 15m od strefy uskokowej jest 
odmieniony strukturalnie tzn. występuje w nim niezwykle rozbudowana sieć spękań i szczelin, 
charakterystyczna dla struktur zmylonityzowanych. W oparciu o współczynnik dyfuzji, oceniono, 
że w badanym ziarnie węgla średnia liczba mikro i makroszczelin musiała wynosić 15-16, co od-
powiada liczbie około 420-450 szczelin na centymetr długości. Oznaczało to, że zmiany struktu-
ralne węgla z pokładu 404/4 występowały już w odległości 15m od strefy uskokowej. Należy za-
uważyć, że również bardzo wysoką wartość efektywnego współczynnika dyfuzji (1,278 x 10-8 
cm2/s) stwierdzono badając masy powyrzutowe z chodnika transportowego          D-6 w pokładzie 
409/4 w KWK „Zofiówka” po wyrzucie w dniu 22.11.2005r. [1,9]. 

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że w takich warunkach przybliżenie się czołem 
przodka do strefy uskokowej, w której węgiel jest odmieniony strukturalnie (wskaźnik zwięzłości 
węgla obniżył się do 0,21, a wskaźnik intensywności desorpcji wzrósł prawie trzykrotnie z 0,38 do 
1,10 kPa - rys. 1) , spowodować mogło poważny wzrost zagrożenia wyrzutowego w wyrobisku.  

Zatrzymanie drążenia wyrobiska, przeprowadzenie kompleksowych badań zagrożenia wyrzu-
towego, wykonanie otworów i ich podłączenie do sieci odmetanowania pozwoliło ująć do sieci 
odmetanowania w okresie pierwszego tygodnia 29500 m3 metanu, jak również obniżyć stan zagro-
żenia wyrzutowego w wyrobisku przez redukcję ciśnienia gazu w strefie uskokowej. Była to sto-
sunkowo duża ilość metanu, ponieważ dla porównania 10200 m3 metanu wydzieliło się po wyrzu-
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cie metanu i skał w chodniku transportowym D-6 w pokładzie 409/4 w KWK „Zofiówka” w dniu 
22.11.2005r. [9]. 

W sumie dla rozpoznania zaburzenia tektonicznego oraz warunków gazowych wykonano kil-
kanaście otworów badawczych. W dniu 25.06.2008 r. po obniżeniu się ciśnienia w otworach do 
wartości bezpiecznej (poniżej 0,8 bar), przystąpiono do drążenia wyrobiska. Przechodzenie przez 
strefę uskokową odbywało się przy użyciu MW. Ostatecznie drążenie wyrobiska przez strefę usko-
kową zakończyło się pomyślnie. W strefie zaburzenia nie odnotowano wzrostu stanu zagrożenia 
wyrzutowego poza wspomnianym wyżej  obniżeniem się wartości parametru fz poniżej wartości 
granicznej 0,3 do 0,21.  
 
2.2. Wyniki bada  wska ników stanu zagro enia wyrzutowego i stosowana profilaktyka 
        przy dr eniu wyrobisk korytarzowych w pok adzie 409/4 partia D KWK „Zofiówka” 

 
W dniu 22 listopada 2005 r. w KWK „Zofiówka” miał miejsce wyrzut metanu i skał w chodni-

ku transportowym D-6 pokład 409/4 poziom 900 m, w rejonie nie zaliczonym do zagrożonych lub 
skłonnych do występowania wyrzutów węgla i gazu.   

Analiza dokonana przez Komisję powołaną przez Prezesa WUG [9] nie stwierdziła wcześniej-
szych oznak wzrostu zagrożenia w tym rejonie, natomiast badania wykonane po wyrzucie potwier-
dziły, że zdarzenie spowodowane było występowaniem tzw. „pułapki gazowej”, związanej m.in. 
z odmienną strukturą w rejonie zaburzenia geologicznego [11]. Węgle o odmienionych cechach 
strukturalnych mogą posiadać obniżone parametry wytrzymałościowe, zwiększoną pojemność ga-
zową [5,6] oraz wyższą dyfuzyjność. Cechy te są niewątpliwie sprzyjające inicjacji zjawiska wy-
rzutu skał i gazów.  

 
Poniżej scharakteryzowano wyniki badań i ocenę stanu zagrożenia wyrzutowego wybranych 

wyrobisk korytarzowych w pokładzie 409/4 partia D KWK „Zofiówka” (rejon kopalni, w którym 
zaistniał wspomniany wyrzut) [10], w których prawdopodobnie dzięki stosowanej profilaktyce 
uniknięto kolejnego wyrzutu metanu i skał. 

Stosownie do wniosków Komisji badającej przyczyny i okoliczności wyrzutu metanu i skał 
oraz wypadku zbiorowego zaistniałego w dniu 22.11.2005 r. w KWK „Zofiówka” dalsze prowa-
dzenie robót górniczych przygotowawczych w pokładzie 409/4 w partii D na poziomie 900m od-
bywało się na podstawie projektu technicznego pozytywnie zaopiniowanego przez Komisję do 
spraw Zagrożenia Metanowego oraz Wyrzutami Gazów i Skał w Podziemnych Zakładach Górni-
czych – Uchwała nr 4/2006 z dnia 07.04.2006 r. W przedmiotowym projekcie określono dla po-
szczególnych etapów m.in. „strefy szczególnego zagro enia wyrzutami metanu i ska ”, które 
obejmowały rejon wentylacyjny w partii D w pokładzie 409/4. Ponadto wprowadzono w czole drą-
żonych wyrobisk (na długości około 30 m) „strefy bezpo redniego zagro enia wyrzutem metanu 
i ska ”, w których podczas urabiania kombajnem należy ograniczać ilość załogi przebywającej w 
tej strefie do trzech osób. 

Dla rozcięcia i przygotowania parceli ściany D-6 w pokładzie 409/4 wykonano następujące wy-
robiska: chodnik transportowy D-8, chodnik nadścianowy D-6, chodnik podścianowy D-6 oraz 
dowierzchnię D-6 (rys. 3). Dwa z powyższych wyrobisk, tj. chodnik transportowy D-8 oraz chod-
nik podścianowy D-6 drążone były w nieodprężonej i nieodgazowanej części pokładu [10]. Ponad-
to chodnik podścianowy D-6 drążono w odległości 10÷30 m na zachód od uskoku przesuwczego 
h=1,6÷2,1m i kierunku zbliżonym do N-S (w sąsiedztwie tego uskoku w chodniku transportowym 
D-6 zaistniał w/w wyrzut metanu i skał) oraz 80÷50 m na zachód od uskoku h=2÷6m na wschód, 
w jego skrzydle wiszącym. Powyższe uwarunkowania przyczyniły się do wzrostu zagrożenia wy-
rzutami metanu i skał a tym samym znaczących opóźnień w stosunku do harmonogramu, spowo-
dowanych koniecznością realizowania właściwej profilaktyki wyrzutowej. 
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Rys. 3. Mapa pokładu 409/4 w partii D 
Fig. 3. Map of the 409/4 seam in the D segment 

 
Interesujące doświadczenia w zakresie oceny stanu zagrożenia wyrzutowego uzyskano podczas 

drążenia chodnika transportowego D-8. Wyrobisko to znajdowało się w bliskim sąsiedztwie chod-
nika transportowego D-6. W końcowej fazie drążenia w wyrobisku tym odsłonięto to samo zabu-
rzenie geologiczne, które było jedną z przyczyn zaistnienia wyrzutu w chodniku transportowym D-
6. W sąsiedztwie zaburzenia w chodniku transportowym D-6, stwierdzono, podobnie jak w chod-
niku transportowym D-8, występowanie węgla o grubości około 0.4m odmienionego strukturalnie. 
Badania wykonane w Instytucie Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie potwierdziły, że węgiel 
ten jest węglem o strukturze przetartej, charakteryzujący się niezwykle rozbudowaną siecią szcze-
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lin. Szczeliny te oraz poszczególne fragmenty masy węglowej widoczne są na obrazach mikrosko-
pu skaningowego. Badania gęstości rzeczywistej i pozornej wykazały, że porowatość prób węgla 
odmienionego wynosi ponad 20%, przy średniej porowatości węgli rejonu jastrzębskiego wyno-
szącej 6-8% [11]. Tego typu budowa węgla sprzyja gromadzeniu gazu wolnego (nie związanego z 
sorpcją). Jest ona przyczyną bardzo wysokich wartości współczynników dyfuzji. Węgiel przetarty 
z rejonu uskoku posiada dyfuzyjność rzędu 1,278 x 10-8 [cm2/s] przy wartości granicznej współ-
czynnika dyfuzji wynoszącej De=0.15 x 10-8[cm2/s]. Tak wysokie parametry dyfuzji węgla sprzy-
jają gwałtownemu oddawaniu gazu.  

Wysoki stan zagrożenia w tym wyrobisku pojawił się jednak w sytuacji, gdy czoło wyrobiska 
zbliżyło się na odległość kilku metrów od uskoku przesuwczego. Wniosek taki wysunięto na pod-
stawie analizy zmian stężeń metanu w rejonie czoła chodnika, metanowości wyrobiska po robotach 
strzałowych oraz zwiększonej ilości urobku po robotach strzałowych [10].  

Chodnik podścianowy D-6 w pokładzie 409/4 – drążenie tego wyrobiska prowadzone było 
z obu stron – tj. od strony dowierzchni D-6 oraz od strony chodnika transportowego D-8. W czasie 
drążenia chodnika z częstotliwością 1 raz na dobę w dni robocze wykonywane były pomiary para-
metrów wyrzutowych. Czoło drążonego kombajnem przodka (w przypadku wzrostu zagrożenia 
wyrzutowego za pomocą MW )  było wyprzedzone otworem badawczym o długości nie mniejszej 
niż 10 m.  Dodatkowo z poszerzeń  wyrobiska wykonywanych co 50 m  w ociosie, odwiercane by-
ły dwa otwory badawcze: jeden prostopadle do osi wyrobiska  w kierunku uskoku   h - 6m; drugi 
w płaszczyźnie pokładu o odchyleniu ok. 5o od osi wyrobiska i długości około 65 m w kierunku 
uskoku. Przodek chodnika zabezpieczony był metanometrią automatyczną, o ciągłym pomiarze 
stężenia metanu, z czasem wyłączenia urządzeń elektrycznych spod napięcia nie dłuższym niż 5 
sek. W chodniku 30 do 40 m od przodka zabudowany był dodatkowy czujnik, którego zadaniem 
było włączenie sygnalizacji alarmowej, po przekroczeniu stężenia metanu 2%, na całej drodze od-
prowadzenia powietrza do szybu wydechowego. 

Utrudnienia w prowadzeniu robót górniczych występujące przy drążeniu chodnika transporto-
wego D-8 oraz chodnika podścianowego D-6 w pokł. 409/4, spowodowane koniecznością stoso-
wania szerokiego zakresu badań stanu zagrożenia wyrzutem metanu i skał oraz aktywnej profilak-
tyki zwalczania tego zagrożenia, jak również brak możliwości urabiania kombajnem z uwagi na 
występujące zagrożenie, były przyczyną opóźnień w przygotowaniu parceli ściany D-6 do eksplo-
atacji [10]. Niewątpliwą korzyścią w powyższej sytuacji był fakt, że prawdopodobnie dzięki sto-
sowanej profilaktyce w tych wyrobiskach uniknięto kolejnego wyrzutu metanu i skał. 
 
2.3. Wyniki bada  wska ników stanu zagro enia wyrzutowego i stosowana profilaktyka przy  
       dr eniu wyrobisk korytarzowych w pok adzie 412 g+ d  i 412 g partia G KWK „Zofiówka” 
 

W latach 2009-2010 wykonywane były roboty przygotowawcze  w partii G dla uruchomienia 
ściany G-2 w pokładzie 412 łg (rys. 4). Przewidziany do eksploatacji pokład 412 łg+łd i 412 łg po-
siada grubość od 3,4 ÷ 5,82 m, natomiast eksploatowany ścianą G-2 pokład 412 łg posiada miąż-
szość 2,90 ÷ 3,64.   

Roboty przygotowawcze w partii „G” w pokładzie 412 łg+łd i 412 łg prowadzone były ze 
szczególną ostrożnością zarówno z uwagi na występujące zagrożenie wyrzutami metanu i skał 
(bardzo liczne przekroczenia parametrów wyrzutowych – rys. 5 i 6), jak również z uwagi na gwał-
towne wydzielanie się metanu, występujące podczas wykonywania robót strzałowych, a także wy-
pływ metanu w chodniku transportowym G-2. Do wypływu metanu w tym wyrobisku doszło w 
dniu 12.03.2010 r.podczas którego do wyrobiska wypłynęło około 545 m3 metanu w czasie około 
2 godzin.  Chodnik transportowy G-2 drążony był do KM~185 w pokładzie 413/2, następnie od 
KM~185 drążony był przekopowo wg zadanej niwelacji do udostępnienia pokładu 412łg+łd 
z przerostem łupków ilastych. Pokład 413/2 był zaliczony do zagrożonych wyrzutami metanu i 
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skał w partiach „E”, „G” i „H”, natomiast w pokładzie 412 łg+łd drążenie prowadzono na warun-
kach pokładu zagrożonego wyrzutami metanu i skał z utrzymaniem wszystkich rygorów.  

W dniu 12.03.2010 r. na zmianie „D”  w chodniku transportowym G-2 wystąpił wypływ meta-
nu w trakcie drążenia kombajnem podczas odspojenia łaty węgla z czoła przodka, w wyniku czego 
doszło do przekroczeń dopuszczalnych wartości metanu na czujnikach metanometrycznych zabu-
dowanych w wyrobisku od 22 % CH4 na czujniku przodkowym do 4,1 % CH4 na czujniku na wy-
locie ze ślepego wyrobiska. 

W rejonie wypływu metanu stwierdzono także strefę uskokową - uskoki normalne h=0,3m 
(77°) i h=0,6m (68°) - w której przestrzeń między płaszczyznami uskoków była silnie spękana 
(węgiel o podzielności kostkowej) i sucha. 

W związku z zaistniałym zdarzeniem oraz występującym stanem zagrożenia zaliczono do za-
grożonych wyrzutami metanu i skał część pokładu 412 łg+łd i 412łg w partii „G”. 

 

 
 

Rys. 4.  Mapa pokładu 412 łg+łd i 412 łg w partii G 
Fig. 4.  Map of the 412 łg+łd i 412 łg seam in the G segment   
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W miesiącu marcu 2010 r. wykonane zostało badanie własności sorpcyjnych w trakcie drąże-
nia chodnika transportowego G-2. Uzyskane wyniki  z pokładu 412 łg przedstawiały się następują-
co: 
 - metanonośność  - 7,28 m3CH4/Mgcsw, 
 - zawartość części lotnych Vdaf – 22,30%, 
 - pojemność sorpcyjna  - 3,66 cm3/gcsw, 
 - efektywny współczynnik dyfuzji – 0,925x10-8cm2/s 

Bardzo wysoka wartość współczynnika dyfuzji (6-cio krotnie przekroczona wartość graniczna 
0,15x10-8 cm2/s) świadczy o tym, że węgiel jest odmieniony strukturalnie (posiada szczeliny) 
w postaci gęstej sieci spękań, które są wynikiem obecności strefy uskokowej stwierdzonej w czole 
przodka. Z badań metanonośności pokładu stwierdzonej podczas drążenia chodników przyściano-
wych i dowierzchni ściany G-2 pokład 412 łg wynika, że metanonośność mieści się w zakresie od 
3,67 do 8,06 m3CH4/Mgcsw.  
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Rys. 5. Kształtowanie się wskaźnika intensywności desorpcji oraz zwięzłości węgla na wybiegu wyrobiska 

Fig. 5. Variability of the desorption intensity factor and the coal compaction index along the excavation length 
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Rys. 6. Kształtowanie się wskaźnika intensywności desorpcji oraz zwięzłości węgla na wybiegu wyrobiska 
Fig. 6. Variability of the desorption intensity factor and the coal compaction index along the excavation length 
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W oparciu o powyższe wyniki uważa się, że pokład 412 łg+łd i 412 łg w rejonie drążonego 
chodnika transportowego G-2 posiadał predyspozycje do występowania zjawisk gazogeodyna-
micznych.  

 
W trakcie drążenia chodnika nadścianowego G-2 w pokładzie 412 łg+łd i 412łg  doszło w dniu 

14.04.2010 r., po wykonanym strzelaniu wstrząsowo – urabiającym, po którym w czole przodka 
nastąpił opad warstwy węgla o grubości około 1,3m, do przekroczeń dopuszczalnego stężenia me-
tanu. Maksymalne stężenie metanu na czujniku metanometrycznym zabudowanym w przodku  
wynosiło 10,0 % przez okres 9 minut. W tym czasie do wyrobiska wydzieliło się 131,4 m3 CH4.  

  
W dniu 20.04.2010r. doszło do kolejnego przekroczenia dopuszczalnego stężenia metanu w 

chodniku nadścianowym G-2 w pokładzie 412 łg+łd i 412 łg. Stwierdzone wartości metanu na 
czujnikach metanometrycznych zabudowanych w wyrobisku wynosiły od 48 % CH4 na czujniku 
przodkowym do 2,5 % CH4 na czujniku na wylocie ze ślepego wyrobiska. 

Powodem przekroczeń dopuszczalnego stężenia metanu  było prowadzenie robót strzałowych      
w chodniku nadścianowym G-2 (strzelanie  urabiające), po którym w czole przodka nastąpiło 
otwarcie calizny przodka sięgające około 4,0  m.  

W wyniku powyższego przekroczenia ilość wydzielonego metanu w chodniku nadścianowym 
G-2 wyniosła 525,6 m3 CH4. 

W związku z powyższym przekroczeniem dopuszczalnego stężenia metanu  zatrzymano dalszy 
postęp wyrobiska i ustalono przeprowadzenie strzelania odprężającego z czoła przodka dwoma 
otworami długości 10 m i średnicy 115 mm. Ponadto wykonano niezwłocznie rurociąg odmetano-
wania i podłączono pod depresję stacji odmetanowania odwiercone otwory badawcze w chodniku 
nadścianowym G-2 na KM 6 oraz na bieżąco za postępem przodka budowano rurociąg odmetano-
wania. Ustalono również, że w przedmiotowej partii oprócz wykonywania przez firmę ZOK Sp. z 
o.o. otworów badawczych wyprzedzających czoło poszczególnych przodków należy wykonywać 
także przedwierty o długości 10 m powiększone o postęp według książki przedwiertów. Wszystkie 
te przedwierty należy uwzględnić i dokumentować na bieżąco w książce przedwiertów poszcze-
gólnych wyrobisk drążonych w partii G w pokładzie 412łg+łd i 412łg. 

 
 Po przeprowadzonym w dniu 22.04.2010 r. strzelaniu odprężającym doszło do kolejnego prze-

kroczenia dopuszczalnego stężenia metanu w chodniku nadścianowym G-2. Stwierdzone wartości 
metanu na czujnikach metanometrycznych zabudowanych w wyrobisku wynosiły od 38 % CH4 na 
czujniku przodkowym do 3,5 % CH4 na czujniku na wylocie ze ślepego wyrobiska. 

Strzelanie odprężające przeprowadzone  zostało w strefie uskokowej (uskok normalny h=1,2 m 
nie przerywający ciągłości pokładu, stwierdzony przez służby geologiczne w dniu 21.04.2010 r. na 
zm A), a w czole przodka w wyniku strzelania odprężającego nastąpiło otwarcie calizny przodka 
sięgające około 1,5 m, co jednocześnie pozwoliło na lepsze odgazowanie strefy zaburzeń tekto-
nicznych. 

 
Powyższe przykłady świadczą o stanie zagrożenia metanowego oraz stanie zagrożenia wyrzu-

tami metanu i skał, jaki występował podczas drążenia wyrobisk przygotowawczych w przedmio-
towym rejonie. Niewątpliwie w tym przypadku również należy podkreślić, że odpowiednie badanie 
wskaźników stanu zagrożenia wyrzutowego (prognoza bieżąca stanu zagrożenia) oraz stosowana 
aktywna profilaktyka przy drążeniu wyrobisk korytarzowych w pokładzie 412 łg+łd  i 412 łg partia 
G KWK „Zofiówka” spowodowała, że prawdopodobnie dzięki  tym działaniom uniknięto kolejne-
go wyrzutu metanu i skał. 
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2.4. Wyniki bada  wska ników stanu zagro enia wyrzutowego i stosowana profilaktyka 
       przy dr eniu wyrobisk korytarzowych w KWK „Pniówek” 
 

Badanie wskaźników stanu zagrożenia wyrzutowego przy drążeniu wyrobisk korytarzowych w 
KWK „Pniówek” prowadzone jest na zasadach wcześniej opisanych i obowiązujących dla robót 
górniczych w pokładach zaliczonych do III i IV kategorii zagrożenia metanowego [12] zaostrzają-
cych rygory w stosunku do obowiązujących przepisów [8].  

 
Poniżej przedstawiono kilka przykładów, gdzie w trakcie prowadzenia robót przygotowaw-

czych były notowane podwyższone wartości wskaźnika intensywności desorpcji lub zawartości na-
turalnej metanu w węglu (metanonośności).  

W partii „C” w pokł. 363 podczas drążenia wyrobisk (chodnik C-5, pochylnia C-1, pochylnia 
C-3, dowierzchnia C-3, chodnik C-4) wykonane pomiary wskaźników zagrożenia wyrzutowego 
wykazywały niejednokrotnie podwyższone wartości. Wskaźnik intensywności desorpcji metanu 
osiągał maksymalnie 1,48 kPa, a wskaźnik zwięzłości węgla wg Protodiakonowa fz = 0,32. Nie no-
towano jednoczesnego przekroczenia dwóch parametrów w myśl § 16 Rozporządzenia [8].  Meta-
nonośność węgla pokładu 363 była wysoka (znacznie powyżej 5,0 m3CH4/Mg csw), a maksymal-
na wartość wynosiła 8,349 m3CH4/Mg csw. 

Kolejnymi przykładami były  wyrobiska drążone w pokładzie 404/1, tj. pochylnia B-4, chodnik 
C-2 oraz chodnik N-8. W pochylni B-4 w trakcie wykonywania pomiarów wskaźników wyrzuto-
wych w dniu 21.03.2007 r. stwierdzono przekroczenie wskaźnika intensywności desorpcji  wyno-
szące 1,42 kPa przy zwięzłości fz=0,37 i 3,2 dm3/mb zwiercin. W związku z powyższym przekro-
czeniem wskaźnika intensywności desorpcji postęp przodka został zatrzymany, a odwiercone 
otwory badawcze podłączono do odmetanowania. Metanowość wentylacyjna wyrobiska wynosiła 
1,44 m3CH4/min, natomiast odmetanowaniem ujmowano 0,4 m3CH4/min. Metanonośność pokładu 
404/1 w tym okresie w pochylni B-4 wynosiła 6,546 m3CH4/Mgcsw. 

Badaniami wykonanymi w chodniku B-6 pokł. 404/1 (w pobliżu miejsca wystąpienia przekro-
czenia wskaźnika intensywności desorpcji) przez rzeczoznawcę jednostkę naukowo-badawczą GIG 
KD „Barbara” w dniu 27.04.2007 r. stwierdzono metanonośność 3,167 m3CH4/Mgcsw, Vdaf=25,04%, 
wskaźnik intensywności desorpcji 0,88 kPa, zwięzłość fz=0,36 oraz pojemność sorpcyjna a(csw)= 
=5,29 cm3/gcsw i efektywny współczynnik dyfuzji De=0,272 x 10-8cm2/s.  

Odmetanowanie górotworu zastosowano również w chodniku  C-2 w pokł. 404/1, gdzie w trak-
cie wykonywania pomiarów wskaźników wyrzutowych w dniu 3.02.2010 r. stwierdzono przekro-
czenie wskaźnika intensywności desorpcji wynoszące 1,54 kPa przy zwięzłości fz=0,39 i 2,8 
dm3/mb zwiercin. Metanonośność wynosiła 5,900 m3CH4/Mgcsw, Vdaf=26,14%. W związku z po-
wyższym przekroczeniem wskaźnika intensywności desorpcji postęp przodka został zatrzymany a 
następnie zostały ustalone warunki wznowienia drążenia wyrobiska, z zastosowaniem m.in. odme-
tanowania. Metanowość wentylacyjna wyrobiska wynosiła 3,78 m3CH4/min, natomiast odmetano-
waniem ujmowano 0,30 m3CH4/min. 

 
Według obowiązujących kryteriów bieżącej oceny stanu zagrożenia wyrzutowego wspomniane 

powyżej wyrobiska przygotowawcze w KWK „Pniówek”, podobnie jak chodnik podścianowy 
F-21 w pokł. 404/1 KWK „Zofiówka” prowadzone były w warunkach nieświadczących o wysokim 
stanie zagrożenia wyrzutowego. Jednak badania wykonane przez rzeczoznawcę jednostkę nauko-
wo-badawczą GIG KD „Barbara” w rejonach stwierdzonych przekroczeń wskaźnika intensywności 
desorpcji, wskazywały na konieczność zaliczenia tych części pokładów do zagrożonych wyrzutami 
metanu i skał. 

W związku z tym podejmowane przez kopalnię działania w zakresie rozpoznania i zapobiega-
nia wyrzutom poprzez  metody do zmniejszenia zawartości gazu w pokładzie, tj. zastosowanie lo-
kalnie odmetanowania wyrobisk korytarzowych były właściwe i skuteczne. 
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 Zdarzeniem, które miało cechy zjawiska gazogeodynamicznego był zaistniały w KWK „Pnió-
wek” w dniu 30.08.2010r. wypływ metanu wraz z grawitacyjnym przemieszczeniem się mas skal-
nych i węgla ze strefy uskokowej do przodka pochylni wentylacyjnej V poz. 1000 (obwa  w gla 
wzgl dnie ska y do wyrobiska i zwi kszone w stosunku do zwyczajnego, wydzielanie gazu zalicza 
si  do zjawisk gazogeodynamicznych). Do wypływu metanu doszło w czole przodka drążonej prze-
kopowo pochylni wentylacyjnej V poziom 1000, która znalazła się w strefie Uskoku Krzyżowic-
kiego I o zrzucie około 13 m, ze szczeliną uskokową o szerokości 1,0 m. Strefę przewidywanego 
uskoku badano 5 otworami wyprzedzającymi nie stwierdzając objawów zjawisk gazogeodyna-
micznych. W oparciu o prowadzone przez kopalnię rozpoznanie geologiczne, w tym wiercenie 
wyprzedzających otworów badawczych, stwierdzono, że czoło przodka pochylni wentylacyjnej V 
znajduje się w odległości około 2m do pokładu węgla 404/4 + 405/1 (rys. 7) o miąższości około 
6,0 m, zaliczonego decyzją Dyrektora OUG w Tychach z dnia 4.10.2002 r. do zagrożonych wyrzu-
tami metanu i skał (w pokładzie tym w dniu 23.08.2002 r. wystąpił wyrzut metanu i skał). 
 

 
Rys. 7. Przekrój podłużny przez pochylnię wentylacyjną V poziom 1000 

Fig. 7. Longitudinal section across the ventilation inclined /declined drift V level 1000  
 

 Do dnia 30.08.2010 r. przy użyciu MW wykonano około 80 m wyrobiska kamiennego. Rze-
czywista metanowość bezwzględna wynosiła 1,28 m3/min, natomiast odmetanowaniem ujmowano 
0,21 m3/min. W tym samym dniu, na zmianie B, rozpoczynającej się o godzinie 1400, sztygar 
zmianowy skierował do pochylni wentylacyjnej V siedmiu pracowników, w tym 6 do przodka w 
celu kontynuowania cyklu produkcyjnego i 1 do obsługi przenośnika odstawy urobku. Po oberwa-
niu luźnych skał w czole przodka, wybraniu urobku i zabudowie odrzwi obudowy ostatecznej po 
stronie ociosu północnego, przystąpiono do wybierania urobku w pozostałej części wyrobiska. 
Około godziny 1600, w trakcie wybierania urobku przy ociosie południowym, w przodku dały się 
słyszeć stuki i trzaski (bez oberwania się brył i mas skalnych), w związku z czym przebywający w 
przodku sztygar zmianowy podjął decyzję o wycofaniu z wyrobiska wszystkich pracowników, in-
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formując o powyższym dyspozytora ruchu kopalni. Załoga wycofała się samoistnie ze strefy za-
grożenia przed wystąpieniem wypływu metanu oraz bez żadnego uszczerbku na zdrowiu. Z uwagi 
na zbliżanie się czołem przodka do uskoku górnicy zachowywali szczególną ostrożność. To wła-
śnie ostrożność i właściwa znajomość zasad bezpiecznej pracy w rejonie zagrożonym wyrzutami 
metanu i skał pozwoliły wykryć zagrożenie oraz uniknąć wypadku. To zdarzenie pokazało, jak 
ważne jest szkolenie. Przodowy rozpoznał zagrożenie na podstawie trzasków, które są jednym z 
sygnałów zwiastujących zagrożenie. Wszyscy, którzy pracowali w tym rejonie zachowali się wzor-
cowo. 

O godzinie 1612 czujnik metanometrii automatycznej, zabudowany w rejonie przodka pochylni, 
zarejestrował nagły wzrost stężeń metanu do wartości 28 %, zaś czujnik, zabudowany w pochylni, 
w odległości około 10-15 m od skrzyżowania z pochylnią wentylacyjną III - 26 % CH4. O godzinie 
1708 pierwszy z ww. czujników zarejestrował 2 % metanu, a następnie poniżej tej wartości, a od 
godziny 1648 podobne stężenia metanu zarejestrował drugi czujnik. O godzinie 014 w dniu 
31.08.2010 r. stężenie metanu w przodku pochylni wentylacyjnej V spadło do poziomu tła sprzed 
zdarzenia, tj. około 0,3 %. W związku z nagłym wypływem metanu do wyrobisk kopalni wydzieli-
ło się około 3300 m3 metanu. 

W dniu 31.08.2010 r. na zmianie „A” dokonano oględzin miejsca zdarzenia, stwierdzając m.in. 
stężenie metanu w wyrobisku o wartości do maksymalnie 0,3 % oraz występowanie pryzmy ka-
mienno-węglowej, na odcinku około 7,5 m, licząc od czoła przodka, prawdopodobnie przemiesz-
czonej grawitacyjnie ze szczeliny uskokowej.  

Prawdopodobną przyczyną nagłego wypływu metanu w czole przodka pochylni wentylacyjnej 
V poziom 1000, było odsłonięcie szczeliny uskokowej Uskoku Krzyżowickiego I, wypełnionej 
węglem „przeobrażonym o zmienionej strukturze” i bardzo słabo zwięzłą masą skalną o wyraźnie 
zlustrowanych płaszczyznach, w bliskim sąsiedztwie pokładu 404/4 + 405/1 (zaliczonego w tej 
części złoża do zagrożonych wyrzutami metanu i skał).  

 
 

PODSUMOWANIE 
 

Przewidywanie wyrzutów gazów i skał ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa pracy. Dokładne 
określenie wielkości czynników, powodujących powstanie wyrzutu stwarza możliwość sprowoko-
wania go w odpowiednio dobranej chwili, np. w czasie nieobecności załogi pod ziemią. Niestety, 
ze względu na swoją skomplikowaną naturę, nie opracowano dotychczas w pełni skutecznych i zo-
biektywizowanych metod przewidywania występowania tych zjawisk w oznaczonym miejscu i 
czasie.  

Na podstawie nabytych doświadczeń przy drążeniu wyrobisk w kopalniach Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej „Pniówek” i „Zofiówka” zwrócono uwagę, że zjawiska gazogeodynamiczne mogą wy-
stępować również w warunkach nieświadczących o wysokim stanie zagrożenia wyrzutowego. Do-
tychczasowe występowanie w formie rozproszonej zjawisk gazogeodynamicznych w tych kopal-
niach związane jest z obecnością stref zaburzeń geologicznych (uskokowych). Rozpoznanie geolo-
giczne za pomocą otworów badawczych, identyfikacja stref uskokowych ma istotne znaczenie dla 
skutecznej profilaktyki wyrzutowej i bezpiecznego drążenia wyrobisk. 

 
Przykładem skutecznej profilaktyki wyrzutowej, która prawdopodobnie zapobiegła wyrzutowi 

metanu i skał była profilaktyka w chodniku podścianowym F-21 w pokładzie 404/4 drążonym w 
kierunku strefy uskokowej [1]. Otwory badawcze wykonywane dla rozpoznania strefy uskokowej, 
umożliwiły określenie warunków gazowych w strefie uskokowej. Przedstawiony przykład pokazu-
je, że w pokładach o metanonośności poniżej 6 m3/Mgscw mogą występować strefy zaburzeń usko-
kowych o wysokim potencjale wyrzutowym z uwagi na ciśnienie gazu, stanowiące potencjalne za-
grożenie wyrzutowe. W takim przypadku zbliżenie się czoła przodka do strefy uskokowej, w której 
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występuje podwyższone ciśnienie gazu (lokalny wzrost nasycenia metanem), wzrost zagrożenia nie 
zawsze  jest sygnalizowany wynikami badań metanonośności oraz wzrostem wskaźników zagroże-
nia wyrzutowego. Jak wynika z obserwacji, nawet przy stosunkowo małej odległości od strefy 
uskokowej (około 20m) nie stwierdzono w strefie przyprzodkowej pokładu wzrostu kinetyki de-
sorpcji metanu świadczącej o lokalnym wzroście nasycenia metanem. Jedynym wskaźnikiem mo-
gącym potwierdzać obecność strefy uskokowej i związanych z nią zmian strukturalnych węgla by-
ła bardzo wysoka wartość efektywnego współczynnika dyfuzji (De = 2,407 x 10-8cm2/s), świadczą-
ca że węgiel w strefie przyprzodkowej pokładu posiada niezwykle rozbudowaną sieć spękań i 
szczelin charakterystyczną dla struktur zmylonityzowanych. W takich warunkach przybliżenie się 
czołem przodka do strefy uskokowej, w której węgiel jest odmieniony strukturalnie, spowodować 
mogło wzrost zagrożenia wyrzutowego w wyrobisku. 

Przykład ten, jak również pozostałe opisane w niniejszym artykule potwierdzają, że istotne 
znaczenie dla bezpiecznego drążenia wyrobiska ma wykonywanie otworów badawczych. Rozpo-
znanie stref uskokowych otworami wyprzedzającymi pozwoliło określić warunki gazowe w strefie 
uskokowej. Podłączenie otworów do sieci odmetanowania, co umożliwiło ujęcie metanu i redukcję 
ciśnienia gazu w strefie uskokowej, obniżyło stan zagrożenia wyrzutowego (potencjał wyrzutowy 
ośrodka) oraz oczywiście umożliwiło dalsze drążenie wyrobiska.  

 Zdarzenie zaistniałe w pochylni wentylacyjnej V poziom 1000 w KWK „Pniówek” potwierdza 
z kolei jak ważny i pozytywny wpływ na bezpieczeństwo mają szkolenia załogi obejmujące sposo-
by zachowania się w przypadku wystąpienia wyrzutu metanu i skał. Szkolenie załóg jest zatem 
jednym z ważnych elementów profilaktyki mającej na celu zapewnienie maksymalnego bezpie-
czeństwa pracy. 

Prowadzona skuteczna profilaktyka wyrzutowa, w tym rygorystyczne przestrzeganie obowiązu-
jących przepisów oraz dodatkowych wewnętrznych ustaleń Spółki [12] w zakresie rozpoznawania i 
zwalczania zagrożenia wyrzutami metanu i skał potwierdzają właściwy kierunek działań, dzięki 
którym uniknięto prawdopodobnie w kilku przypadkach wyrzutu metanu i skał.  
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[12] Zarządzenie nr 10/V/2006 Dyrektora Naczelnego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z dnia 13.03.2006r. 
Materiały niepublikowane. 

 
 
 
Forecasting and Outburst Prevention in Mines “Pniowek” 
and “Zofiowka” of JSW Coal Company 
 
Gas-geodynamic events are one of the most dangerous ones for life and health of miners. An ade-
quate identification of that hazard, its reasons and formation are a condition of proper gas and 
rocks outburst forecast, effective prevention and safety work in consequence.  
 The factors influencing gas-geodynamic events and the symptoms of the possibility of their oc-
currence in coal mines are presented in the paper. It was observed gas-geodynamics events might 
occurred in conditions of low gas and rocks outburst hazard on the basis of experience gained driv-
ing headings in coal mines “Pniowek” and “Zofiowka”. An effective outburst prevention that was 
applied in those mines probably prevented methane-and-rock outburst in a few cases. 
 
 

SEP 2011, Sesja: Zagrożenia klimatyczne i wyrzutowe w kopalniach głębokich

– 1895 –
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Jak możemy przygotować 
nasz zakład produkcyjny na 
oszczędności energii?

Scan QR-Code 
with your 
mobile and learn 
more about our 
environmental 
portfolio.

siemens.com/answers

Wydajne energetycznie technologie napędów oraz inteligentne 
oprogramowanie pozwalają zredukować koszty energii aż o 70%.

Trening kondycyjny dla fabryki: najpierw należy uzyskać przejrzysty obraz przepływów energii w zakładzie. Potem przeanalizować potencjalne 
oszczędności w kosztach. A na koniec zastąpić istniejącą technologię wydajnymi energetycznie komponentami. Służymy wsparciem podczas każdego 
etapu tego procesu, oferując kompletny zakres produktów, systemów i narzędzi zapewniających sprawne, najnowocześniejsze zarządzanie energią.
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 
Krakow 
21. February 2011

Integrated Solutions 
for the Mining Industry

Siemens AG, Germany
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Industrial networks

(OTN, Profinet, Profibus)

Control 
SIMATIC  S7 / SIMATIC PCS 7

Manufacturing Execution (MES) 
SIMATIC IT Framework

Enterprise Resource Planning (ERP)
e.g. SAP

Field
Actuators, Motors, Drives and Sensors

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Trzy przykłady:

1. Produkt –
Sieć 
Bezprzewodowa

2. System –
SIMINE MAQ

SIMINE Koncepcja integracji dla Górnictwa

Design/Consulting ++ Engineering ++ Commissioning ++ Service/ Maintenance ++ Modernization

Plant
Lifecycle

Production

Workflow
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2.  Produkt – Sieć Bezprzewodowa (Wireless LAN)

Wczoraj Dzisiaj Jutro

Urządzenia
komunikacyjne

•Praktycznie żadne

•Podstawowy Telefon

•1st gen leaky feeder

•Radio

•Radio oraz satelita

•2nd gen leaky feeder

•Sieć ethernet

•Czasami Wifi

•Sieć światłowodowa

•Plus sieć 
bezprzewodowa (Wifi)

Standards •Żaden •Wiele różnych 
standardów

•Zależnie od aplikacji

•Niekompatybilne/
Potrzebne interfejsy

•Otwarty standard 
Ethernet

•Współdzielony przez 
aplikacje

•Funkcje bezpieczeństwa

Applications •Przekaz głosowy •Przekaz głosowy, dane, 
lokalizacja

•Głos, dane, obraz, 
lokalizacja, geo

Standard Ethernet i ulepszenie technologii bezprzewodowej umożliwia integrację różnych górniczych 
wymagań sieciowych w jeden system.
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Produkty IWLAN - Scalance W –
zaprojektowany dla przemysłu

Stopień ochrony IP65,
Odporny na UV; strugo odporny 

na slone płyny, temperature 
otoczenia -40°C do

+70°C, wyposarzona w iFeatures

Ekstremalne warunki 
klimatyczne W sterowniach Poza sterowniami

Stopień ochrony IP30,
Małe rozmiary, wyposarzona w

iFeatures

Stopień ochrony IP65,
Montaż na ścianie, maszcie,

Szyna DIN oraz szyna S7-
300, wyposarzona w

iFeatures

Antena oraz
Akcesoria
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Produkty IWLAN –
RCoax Cable

Specjalnie zaprojektowane do pracy w 
trudnych warunkach, takich jak tunele oraz 
kopalnie podziemne
Łatwy w instalacji kabel coaxialny

Zaprojektowane dla sieci przemysłowej 
WLAN (2,4 GHz and 5 GHz).
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Rozwiązanie Sieci Podziemnej

ERP

Poziom
Zarządzania

Planowanie
Zakładu

Planowanie
Produkcji

Poziom
Wykonawczy

Raporty

Bezpiecz i
lokalizacja

Utrzymanie

Zarządzenie
Siecią

SIMATIC

SAP Ellipse R2P

Stacja
Operatorska

Telefon
PABX

Remote Access Ethernet

Podwójny 
pierścień FOB

Industrial WLAN

Antena 
Kierunkowa

Level X

Sterownik
Profinet

ProfiSAFE

Switch

Blasting

Failsafe I/O

LHD

Locomotive

Operacje zdalne

Antena
Dookólna

Switch

RCoax

Level Y Level Z

Voice over 
IP

Location 
Tracking

Video

Emergency 
Signal

Komunikacj

Powierzchnia

SIEM
EN

S

Automatyzacja

Przenośnik

Masz 
Wyciągowa

Pompy
Rozdzielnia

Czujniki
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Przykłady - Szwecja

Aplikacja Loco:
Loco kontrola ruchu

Automatyka załadunku i rozładunku

Wykonane przez RCoax
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Przykłady - Kanada

R-Coax

Cat 5 Ethernet
Antenna Cable

X204-2 Switch

AP W786-2 HPW

ANT795-6MN
ANT793-8DN

Wade Helical Ant.

2.4 GHz Rcoax

Projekt podziemny:
Połączenie Rcoax i
Punktów dostępowych

Anteny kierunkowe i 
śrubowe (helikalne)
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3.  System – SIMINE MAQ
Śledzenie materiału i składowanie

Zarządzanie Materiałęm
I Jakością

SIMINE MAQ:

Trzymaj węgiel 
Pod kontrolą[            ]
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Śledzenie materiału w czasie całego procesu

Geological
DB

Aktualny blok
jest przenoszony 

Systemu SIMINE MAQ

RFIDTag
or WLAN
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Rezultat po śledzeniu materiału:
Model jakościowy składu
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Zaawansowane zarządzanie składem

Funkcjonalność
Podział zamówienia na prace wyposażeniowe
Śledzenie materiału
Wysokiej rozdzielczości obrazy 3D
Kalkulacja mieszania
Rekoncyliacja przez skanowanie 3D

Benefity Biznesowe
Dokładne informacje jakościowo/ilościowe
Precyzyjne  śledzenie jakości
Precyzyjny przegląd 3D
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Obsługa stosu 3D
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Thank you for your time!

Siemens AG
I IS MT MI

Schuhstrasse 60
91052 Erlangen

Tel: +49 9131 7-0
E-Mail: mining@siemens.com

Contacts:

Mining & More:

www.siemens.com/mining
www.siemens.com/mes
www.siemens.com/automation
www.mesexpertise.com/

Siemens Sp. z o.o.
I M&M

ul. Rękawka 51
30-535 Krakow, Polska

Tel. +48 12 656 00 32





Technologia Górnictwa

Reliability at work

Wysokowydajne, zautomatyzowane systemy
umożliwiające eksploatację w średnich i niskich
pokładach węgla.

Bucyrus Polska Sp. z.o.o.                                                                               
ul. Fabryczna 6
41-404 Myslowice, Polska 
Phone: (+48) 32 317 05 00, Fax: (+48) 32 317 05 09

www.bucyrus.com

Wydajnosc´ ´

Zautomatyzowane 
Systemy Strugowe
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SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION Sp. z o.o.       
43-100 TYCHY    UL. STREFOWA 10    TEL.: 0 32 788 74 00    FAX: 0 32 788 74 01    E-MAIL: SMC.PL@SANDVIK.COM   

www.sandvik.com

EfektywnoÊç 
           i bezpieczeƒstwo
      Górnictwo XXI wieku to  górnictwo bezzałogowe i w pełni 
zautomatyzowane. Wizualizacja profilu urabiania to tylko jeden 
z przykładów systemów zwiększających bezpieczeństwo prac
górniczych opracowanych przez Grupę Sandvik.
Realizujemy w praktyce wizję bezpiecznego górnictwa.
                                                                       Sandvik, in Action.

Kombajn MR 340 - ciàg∏a wizualizacja profilu urabiania



SZYK2/KPT

tel.: 32 757 43 11, 32 757 41 59, 32 757 41 10
fax: 32 757 41 98;

SZYK2
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Kraków, luty 2011

Rozwiązania Bentley dla górnictwa
Prezentacja dla uczestników 
XX Szkoły Eksploatacji Podziemnej
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2 | WWW.BENTLEY.COM

Rozwiązania Bentley Systems

COMMUNICATIONSBRIDGES BUILDINGS CAMPUSES GOVERNMENT

PROCESS 
MANUFACTURING

UTILITIES

FACTORIES METALS AND MINING

ROADS
WATER AND  

WASTEWATER

RAIL AND TRANSITPOWER GENERATION
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Mining – A strategic imperative for Bentley

Producers

Exploration

Global Mining Activity
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Key drivers in mining
• Cost/value engineering
• Faster start-ups = $$$
• Shortage of engineering skills
• Global consolidation and standardization
• Operational efficiencies required
• Access to accurate data, quickly
• Remote sites 

Flexibility and scalability in systems 
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Mining
&

Metals

Restore

Explore

Design

Develop

Extract

Mining Lifecycle
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The Mining & Metals Solution

7

Mine Geo

Mine 
Plan

Mine 
Civil

Mine 
Plant

Mine 
BMH

Mine 
Shaft

Mine 
Power

Mine 
Water

Mine data

Mining
&

Metals

Restore

Explore

Design

Develop

Extract
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Mining
&

Metals

Restore

Explore

Design

Develop

Extract

Mine Geo

Mine 
Plan

Mine 
Civil

Mine 
Plant

Mine 
BMH

Mine 
Shaft

Mine 
Power

Mine 
Water

Mine 
Data

Mine Geo Solution
Solution for :
• Land & Facilities Management

• Environmental Management

• Production Monitoring  

• Expl Drilling & Survey As-builds 

• Safety Management

Benefits 
• Comprehensive mapping &
publishing capabilities

• Compliance - ready evidence for
auditors 

• Interoperability with other GIS 
platforms

Reference : Anglo Coal 
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Mine Geo

Mine 
Plan

Mine 
Civil

Mine 
Plant

Mine 
BMH

Mine 
Shaft

Mine 
Power

Mine 
Water

Mine 
Data

Mining
&

Metals

Restore

Explore

Design

Develop

Extract

Mine Civil Solution
Solution for :
• Haul roads & ramps

• Standard mine roads, 

• Tailings dams, dumps & stockpiles

• Construction tunneling

• Site surveying

• Laser Scanning of as-builds Benefits
• Centralized data model for all Site 
Civil Design work - tight ProjectWise
integration
• Combines site, survey, and drainage 
as an integrated, cohesive solution for 
land dev & site modeling.

Ref :  Captive market  in LatAm EPCs
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Mining
&

Metals

Restore

Explore

Design

Develop

Extract

Mine Geo

Mine 
Plan

Mine 
Civil

Mine 
Plant

Mine 
BMH

Mine 
Shaft

Mine 
Power

Mine 
Water

Mine 
Data

A comprehensive solution for  Mine 
Processing facilities and refineries. 

A portfolio that integrates key aspects 
of the plant lifecycle addressing the 
needs of both plant owners, 
engineering contractors and plant 
operators.

Benefits  
• Interoperability – ISO15926

• Effective handover,  from
Eng Info Hub to Plant Eng Info Store”

• Construction Simulation

Ref : All major EPCMs

Mine Plant Solution
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Mine BMH Solution

Mining
&

Metals

Restore

Explore

Design

Develop

Extract

Mine Geo

Mine 
Plan

Mine 
Civil

Mine 
Plant

Mine 
BMH

Mine 
Shaft

Mine 
Power

Mine 
Water

Mine data

Solution for :
• Bulk Material Handling for overland 

and underground  run of mine 
material

• Port material handling facilities 

Benefits
• Integrated and efficient  FEED, 
detailed engineering  and construction
Workflows

• Future – Automated BMH Solution

Ref : Hatch, Amec, SKM, PDC  
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Mining
&

Metals

Restore

Explore

Design

Develop

Extract

Mine Geo

Mine 
Plan

Mine 
Civil

Mine 
Plant

Mine 
BMH

Mine 
Shaft

Mine 
Power

Mine 
Water

Mine 
Data

Mine Shaft Solution
Solution for :
Mine shaft design and construction 
where rapid access to the ore body is 
critical . 

Time-critical and pressure-intensive  
engineering design & construction 
process

Benefits  
• Efficient and accurate design

reviews and clash detection – zero
tolerance (fabrication)  

• Cavity scanning (chambers) – often
requires model adjustments to allow
for inaccurate blasting practice

Ref :  Anglo American, Hatch 
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Mining
&

Metals

Restore

Explore

Design

Develop

Extract

Mine Geo

Mine 
Plan

Mine 
Civil

Mine 
Plant

Mine 
BMH

Mine 
Shaft

Mine 
Power

Mine 
Water

Mine 
Data

Mine Power Solution
A solution for mine substation 
infrastructure for surface and 
underground electrical power 
distribution

Also integrates with Bentley’s leading 
electrical control systems solution.  

Benefits
• Combines intuitive 3D modeling,
powerful electrical design &  
automatic BOM & report generation.

• Fast schematic designs with built-in
symbol libraries

Ref : LogiCamms,  
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Mining
&

Metals

Restore

Explore

Design

Develop

Extract

Mine Geo

Mine 
Plan

Mine 
Civil

Mine 
Plant

Mine 
BMH

Mine 
Shaft

Mine 
Power

Mine 
Water

Mine 
Data

Mine Water Solution
Solution:
• For Mining townships and mine site 

facilities which need  infrastructure to
supply Water and collect Wastewater

• That allows effective mapping &
design, hydraulic simulation, tailwater
assessment and  fire flow analysis

Benefits
• Automatic generation of drawings  &

reports
• Design analysis, schedule sim,
facilities management, that support
the construction process

Ref : BHP Billiton Mitsubishi, LGL
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Mine Data Solution

Mine Geo

Mine 
Plan

Mine 
Civil

Mine 
Plant

Mine 
BMH

Mine 
Shaft

Mine 
Power

Mine 
Water

Mining
&

Metals

Restore

Explore

Design

Develop

ExtractBenefits  
• Information rich data , with full knowledge of its origin and evolution.

•Intelligent analysis capabilities for finding geometric content

•Simulating processes to optimize schedules and resolve clashes dynamically.

Ref :  Anglo Platinum, BHP Billiton ProjectWise rollout across 16 sites

Solution 
• Forms the data centric hub (glue) for the Mining & Metal solution portfolio.

• Solves customer data management issues - multiple mining/engineering 
disciplines and collaboration across large complex mining projects

Mine data
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Restore

Concept                                                                                                                    Decommissioning

Mine Geo Mine Plant Mine BMH Mine Power

MicroStation

Mine CivilMine Plan

Data Files
Data Files

w/ Database Linkages
ReportsProject 

Databases3D ModelsSpatial
Databases

Engineering
Documents

Mining Info Database(s)

Mine Data    - ProjectWise

Web Publishing

ERP / MRP
Systems

Mine Shaft Mine Water

AutoCad

i-Models

Web Services

Mining & Metals Solution Architecture

ProjectWise Navigator

ExtractDevelopDesignExplore
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ESRI

Intergraph

Aveva

GMSI

Snowden

Datamine

Intergraph

Autodesk

SRK

Mapping Geological
Interpretation Mine Planning Drill, Blast & HaulBuildingsRoads Rail Bulk Mat  

Handling Plant Stockpiling Shafts

Locate & Valuate Plan & Establish Extract Beneficiate Rehab

Water/Waste
Tailings

Bentley

Runge

Mincom

Autodesk

Relationship

Runge

Competitive Position  

Bentley Bentley

Maptek

Gemcom

Micromine

Mincom

Carlson

Geosoft

Bentley

Autodesk
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Mining & Metals Solution Product Map
ApplicationsAnalyzeConceptualize Design Construct Handover Operate & Maintain

Mine Geo

Mine  Plan

Mine  Civil

Mine  Plant

Mine Shaft

Mine BMH

Mine  Power

Mine  Water

Mine  Data

Bentley Map

Bentley Descartes

Bentley Geo Web Publisher

Bentley Map

Bentley Descartes

Bentley Geo Web Publisher

MicroStation

InRoads Survey

MicroStation

InRoads Survey

InRoads

PowerCivil

GEOPAK

GEOPAK Survey

Bentley Rail Bentley Rail

InRoads

GEOPAK

GEOPAK Survey

Bentley Rail

Bentley AXSYS.Process

Bentley PlantWise

Bentley Data Manager

Bentley Datasheets

ProSteel

Bentley AutoPiIPE

AutoPLANT P&ID

Bentley Structural

STAAD.Pro

Bentley Rebar

Isometrics

PlantSpace

Bentley OpenPlant

Bentley CloudWorx

ConstructSim

promis•e 

Bentley Substation

Bentley I&W

WaterGEMS

HAMMER

SewerGEMS

ProjectWise

ProjectWise Integration & Collaboration Servers

Bentley Geospatial Server

ProjectWise InterPlot Server

ProjectWise Interference Manager

ProjectWise  Navigator

PlantSpace

Bentley OpenPlant

AutoPLANT P&ID

promis•e 

Bentley Substation

Bentley I&W

WaterGEMS

HAMMER

SewerGEMS

Mine Asset Management, Safety, 
Environmental, Rehabilitation, 

Porduction KPIs

Mine Design and Mine Surveying

Mine Surveying, Tunneling, 
Haul Roads, Roads, Tailing Dams, 

Waste Dumps, Stockpiles, 
Scanning

Refinieries
Metal commodites

Mine Processing Plants
All commodites

Mine Shaft Systems
Headgears, Equipping, 

Refrigeratuion, 
Ventilation & Pumping facilities

Bulk Materials Handling
Conveyor Systems

Power Reticulation & Distribution

Water Distribution  Modeling
Surge Analysis Program

Sanitary and StormWater Modeling

Solution Data Management, 
Collaboration, Visualization, Review, 

Lifecycle servers, Web Portal
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Case Studies

Mining & Metals
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BATEMAN ENGINEERING PTY LTD

Karara Iron Ore Project

Solution Category:
Innovation in Metals and Mining
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PDC CONSULTANTS PTY LTD

BHPB Rapid Growth Project Newman Hub

Solution Category:
Innovation in Metals and Mining
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LOGICAMMS ELECTRO80 JOINT 
VENTURE (LE80JV)

Murray Basin and Jacinth Ambrosia Mines

Solution Category:
Innovation in Metals and Mining
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Solution Category:
Innovation in Metals and Mining

Special Category:
Attaining Return on Innovation

PDC CONSULTANTS
The Pilbara Iron Ore and 
Infrastructure Project – Cloudbreak 
Ore Handling
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Solution Category:
Innovation in Metals and Mining

Special Category:
Communicating Through 
Visualization

HATCH AFRICA (PTY) LTD
New Tripper 2A at Saldanha Iron 
Ore Ship Loading Facility
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Mining & Metals
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Anglo Coal SA, 
New Vaal Colliery
An Integrated 
Geospatial Solution for 
Mining
Three Rivers, 
South Africa

INNOVATION IN MINING 
AND METALS

FINALIST
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Bateman 
Engineering 
Pty Ltd 
Karara Iron Ore 
Project 
Perth, Australia

INNOVATION IN MINING 
AND METALS
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Beijing Shougang 
International 
Engineering 
Technology Co., Ltd. 
Application of 
Multidiscipline 
Coordination 3D Design 
to Shougang Jingtang 
Iron and Steel Plant 
Hebei Province, China

INNOVATION IN MINING 
AND METALS
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Hatch 
Re-establishment of 
the Fenix Ferronickel 
Production Facility 
Izabal, Guatemala

INNOVATION IN MINING 
AND METALS
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Hatch
Sustainability 
Challenge of Moving 
10000000m3 of 
Earthworks 
Canaa dos Carajas, Brazil

INNOVATION IN MINING 
AND METALS
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Hatch
Dynamic 4D 
Environment 
To Analyze 
Constructability 
and Safety 
Santiago, Chile

INNOVATION IN MINING 
AND METALS
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Hatch Africa (Pty) 
Ltd
QMM Ilmenite Project
Fort Dauphin, Madagascar

INNOVATION IN MINING 
AND METALS

FINALIST
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HDO Technologies 
Limited 
Vedanta Settler 
Washer 
Orissa, India 

INNOVATION IN MINING 
AND METALS
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LogiCamms 
Electro80 Joint 
Venture 
Murray Basin and 
Jacinth Ambrosia 
Mines 
Murray Basin and Eucla 
Basin, Australia 

INNOVATION IN MINING 
AND METALS
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PDC Consultants
BHPB Rapid-Growth 
Project Newman Hub
Perth, Australia

INNOVATION IN MINING 
AND METALS

FINALIST
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SEI Consultoria & 
Projetos S/C Ltda. 
Salobo Project 
Parauapebas, Brazil 

INNOVATION IN MINING 
AND METALS
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